ANAIS
eCICT
2016

EXPEDIENTE

APRESENTAÇÃO
O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (CICT) é um evento aberto à
comunidade no qual todos os aproximadamente 1.300 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 CICT é uma das muitas ações inseridas no Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica, programa voltado para o estímulo à
formação em pesquisa de novos talentos em todas as áreas do conhecimento e que
busca igualmente contribuir para a formação pós-graduada de recursos humanos
para a pesquisa nas mais variadas áreas e linhas, criando assim uma demanda para
os programas de pós-graduação stricto sensu e contribuindo para o processo de
retroalimentação da melhoria da graduação e o aumento dos indicadores de
formação profissional da UFRN.
Este ano, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte realizará a 27ª edição do Congresso em novo formato, o eCICT 2016,
abarcando uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de
apresentações em workshops e encontros de ciências. Na fase inicial (web) as
apresentações dos trabalhos pelos discentes se darão na forma de arquivos digitais
(trabalho completo e vídeo) submetidos via SIGAA e disponibilizados amplamente
para visitantes do site e para os avaliadores da UFRN e comitê externo PIBICCNPq. Durante a fase presencial do evento, os 72 melhores trabalhos selecionados
a partir da etapa anterior seguirão para as apresentações orais nos workshops. Na
fase seguinte, os 9 trabalhos com melhor classificação serão apresentados nos
encontros de ciências.
O XXVII Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica - eCICT-2016 seguirá o
tema "CIÊNCIA ALIMENTANDO O BRASIL" e acontecerá, portanto, em dois
momentos:
1 - Fase web:
Disponibilização dos arquivos digitais das apresentações dos trabalhos dos
discentes no site do evento para visitas pela comunidade acadêmica e público
externo, e para avaliação eletrônica pelos consultores da UFRN e comitê PIBICCNPq, através do portal do Consultor, no período de 26 de setembro a 7 de outubro
de 2016.
2 - Fase presencial:
A solenidade de abertura do Congresso ocorrerá no dia 7 de novembro, às 14h30,
no Auditório Prof. Otto de Brito Guerra (Reitoria) e os Workshops Temáticos
seguirão nos dias 8, 9 e 10 de novembro, nos Auditórios da Escola de Ciência e
Tecnologia da UFRN (ECT). No dia 11 de novembro, ocorrerão os encontros de
ciências no Auditório Prof. Otto de Brito Guerra (Reitoria). O encerramento e
premiação dos melhores trabalhos ocorrerão no dia 11 de novembro, às 16h, no
Auditório da Reitoria.
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Código: ET0004
Autor: MICHELE BARBOSA DA ROCHA
Orientador: SEBASTIAO MILTON PINHEIRO DA SILVA
Co-Autor: DAYANE FELIPE DA SILVA
Título: DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO DA MICROBACIA DO RIO GUAJIRU COM AUXÍLIO
DE GEOTECNOLOGIAS
Resumo: Este artigo tem como objetivo expor a importância do uso das geotecnologias
para os estudos ambientais em bacias hidrográficas através da criação de um banco de
dados geográfico criado no software Spring versão 5.2.8, que em conjunto com imagens
de satélite de alta resolução disponíveis no Google Earth, possibilitaram uma leitura
sobre a paisagem da microbacia na atualidade, onde foi evidenciado que os principais
problemas que tem contribuído para o processo de degradação nesta microbacia são o
desmatamento e a proximidade das ocupações humanas ao longo dos cursos d’ água e
nascentes.
Palavras-chave: Bacia hidrográfica, diagnóstico do meio físico, Geotecnologias.
Title: PHYSICAL ENVIRONMENT DIAGNOSIS OF GUAJIRU RIVER WATERSHED WITH
AID GEOTECHNOLOGY
Abstract: This article aims to expose the importance of the use of geotechnology for
environmental studies and water management by creating a geographical database
created in Spring software version 5.2.8, which together with high-resolution satellite
images available on Google Earth, allowed a reading on the landscape of the watershed
today, where it was shown that the main problems that have contributed to the
degradation process in this watershed are deforestation and the proximity of human
occupation over the water and springs Corsicans.
Keywords: watershed, GIS, Rio Doce, environmental studies.
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Código: ET0005
Autor: ANA BEATRIZ AZEVEDO DE MEDEIROS
Orientador: FRANCISCO PINHEIRO LIMA FILHO
Co-Autor: JADEILSON EMANUEL DE ARAUJO FERREIRA
Título: DETERMINAÇÃO DE POROSIDADE EM SEDIMENTOS TERRÍGENOS A PARTIR DA
ANÁLISE DE SINAIS GPR
Resumo: Com o intuito de obter automaticamente valores de porosidade a partir de
sinais GPR, Araújo (2013) propõe um Sistema Inteligente que permite obtê-los através
das informações presentes no Banco de Dados do Sistema Inteligente (BDSI), com as
variáveis eletromagnéticas: constante dielétrica (k), energia de reflexão (ER) e
frequência de antena (F), bem como valores empíricos de porosidade (P). Essas
informações são utilizadas para treinar uma rede neural, a qual “aprenderá” um padrão
assumido por essas. Dessa forma, o presente trabalho objetiva ampliar o BDSI com
valores de k calculados através do processamento e análise de sinais GPR, bem como
valores de P obtidas através do método Picnômetro+Massa unitária, para cinco
intervalos granulométricos que abrangem as frações areias fina, média e grossa. Para
tanto, realizou-se aquisição GPR em cinco granulometrias armazenadas em recipiente
projetado. Os dados adquiridos foram processados, para fins de determinação de k.
Também foram obtidos valores de P através do método Picnômetro+Massa Unitária. Por
fim, foi realizado tratamento estatístico desses dados, aplicando o cálculo de medidas de
tendência central (média), de dispersão (desvio-padrão) e de dispersão relativa
(coeficiente de variação) analisados também com base na distribuição normal. Dessa
maneira, conclui-se que os dados obtidos de k contemplam o esperado na literatura,
porém não foi observada correlação aparente entre os dados k e P.
Palavras-chave: Ampliação do Banco de Dados. Porosidade. GPR. Constante dielétrica.
Title: DETERMINATION OF POROSITY IN SEDIMENTS USING METHOD GEOPHYSICAL
GROUND PENETRATING RADAR - GPR
Abstract: In order to automatically obtain porosity values from GPR signals, Araújo
(2013) proposes an intelligent system that allows to get them through the informations
present in the Intelligent System's Database (BDSI) with electromagnetic variables:
Dielectric Constant (k), Energy of Reflection (ER) and Antenna's Frequency (F) as well as
empirical porosity values (P). These informations are used to train a neural network,
which will "learn" a pattern made by these. Thus, this work aims to expand BDSI with
calculated values of k through processing and analysis of GPR signals and P values
obtained by "pycnometer + unit mass" method to five granulometric intervals which
ranging sand's fractions: fine, medium and coarse. Therefore, has made GPR acquisition
in five grain sizes stored in projected recipient. The data obtained were processed for
determining "k". Also, were obtained "P" values by "pycnometer + Unitary mass"
method. Finally, it was performed statistical analysis of the data by applying the
8

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

calculation of measures of central tendency (mean), dispersion (standard deviation) and
relative dispersion (coefficient of variation) also analyzed based on normal distribution.
Thus, it is concluded that k's data contemplate expected in literature, but was not
observed apparent correlation between data of K and P.
Keywords: Database’s enlargement. Porosity. GPR. Dieletric Constant.
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Código: ET0014
Autor: FRANCISCO DE ASSIS COSME DE SOUZA JUNIOR
Orientador: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES
Título: Antena Dipolo Planar Fléxivel e Têxtil para WLAN IEEE 802.11ac
Resumo: Este artigo apresenta a antena dipolo planar têxtil com substrato flexível
Pyralux DuPont HT, que possui aplicação para WLAN IEEE 802.11ac (WIFI 5 GHz). A
antena proposta atende a regulamentação da ANATEL (Agencia Nacional de
Telecomunicações), para uso indoor com a frequência de ressonância de 5,46 GHz. Essa
antena possui largura de banda em torno de 631 MHz, cobrindo o espectro de 5,08 GHz
até 5,72 GHz, (com S11 menor que – 10 dB). Uma peça de roupa (camisa, blusa, jaqueta)
com essa antena funciona como roteador móvel.
Palavras-chave: Antena Flexível, Antena Têxtil, WLAN, Comunicações sem Fio.
Title: Planar dipole antenna flexive and textile for WLAN IEEE 802.11ac.
Abstract: This paper presents the textile planar dipole antenna with flexible substrate
Pyralux DuPont HT, which has application for WLAN IEEE 802.11ac (WIFI 5 GHz). It’s
regulated by ANATEL (National Agency of Telecommunications) for indoor use with a
resonant frequency of 5.46 GHz has bandwidth of 631 MHz, covering the spectrum (from
- 10dB) 5.08 GHz to 5.72 GHz. Thus enabling the clothing (shirt, blouse, jacket) with this
antenna to function as mobile router.
Keywords: Flexible, Textile antenna , WLAN, Wireless Communications
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Código: ET0016
Autor: PAULO HENRIQUE CHIBÉRIO
Orientador: WILSON ACCHAR
Co-Autor: SERGIO AUGUSTO NASCIMENTO DE FRANÇA JUNIOR
Título: Reaproveitamento de residuos ceramicos
Resumo: O Brasil é o país que mais produz café no mundo. Em 2008 foram produzidas
45,99 milhões de sacas, de 60 Kg, de café beneficiado. No processo de beneficiamento
metade é grão e a outra metade é casca. Assim, 1,38 milhões de toneladas de cascas de
café são produzidas anualmente. A casca é utilizada como combustível nos fornos de
secagem e beneficiamento nas fazendas de café, gerando uma cinza como resíduo. As
cinzas da casca de café apresentam altas concentrações de metais alcalinos e alcalinosterrosos, principalmente K2O e CaO. Este trabalho estuda a utilização deste resíduo na
indústria de placas cerâmicas para revestimentos, como fundente, em substituição ao
feldspato. Foram definidas 10 formulações com iguais proporções de argila e caulim
provenientes da Bahia, e o resíduo (variando de 30 a 5%), e confeccionados corpos-deprova em matriz uniaxial de 60x20mm com aproximadamente 5 mm de espessura, com
pressão de compactação de 45Mpa. As amostras foram sinterizadas em quatros
patamares de temperatura, 1100 °C, 1150 °C, 1185 °C e 1200 °C durante 60 minutos.
Foram realizados ensaios para caracterização das matérias-primas por fluorescência de
raios-X, difração de raios-X, AG, ATD e ATG e analisados os resultados de absorção de
água, porosidade aparente, retração linear, DRX, análise dilatométrica, resistência à
flexão e MEV. Os corpos de prova com adição de 10% da cinza e sinterizados a 1200 °C
obtiveram resultados de absorção de água de 0,18% e resistência à flexão de 40,77 Mpa
Palavras-chave: Porcelanato. Resíduo. Cinza da casca de café. Fundentes.
Title: WASTE REUSE CERAMIC
Abstract: Brazil is the country that produces coffee in the world. In 2008 it produced
45.99 million bags of 60 kg of processed coffee. In a half beneficiation process is corn
and the other half shell. Thus, 1.38 million tons of coffee husks are produced annually.
The bark is used as fuel for drying and processing furnaces in coffee plantations,
generating ash as waste. The coffee husk ash has high concentrations of alkali and
alkaline earth, especially K2O and CaO. This paper studies the use of this residue in the
ceramic plates for coatings industry, such as fondant, replacing feldspar. Proportions
were set 10 formulations with the same clay and kaolin from Bahia, and the residue
(ranging from 30 to 5%) and made up body-specimens in uniaxial array 60x20mm
approximately 5 mm thick, compression pressure of 45Mpa. The samples were sintered
at four levels of temperature, 1100 ° C, 1150 ° C, 1185 ° C and 1200 ° C for 60 minutes.
assays were performed to characterize materials by fluorescence X-ray diffraction Xrays, AG, DTA, and TGA and analyzed the results of water absorption, porosity, linear
shrinkage, XRD, dilatometric analysis flexural strength and SEM. The samples with
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added 10% ash and sintered at 1200 ° C water absorption of obtained results of 0.18%
and flexural strength of 40.77 MPa.
Keywords: Porcelanate. Residue. Coffee husk ash. Fondant.
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Código: ET0018
Autor: ÁTILA DANTAS ESCÓSSIA DE MELO
Orientador: ELIANE MARINHO SORIANO
Título: CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE E IDENTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS
GRUPOS FUNCIONAIS DE MACROALGAS DO RECIFE DE MARACAJAÚ-RN.
Resumo: Recifes de corais integram os ecossistemas de maior produtividade e riqueza
de espécies do planeta, proporcionam serviços necessários para a subsistência de
milhares de pessoas. Macroalgas são importantes componentes nesses ambientes e
podem ser utilizadas como bioindicadores. O presente estudo caracterizou a
comunidade de macroalgas no recife de Maracajaú – RN. Foram definidas 4 estações de
coleta e a partir da aplicação do método do fotoquadrado, imagens da flora marinha
foram registradas ao longo de transectos. Foram analisadas a similaridade e a cobertura
dos grupos funcionais de macroalgas encontrados. Foram identificados 13 gêneros de
macroalgas pertencentes aos grupos funcionais das algas foliáceas, coriáceas,
ramificadas, calcária articuladas e incrustantes. Além de outros organismos. Os grupos
funcionais das coriáceas e calcárias incrustantes se concentraram na borda externa do
recife, revelando que estes grupos teriam maior tolerância à ação das ondas e correntes.
As foliáceas estiveram presentes em todo o recife, porém a região central, sem influência
do turismo, registrou as maiores frequências desse grupo. A flora marinha apresentou
diferentes composições de comunidade e distribuição dos grupos funcionais ao longo do
recife de Maracajaú, que variaram, principalmente, de acordo com o substrato e
hidrodinâmica de cada área analisada.
Palavras-chave: Macroalgas. Recifes. Fotoquadrado.
Title: COMMUNITY CARACTERIZATION AND IDENTIFICATION OF MACROALGAE
FUNCIONAL GROUPS DISTRIBUTION FROM MARACAJAÚ REEF.
Abstract: Coral reefs integrate the major productivity and species richness ecosystems
in the planet, provide ecosystem services that thousants of people depend on.
Macroalgae are important in these enviroments and may be utilized as bioindicators.
The presente study caracterized the seaweed community of Maracajau reef. Four
stations were defined to data collect. The photoquadrat method was applied to register
images of marine flora along transects. The macroalgae were identified at taxonomic
level of gender. Analysis of similarity and percentage cover of macroalgae functional
groups were performed A total of 13 genders of macroalgae were identified. The
detected functional groups were foliose, leathery, corticated, articulated calcareous and
crustose algae and other organisms were identified. The morfofunctional groups as
leathery and crustose calcareous algae occurred mainly in the outside border, revealing
more tolerance from waves and currents disturbance. The foliose algae occurred along
the entire reef, however the central area without tourism showed major flora from this
group. The outside border presented major abundance of corticated algae. The flora
13
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showed differents compositions along the Maracajau reef, that changed according to
substrate and hydrodynamics.
Keywords: Macroalgae. Reefs. Photoquadrat.
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Código: ET0020
Autor: SERGIO AUGUSTO NASCIMENTO DE FRANÇA JUNIOR
Orientador: WILSON ACCHAR
Co-Autor: PAULO HENRIQUE CHIBÉRIO
Título: Produção de anodos de Gd0,1Ce0,9O2-&#948; e NiO atraves de Tape Casting
Resumo: O uso de pilhas a combustível de óxido sólido (PaCOS) para transformação de
energia, vem sendo uma das fontes mais atrativas nos últimos anos devido a sua elevada
eficiência de conversão, possibilidade de uso de diversos combustíveis e pelo fato de ser
uma tecnologia limpa. Neste trabalho nos fizemos um anodo cerâmico de óxido de níquel
e cério dopado com gadolínio, para um possível uso em uma célula a combustível e
obtivemos algumas de suas características físicas. Foi obtida a densidade e porosidade
da fita cerâmica, um ensaio reológico para obtenção de sua viscosidade e também uma
Analise termogravimétrica (TGA), que é uma técnica que mede a variação de massa da
amostra em relação a temperatura e/ou tempo através de uma programação controlada.
Dessa forma, obtivemos um comportamento pseudoplástico da composição que foi
estudada, proporcionando melhores características físicas no anodo cerâmico
processado por tape casting.
Palavras-chave: PaCOS, tape casting, anodos cerâmicos
Title: Anodes production Gd0,1Ce0,9O2 - &#948; and NiO by Tape Casting
Abstract: The use of solid oxide fuel cells ( SOFC ) for processing power has been one of
the most attractive sources in recent years due to its high conversion efficiency,
possibility of use in many fuels and it is a clean technology. In this work we have done a
ceramic anode nickel oxide and cerium doped gadolinium, for possible use in a fuel cell
and obtained some of their physical characteristics. It was obtained density and porosity
of the ceramic tape, It was made a rheological test to obtain its viscosity and also the
cauterization temperature (TG through analysis), which is a technique that measures the
mass change of the sample in relation to temperature and/or time controlled by a
programming. Thus, we have achieved a pseudoplastic behavior of the composition was
studied, providing better physical characteristics in the ceramic anodes processed by
tape casting.
Keywords: SOFC, tape casting, ceramic anodes.
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Código: ET0028
Autor: ANDREIA CATHERINE CARVALHO DA SILV
Orientador: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE
Título: DESCONTAMINAÇÃO DO EFLUENTE DA ETE-UFRN VIA ABORDAGEM
ELETROQUÍMICA: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E TOXICIDADE
Resumo: O tratamento de efluentes tem ganhado destaque em pesquisas em razão da
necessidade de reutilização da água. Este trabalho tem como objetivo utilizar tecnologia
eletroquímica para remoção de matéria orgânica testando o desempenho do eletrodo de
Diamante Dopado com Boro (DDB), e avaliando os efeitos de diferentes densidades de
corrente e eletrólitos suporte para a oxidação de amostras reais dos efluentes gerados
na estação de tratamento de esgoto da UFRN. Os experimentos utilizando o eletrodo de
DDB, foram feitos numa célula em batelada usando 0,5 L de efluente real. Foram
testadas diferentes densidades de corrente 10 e 30 mA.cm-2 e adicionou-se NaCl e
Na2SO4 como eletrólitos suporte. Quanto a remoção de matéria orgânica, com a
aplicação de uma densidade de corrente de 10 mA.cm-2, usando NaCl a remoção foi de
42,1%, enquanto, para a densidade de corrente de 30 mA.cm-2 esse resultado foi cerca
de 47,5%. Ao utilizar &#12310; Na&#12311;_2 SO_4 e uma densidade de corrente de
10 mA.cm-2 a remoção da matéria orgânica foi de 12,3%, para a densidade de corrente
de 30 mA.cm-2 esse resultado foi cerca de 46,4%. O teste de toxicidade utilizando
sementes de Lactuca sativa L. não foi conclusivo, uma vez que houve germinação de
100% das sementes não permitindo o monitoramento de compostos tóxicos, ainda
houve crescimento em diferentes níveis do caule e raiz nas sementes germinadas.
Palavras-chave: Tratamento de efluentes. Oxidação eletroquímica. DDB. DQO.
Title: DECONTAMINATION OF WASTEWATER OF TEE-UFRN VIA ELECTROCHEMICAL
APPROACH: EFFICIENCY ASSESSMENT AND TOXICITY
Abstract: The effluent treatment has gained prominence in research because of the need
for water reuse. This work aims to use electrochemical technology for the removal of
organic matter by testing the performance of Doped Diamond Electrode with Boro
(DDB), and evaluating the effects of different current densities and support electrolytes
for the oxidation of real samples of effluents generated at the station sewage treatment
UFRN. Experiments using the BDD electrode, were made in a cell in batch using 0.5L real
effluent. different current densities were tested 10 and 30 mA.cm-2 and added to NaCl
and Na2SO4 as support electrolyte. The removal of organic matter, applying a current
density of 10 mA.cm-2, using NaCl removal was 42.1% while, for the current density of
30 mA.cm-2 this result it was about 47.5%. By using Na2SO4 and a current density of 10
mA.cm-2 to remove organic matter was 12.3% for current density of 30 mA.cm-2 this
result was about 46, 4%. The toxicity test using Lactuca sativa L. seeds was not
conclusive, since there was 100% germination of seed disallowing monitoring of toxic
compounds, there still growing at different levels of stem and root in germinated seeds.
16

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Keywords: Wastewater treatment. Electrochemical oxidation. DDB. COD.
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Código: ET0038
Autor: ONÉCIMA BIATRIZ DE MEDEIROS RAMALHO
Orientador: MARCIANO FURUKAVA
Co-Autor: VINICIUS SOARES MEDEIROS
Título: ESTUDO DE CASO SOBRE MATERIAIS DE FRICÇÃO PARA USO EM TURBINAS
PARA A ENERGIA EÓLICA
Resumo: A pesquisa em questão visa tentar solucionar um problema que vem se
tornando comum na área da energia eólica: o problema no sistema de frenagem de um
aerogerador. Com o grande crescimento da energia eólica no mundo, por ser uma fonte
de energia renovável, é necessário um bom sistema de frenagem, pois os freios realizam
trabalhos importantes nas turbinas eólicas quando solicitados durante uma ventania. Os
fortes ventos fazem com que os aerogeradores façam paradas forçadas e por esse
motivo suas pastilhas/sapatas de freio precisam ser bastante eficientes e resistentes
para suportar as ventanias. O foco principal desse trabalho é mostrar qual o tipo de
pastilha de freio é mais eficiente para o uso nos aerogeradores, como também o custo x
benefício e a fabricação e caracterização de novas pastilhas/sapatas de freio para os
aerogeradores em uma segunda fase.
Palavras-chave: Energia Eólica. Sistema de Frenagem. Pastilhas de Freio. Novos Materia
Title: CASE STUDY ABOUT FRICTION MATERIALS FOR USE IN TURBINES FOR WIND
ENERGY
Abstract: The research in question aims to try to solve a problem that has been quite
becoming common in the field of wind energy: the problem in the braking system of a
wind turbine. With the huge growth of wind energy in the world, being a renewable
energy source, a good braking system is needed as the brakes perform important work
in wind turbines when requested during a windstorm. Strong winds make the turbines
make forced stops and therefore their pads / brake shoes need to be very efficient and
resistant to withstand the gales. The main focus of this work is to show what type of
brake pad is more efficient for use in wind turbines, as well as the cost-benefit ratio and
the manufacture and characterization of new pads / brake shoes for wind turbines in a
second phase.
Keywords: Wind Energy. Braking System. Brake pads. New Materials. Fric
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Código: ET0043
Autor: SAMIHR VALENTIM HERMES
Orientador: TOMMASO MACRI
Título: Dinâmica e fases exóticas em sistemas optomecânicos
Resumo: A interface entre diferentes tipos de sistemas quânticos tem sido de grande
interesse para o avanço de tecnologias quânticas. Para combinar as vantagens de
diversas plataformas como longo tempo de coerência e interações fortes, deve-se
estudar métodos de transferência de estados quânticos entre os sistemas. Sistemas
mecânicos, em particular, têm visto crescimento experimental rápido, tornando-os
excelentes candidatos para mecanismos de acoplamento entre sistemas. Um caminho
para fazer um acoplamento optomecânico, proposto por R. Stevenson et al., é usando a
força elétrica que que surge da interação de um dipolo atômico e dois braços de cargas
opostas, onde átomos passam por cima de um desses braços. Pretendemos fazer um
estudo quantitativo deste sistema, reproduzindo os cálculos, buscando melhorias e
explorar outras propostas de acoplamento optomecânico.
Palavras-chave: optomecânica, ótica quântica, átomos de Rydberg, osciladores
mecânicos
Title: Dynamics and exotic phases in optomechanical systems
Abstract: The interface between different kinds of quantum systems has been of much
interest for advancement in quantum technologies. To combine the advantages of
various platforms, such as long coherence and strong interactions, different methods of
quantum state transference between systems must be explored. In particular,
mechanical systems have seen rapid experimental growth, making them excellent
candidates as mechanisms for coupling systems. A path for achieving optomechanical
coupling, proposed by R. Stevenson et al., consists of using the electrical force between
an atomic dipole, and two arms of opposing charge as the atoms above one of them. We
intend to do a quantitative study on this system, reproducing the calculations, searching
for improvements, and to explore other proposals for optomechanical coupling.
Keywords: optomechanics, quantum optics, Rydberg atoms, mechanical oscilators
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Código: ET0045
Autor: JANCLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
Orientador: KARLIANE MEDEIROS OVIDIO VALE
Título: AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA CACTUS: UM ESTUDO DE CASO
Resumo: Embora o desenvolvimento de software seja considerado uma atividade
altamente complexa, necessitando de processos disciplinados (SBROCCO; MACEDO,
2012), as startups não possuem à disposição uma metodologia de desenvolvimento de
software que seja específica para o ambiente incerto que estão incluídas. Considerando a
elaboração da metodologia Cactus, específica para esse ambiente, o presente trabalho
concentrou-se na avaliação qualitativa do método proposto, através de um estudo de
caso. A metodologia foi aplicada em uma empresa com características semelhantes a
startups por três meses em um projeto voltado para salões de beleza. Ao término deste
período foi realizada uma entrevista com o desenvolvedor, o qual relatou suas
percepções em relação à aplicação do método.
Palavras-chave: Engenharia de software. Desenvolvimento de software. Startup.
Title: ASSESSMENT CACTUS METHODOLOGY : A CASE STUDY
Abstract: Even though the software development process is considered a highly complex
activity, requiring disciplined procedures (SBROCCO; MACEDO, 2012), startups have no
available software development methodology specific to the uncertain context in which
they are included. Considering the elaboration of Cactus methodology, specific for this
environment, this work is focused on the qualitative assessment of the proposed
method, by means of a case study. The methodology was applied on a “startup-like”
company in a period of three months in a project aimed towards beauty shops. In the
end of this period an interview was conducted with the developer who reported his
perceptions regarding to application of the method.
Keywords: Software engineering. Software development. Startup.
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Código: ET0046
Autor: ELMAR DAMASCENO JUNIOR
Orientador: NEDJA SUELY FERNANDES
Co-Autor: JANIELE MAYARA FERREIRA DE ALMEIDA
Título: PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA PERLITA EXPANDIDA MODIFICADA COM
ORTOFENANTROLINA
Resumo: O processo de modificação (ou funcionalização) de materiais é realizado com o
intuito de controlar as propriedades físico-químicas da superfície do material,
favorecendo o emprego do mesmo em um fim específico. O objetivo desse trabalho foi
modificar a perlita expandida utilizando solução de ortofenantrolina visando a sua
aplicação como adsorvente no tratamento de efluentes contendo íons metálicos, gerados
em laboratórios de ensino. Os materiais envolvidos no processo de modificação foram
caracterizados por termogravimetria (TG), difração de raios-X (DRX) e espectroscopia
na região do infravermelho (IV). A análise termogravimétrica (TG) mostrou que o teor
de ortofenantrolina incorporada ao material foi de aproximadamente 12,25%. Através
das análises de DRX foi possível observar reflexões referentes à ortofenantrolina no
difratograma do material modificado. A espectroscopia na região do infravermelho (IV)
mostrou que a banda referente à deformação axial de OH dos grupos SiOH da perlita
expandida apresentou-se no espectro na forma de uma banda mais larga e mais intensa,
indicando que houve uma interação entre a ortofenantrolina e os sítios ativos da perlita
(grupos silanóis). A partir dos resultados obtidos conclui-se que a metodologia
empregada foi eficiente e que houve uma incorporação do composto orgânico ao
material, tornando o aluminosilicato favorável à adsorção de íons metálicos, sendo
assim uma boa alternativa de adsorvente para remoção desse tipo de poluente.
Palavras-chave: Perlita expandida. Ortofenantrolina. Modificação de materiais.
Title: PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF EXPANDED PERLITE MODIFIED
WITH ORTHOPHENANTHROLINE
Abstract: The process of change (or functionalization) materials and realized in order to
control as physical and chemical properties of the surface of the material, promoting
employment is in same hum specific purpose. The aim of this study was modify an
expanded perlite using orthophenanthroline solution, aiming their application as
adsorbent not effluent containing metal ions, generated in teaching laboratories. The
materials involved in the process of modification were characterized by
thermogravimetry (TG), diffraction of x-rays (DRX) and spectroscopy in the infrared
region (IV).
The thermogravimetric analysis (TG) showed orthophenanthroline the content merged
materials when was approximatif 12,25%. Through XRD analysis was observed thinking
on orthophenanthroline the XRD pattern of the modified material. Spectroscopy in the
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infrared region (IV) showed that the band relating to the axial deformation OH of SiOH
groups of the expanded perlite presented in the spectrum in the form of a wider and
more intense band, indicating that there was an interaction between
orthophenanthroline and the active sites of perlite (silanol groups). From the results
obtained it is concluded that the methodology used was efficient and there was a merger
of organic compound material to, making the favorable aluminosilicate to the adsorption
of metal ions, being so a good alternative adsorbent paragraph removal in this type of
pollutant.
Keywords: Expanded perlite. Orthophenanthroline. Modification of materials.
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Código: ET0048
Autor: THIAGO ARNAUD ABREU DE OLIVEIRA
Orientador: FAGNER ALEXANDRE NUNES DE FRANCA
Co-Autor: THIAGO DE SOUZA LOUZADA
Título: EMPREGO DE GEOSSINTÉTICOS PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADOS
VEGETALIZADOS: UMA ALTERNATIVA PARA DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS
Resumo: Este trabalho pretende mostrar o telhado verde como alternativa para
drenagem pluvial urbana, visto todos os transtornos decorrentes quando ocorrem
precipitações. São muitas as cidades brasileiras que necessitam de um meio para conter
tais transtornos e evitar que dezenas de pessoas continuem morrendo a cada ano vítima
do crescimento mal planejado causador da impermeabilização do solo urbano. Nesse
intuito, a adoção dos telhados verdes objetiva reter parte da água ainda na cobertura
evitando que ela se torne diretamente um escoamento superficial como ocorre no caso
da cobertura convencional de cerâmica. Para isso, esse trabalho mostra o desempenho
de duas configurações de telhados verdes submetidas a chuvas de 20 minutos
acompanhando os valores de vazão em 1 hora (60 minutos) contínua após o início da
chuva. Tais dados são utilizados para formar o hidrograma, gráfico que mostra a vazão
no decorrer do tempo, possibilitando a análise do ponto de início de escoamento, ponto
de pico e o momento de sua estabilização. A partir dos hidrogramas formados para cada
configuração, é possível determinar aquela que melhor se adequa para o objetivo do
projeto do telhado verde.
Palavras-chave: Telhados Verdes. Precipitação. Enchentes. Retenção de água.
Title: USE OF GEOSYNTHETICS IN BUILDING GREEN ROOFS: AN ALTERNATIVE TO THE
URBAN RAIN WATER DRAINAGE
Abstract: This paper intends to show the Green Roofs as an alternative to the urban
rainwater drainage, since all the problems caused when it rains. Many Brazilian cities
need a way to contain these disorders and prevent dozens of people continue to die each
year victim of the poorly planned growth that cause the urban soil sealing. This way, the
adoption of green roofs retains part of the water still in the roof of the buildings
preventing it becomes a direct runoff as in the conventional ceramic tiles. For this
reason, this paper shows the performance of two configurations of green roofs
submitted to 20 minutes of rain following the values of flow until 1 hour (60 minutes)
after the beginning of the rain. These data are used to form the hydrograph, graph that
shows the flow rate through the time, allowing the analysis of the flow start point, the
peak flow and the moment of stabilization. According to the hydrograph formed to each
configuration, it can be determined the one best suited to the project’s purpose of the
green roof.
Keywords: Green Roofs. Rain. Flood. Water retaining.
23

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

24

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET0054
Autor: BRENDA VIEIRA COSTA FONTES
Orientador: EDMILSON LIRA MADUREIRA
Título: Efeitos dos Parâmetros Influentes nas Deformações por Fluência do Concreto
Resumo: Um membro de concreto, mantido sob tensão de compressão, apresenta
contração progressiva no decorrer do tempo, associada à deformação lenta. Em vigas de
concreto armado, as deformações por fluência promovem o alívio de tensões de
compressão na massa de concreto e o acréscimo de tensões nas barras da armadura de
aço, podendo induzi-las ao escoamento. As formulações pioneiras do efeito de fluência,
desenvolvidas com base no coeficiente de fluência, são aplicáveis, sobretudo, quando as
tensões se mantêm constantes. Sua aplicação a membros de concreto armado, que
apresentam variações de tensões no decorrer da manifestação do fenômeno, requer
simplificações das quais resultam os modelos de memória, que têm a desvantagem de
exigir o armazenamento do histórico de tensões. Os modelos de estado dispensam tal
robustez de armazenamento, sendo desenvolvidos a partir de modificação do esquema
de integração. O objetivo deste trabalho é a simulação numérica voltada para a análise
de desempenho mecânico de vigas de concreto armado em face das deformações por
fluência, atentando-se, sobretudo, para o efeito da consistência do concreto fresco,
realizada com base em modelo de estado com parâmetros fixados conforme
recomendações da NBR 6118/2014.
Palavras-chave: Fluência; Concreto Armado; Vigas; Simulação.
Title: Effects of Influential Parameters in Deformation by Creep of Concrete
Abstract: A concrete member, kept under sustained loading, presents progressive
contraction over time, associated to creep. In reinforced concrete Beams, such
deformations cause mass of concrete compressive stress decrease and reinforcement
steel bars stress increase and may induce them to yielding. The pioneering formulations
describing the phenomenon, developed on the base of creep coefficient are applicable,
especially, when the stress magnitude remains constant. Its application to reinforced
concrete members, which exhibits change in the stress magnitude over the phenomenon
manifestation course, requires simplifications of what result the memory models, which
have the disadvantage of requiring the storage of the stress history. The state models
provides such robustness of storage, that is why, they are developed from a integrating
scheme changing. The subject of this work is the analysis of the effect of the influent
factors on the creep deformations in reinforced concrete Beams, over all, the fresh
concrete consistency, carried out on the base of a state model, fixing its physical
parameters from the NBR 6118/2014 proceedings.
Keywords: Creep; Reinforced Concrete; Beams; Simulation.

25

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET0056
Autor: ANTÔNIO FÉLIX CASIMIRO DE ARAUJO
Orientador: HUMBERTO CESAR CHAVES FERNANDES
Título: ANTENA DE MICROFITA COM PATCH RETANGULAR PARA USO EM 4G
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a análise de antenas de microfita com
alimentação em linha, possuindo uma frequência de operação próxima a do 4G atual no
Brasil, na faixa de 2,5 a 2,69 GHz. Foi feito o cálculo e estudo de todos os parâmetros e
dimensões dos elementos que compõem a antena, comparando o desempenho entre três
projetos e utilizando resultados simulados com o auxílio do software Ansoft HFSS, no
qual utiliza o método dos elementos finitos. A análise é realizada utilizando o método de
Linha de Transmissão e atinge-se os resultados esperados com frequência de
ressonância dentro da faixa do 4G sem as perdas das características das antenas e com
uma boa largura de banda de aproximadamente 50 MHz, ganho variado entre 2,61 dB a
7,21 dB, e perdas de retorno aceitáveis aproximadamente entre 13,74 dB a 19,14 dB.
Palavras-chave: Antena; Microfita; Patch; Retangular; 4G; 2,5 GHz; 2,69 GHz.
Title: MICROSTRIP ANTENNA WITH RECTANGULAR PATCH FOR USE IN 4G
Abstract: This work aims to microstrip antenna analysis with line feed, having a next
operating frequency to the current 4G in Brazil, in the range from 2.5 to 2.69 GHz.
Calculation and study of all was made the parameters and dimensions of the elements of
the antenna, comparing the performance of three projects and using simulated with the
help of Ansoft HFSS software, which uses the finite element method. The analysis is
performed using the method of transmission line and reaches to the expected results
with resonant frequency within the 4G range without the loss of the antenna
characteristics and a good bandwidth of approximately 50 MHz, miscellaneous gain
between 2.61 dB to 7.21 dB and return loss acceptable approximately 13.74 dB to 19.14
dB.
Keywords: Antenna; Microstrip; Patch; Rectangle; 4G; 2.5 GHz; 2.69 GHz.
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Código: ET0059
Autor: ANDREA VARELA DE ALBUQUERQUE DUPKE
Orientador: MAURÍCIO ROBERTO BOMIO DELMONTE
Co-Autor: FERNANDA KARINE FONSECA DE OLIVEIRA
Título: Obtenção de nanopartículas de TiO2 para produção de nanocompósito com
propriedades fotocatalíticas
Resumo: Com a crescente necessidade da utilização de catalisadores na sua forma
imobilizada, esse trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de diferentes sistemas
de filmes finos formados por dióxido de titânio e aluminato de cobre que utilizam
radiação solar como fonte de energia para o processo de decomposição de compostos
orgânicos quimicamente estáveis. As resinas foram produzidas pelo método Pechini; os
filmes foram depositados em substrato de alumina pelos métodos de dip-coating e
pincel. As caracterizações foram feitas por espectroscopia de radiação ultravioleta e
visível.
Palavras-chave: Fotocatálise. Dip-coating. Dióxido de titânio. Aluminato de cobre.
Title: OBTAINMENT OF TiO2 NANOPARTICLES TO
NANOCOMPOSITES WITH PHOTOCATALYTIC PROPERTIES

THE

PRODUCTION

OF

Abstract: With the growing need to use catalysts in immobilized form, this paper had the
aim of the development of different systems of thin films formed by titanium dioxide and
copper aluminate using sunlight as an energy source for decomposition of chemically
stable organic compounds. The resins were produced by Pechini method; the films were
deposited in alumina substrate by dip-coating and pencil. These thin films were
characterizated by uv-visible spectroscopy.
Keywords: Photocatalysis. Thin film. Titanium dioxide. Copper aluminate.
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Código: ET0069
Autor: ANA CLÁUDIA LEITE DE MEDEIROS
Orientador: KARINA PATRICIA VIEIRA DA CUNHA
Título: AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS FÍSICOS E QUÍMICOS DO SOLO DO LIXÃO
DESATIVADO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN
Resumo: A disposição final de resíduos sólidos urbanos em áreas inadequadas, sem uma
infraestrutura que atenda as medidas de proteção sanitária e ambiental, aliada a
ausência de critérios técnicos na fase de operação e desativação do lixão pode promover
à degradação ambiental. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a perda do
solo a partir de atributos físicos e químicos do Lixão desativado de Olho D’Água dos
Borges. Amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0-20 cm em duas áreas:
área com vegetação nativa (MT) e lixão desativado de Olho D’Água dos Borges (LD). A
mata nativa foi utilizada como padrão de referência de qualidade. Os atributos
analisados a partir de banco de dados da UFRN foram químicos: pH, Ca2+, Mg2+, Na+,
K+ e H+ + Al3+ trocáveis, matéria orgânica, fósforo disponível, CTCp e saturação por
bases, atributos físicos: densidade do solo, areia, silte e argila. Para determinar a perda
de solo na área de lixão foi utilizado a Equação Universal de Perda de Solo (EUPS),
consideram-se fatores de erosividade da chuva, erodibilidade do solo, comprimento de
rampa, declividade, uso do solo, manejo e práticas conservacionistas complementares. O
estudo da perda de solos se torna fundamental, pois o conhecimento antecipado do
potencial de erosão pode direcionar a atividade humana, facilitando o estabelecimento
de programas de monitoramento ambiental da área em recuperação.
Palavras-chave: Resíduos sólidos.Indicadores ambientais. Perda de solo.Área degradada.
Title: EVALUATION OF ATTRIBUTES PHYSICAL AND CHEMICAL OF THE SOIL OF THE
DEACTIVATED DUMPSITE IN THE MUNICIPAL OF OLHO D’ÁGUA DOS BORGES / RN.
Abstract: The final disposal of municipal solid waste in unsuitable areas without an
infrastructure that meets the measures of health and environmental protection, together
with the absence of technical criteria in the operation phase and disabling dump can
promote environmental degradation. In this sense, the objective of this study was to
evaluate the loss of soil from physical and chemical attributes of the disabled dump Olho
D’Água dos Borges. Soil samples were collected at a depth of 0-20 cm in two areas: area
with native vegetation (MT) and disabled dump Olho D’Água dos Borges (LD). The
native forest was used as a standard of reference. The attributes analyzed from data
obtained from studies conducted by database of UFRN were chemical: pH, Ca2+, Mg2+,
Na+, K+ e H+ + Al3+ exchangeable, organic matter, available phosphorus, CTCP and base
saturation, physical attributes: density soil, sand, silt and clay. To determine the loss of
soil in the landfill area was used the Universal Soil Loss Equation (USLE), are considered
erosivity factors of rain, soil erodibility, slope length, slope, land use, management and
conservation practices complementary. The study of soil loss becomes critical because
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early knowledge of potential erosion can direct human activity, facilitating the
establishment of environmental monitoring programs in the area in recovery.
Keywords: Solid waste. Dump.Environmental indicators. Soil loss.Degraded area.
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Código: ET0071
Autor: JOSE VICTOR GOMES TEIXEIRA
Orientador: ELAINE GOUVEA PIMENTEL
Título: Logica clássica proposicional: sintaxe e semântica
Resumo: O presente texto visa apresentar alguns aspectos da lógica clássica
proposicional. É , na verdade, um primeiro passo no estudo de sistemas lógicos,
tanto sob o aspecto sintático quanto semântico.
Palavras-chave: Lógica clássica proposicional; teoria da prova; álgebras de Boole.
Title: Propositional classical logic: its syntax and semantics
Abstract: This is an introductory text about classical logics. We will present some (well
known) results on syntax and semantics for propositional classical logic.
Keywords: Propositional classical logic; proof theory; Boole algebras.
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Código: ET0078
Autor: CLÁUDIO MIRANDA ALVES
Orientador: TOMMASO MACRI
Título: Simulação quântica nos estudos de átomos e moléculas polares
Resumo: Neste trabalho serão descritas as atividades acadêmicas de iniciação científica
baseadas no estudo de Simulação quântica de átomos e moléculas polares. Este estudo
diz respeito ao condensado de Bose-Einstein. A produção de um condensado atômico em
1995 precisou de avanços técnicos significativos, em resfriamento e aprisionamento de
átomos com a radiação eletromagnética, bem como de resfriamento evaporativo. O fato
de que quase todos os aspectos do sistema atômico são passíveis de controle
experimental, não só permitiu a realização deste novo estado da matéria, mas também
facilitou o estudo de suas propriedades fora de equilíbrio, como a dinâmica de vórtices e
sólitons. O presente projeto oferecerá as seguintes oportunidades para o aluno e para o
professores envolvidos na pesquisa:
1) Compreender os processos básicos da física atômica e molecular a nível de
graduação;
2) Fazer contato com a física de fronteira de átomos frios através de uma colaboração
ativa com grupos experimentais;
3) Desenvolver habilidades analíticas e numéricas que serão úteis para seus futuros
estudos no mestrado e doutorado.
Palavras-chave: Simulação quântica, átomos frios, Condensado de Bose-Einstein
Title: Quantum simulation with atoms and polar molecules
Abstract: In this work, we will describe the academic activities of the scientific initiation
based on the study of Quantum simulation with atoms and polar molecules. This study is
strongly related to the physics of Bose-Einstein condensate. In 1995, the production of
an atomic condensate needed significant technical advancements, in cooling and
trapping of atoms with electromagnetic radiation, as well as evaporative cooling. The
fact that almost all of the aspects of the atomic system are experimentally controllable,
has facilitated the study of its properties out of equilibrium, such as vortex dynamics and
solitons. The present project will offer the following opportunities for the student and
the professor involved in the research:
1) Understanding the basic processes of atomic, and molecular physics on an
undergraduate level;
2) Have=ing contact with frontier physics of ultracold atoms through active
collaborations with experimental groups;
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3) Developing analytical and numerical abilities that will be useful in future masters and
doctorate programs.
Keywords: Keywords: Quantum simulation, cold atoms, Bose-Einstein condensate
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Código: ET0080
Autor: ERICKSSON RACKSSON TÔRRES RODRIGUES
Orientador: RUBENS MARIBONDO DO NASCIMENTO
Título: Síntese do LSCF através da rota de citrato produzindo eletrólito compósito com
adição do CGO-NLC para aplicação em célula a combustível.
Resumo: As células a combustível são dispositivos que convertem energia química em
energia elétrica por meio de reações de oxirredução. Neste trabalho, foi feita uma
introdução para células a combustível e dos materiais utilizados no processo de
fabricação destes materiais que são geradores de energia elétrica. A cobaltita de lantânio
dopada com estrôncio e ferro (La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3 – LSCF), foi o material utilizado
para aplicação como catodo de célula a combustível, foi misturada a um material
eletrólito (compósito) à base de céria dopada com gadolínia e uma mistura eutética de
carbonatos de lítio e sódio (CGO-NLC). Os pós de LSCF e CGO-NLC foram sintetizados
pelo método de citrato e misturados para a obtenção de um catodo compósito. O pó de
LSCF foi calcinado a 900 °C e caracterizado por difração de raios X, microscopia
eletrônica de varredura (MEV), e o material foi submetido ao ensaio de microdureza. As
amostras obtidas por prensagem uniaxial entre 5 e 10 MPa foram sinterizadas a 1100 °C.
Foi produzido uma célula simétrica eletrodo/eletrólito/eletrodo, obtida através da coprensagem e co-sinterização, e analisada pela microscopia eletrônica de varredura. Os
resultados apresentaram que o compósito é quimicamente estável até a temperatura de
sinterização utilizada. A microdureza apresentou uma variação entre 57 e 138 HV.
Palavras-chave: Método citrato. LSCF. Catodo compósito. Caracterização estrutural.
Title: LSCF synthesis through citrate route producing composite electrolyte with
addition of CGO-NLC for fuel cell application.
Abstract: Fuel cells are devices that convert chemical energy into electrical energy
through redox reactions. In this work, an introduction was made to fuel cells and the
materials used in the manufacturing process of these materials which are power
generators.
The
cobaltite
doped
lanthanum
strontium
and
iron
(La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3 – LSCF), was the material used for application as fuel cell
cathodes, it was mixed with an electrolyte (composite) materials based on ceria doped
with gadolinia and a eutectic mixture of lithium and sodium carbonates (CGO-NLC). The
powders of LSCF and CGO-NLC were synthesized by the method citrate and mixed to
obtain a composite cathode. The LSCF powder was calcined at 900 °C and characterized
by X-ray diffraction, scanning electron microscopy (SEM), and the material was
submitted to microhardness test. The samples obtained by uniaxial pressing between 5
and 10 MPa were sintered at 1100 °C. A symmetrical cell was produced
electrode/electrolyte/electrode, obtained by co-pressing and co-sintering, and analyzed
by scanning electron microscopy. The results showed that the composite is chemically
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stable until the sintering temperature used. The microhardness showed a variation
between 57 and 138 HV.
Keywords: Citrate method. LSCF. Composite cathode. Structural characterizations.
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Código: ET0088
Autor: GABRIEL COSTA VALENCA
Orientador: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS
Título: o Plano de Mobilidade Urbana como instrumento de gestão do transporte para as
cidades brasileiras
Resumo: A precariedade histórica das infraestruturas e serviços dedicados a transporte
público coletivo no Brasil, como em outros países de similar estágio de desenvolvimento,
transformou os aglomerados urbanos nacionais em espaços nos quais os deslocamentos
cotidianos dos cidadãos para trabalho, estudo, lazer e outras funções da cidade, longe de
contribuir para o desenvolvimento equilibrado, são fontes de conflitos sociais,
ineficiências econômicas – sejam elas alocativas ou produtivas – e destruição do
patrimônio ambiental natural e construído. É nesse quadro que, a Lei 12.587/2012
sancionada em janeiro daquele ano. Até então, com base no Estatuto da Cidade,
decretava-se que apenas municípios acima de 500 mil habitantes necessitavam elaborar
“um plano de transporte urbano integrado”. A Lei 12.587/2012, determina a elaboração
de um plano de mobilidade urbana para municípios com população acima de 20 mil
habitantes, no qual incentive políticas voltadas ao transporte sustentável e restrinja a
utilização do automóvel. Entretanto, diversas barreiras econômicas, técnicas e culturais
impossibilitam ou dificultam a elaboração e a qualidade dos planos de mobilidade
urbana. Devido a isto, tem se evidenciado um atraso considerável na elaboração dos
planos pela maior parte dos municípios. O objetivo deste projeto de pesquisa foi de
identificar e propor soluções para as dificuldades enfrentadas pelos munícipios para a
elaboração do plano de mobilidade.
Palavras-chave: Plano de mobilidade urbana, transporte sustentável, PNMU
Title: The urban mobility plan as a transportation management tool for Brazilian cities.
Abstract: The historical precariousness of dedicated infrastructure and services to
public transportation in Brazil, transformed the national urban areas in spaces where
the daily movements are sources of social conflict, economic inefficiencies - whether
allocative and productive - and destruction of the natural environmental heritage and
built. It is in this context that the Law 12.587 / 2012 enacted in January of that year.
Until then, based on the Estatuto da Cidade, it is decreed that only municipalities with
over 500,000 inhabitants needed elaborate "an urban transport plan integrated." The
Law 12.587 / 2012, determines the development of an urban mobility plan for cities
with population over 20 thousand inhabitants, in which incentive policies aimed at
sustainable transport and restrict the use of cars. However, several economic, technical
and cultural barriers, prevent or delay the development and quality of urban mobility
plans. Because of this, most municipalities have delayed the urban mobility plan
elaboration. Therefore, the aim of this research project was to identify and propose
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solutions to the difficulties faced by municipalities for the development of the mobility
plan.
Keywords: Urban Mobility Plan, Sustainable transportation, PNMU

36

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET0090
Autor: JÉSSICA PAPERA DE OLIVEIRA
Orientador: VANESSA BECKER
Título: O efeito da seca prolongada na dinâmica fitoplanctônica e na qualidade de água
dos mananciais da região semiárida tropical
Resumo: Reservatórios são os principais recursos de água superficial no semiárido do
Brasil. A seca severa ocorrida em 2012 contribuiu para perdas consideráveis no volume
de água, influenciando na qualidade da água e na disponibilidade de recursos
(nutrientes e luz) para o fitoplâncton. O objetivo do presente estudo foi compreender a
dinâmica de grupos funcionais do fitoplâncton e os fatores que a afetam, durante um
evento de seca severa em reservatórios do semiárido nordestino. Para tanto, nós
estudamos os reservatórios de Dourado, Gargalheiras e Passagem das Traíras, no Rio
Grande do Norte, durante janeiro de 2012 a janeiro de 2013. O efeito da seca favoreceu a
homogeneidade dentro do reservatório, em relação às variávies bióticas e abióticas,
principalmente pela ausência de aporte de água dada a falta de fluxo de seus tributários
(rios intermitentes). Os grupos funcionais de cianobactérias formadoras de florações
(SN, S1 e M) dominaram ao longo do ano de 2012, tanto em áreas rasas como profundas
nos três reservatórios estudados. Os grupos estiveram relacionados às altas
concentrações de sólidos voláteis, fósforo total, amônia e à maior turbidez.
Cylindrospermopsis raciborskii (grupo SN) foi a espécie com maiores biomassas nos
três reservatórios estudados. Já o grupo M (Sphaerocavum brasiliense) apresentou seu
melhor desempenho em ambientes rasos, com maior fósforo disponível.
Palavras-chave: manancial de abastecimento, déficit hídrico, cianobactérias, florações
Title: The effect of severe drought in the phytoplankton dynamics and water quality in
reservoirs of the semiarid tropical region
Abstract: Reservoirs are the main sources of surface water in Brazil’s semiarid region. A
severe drought in 2012 contributed to significant losses in water volume, influencing the
availability of resources (nutrients and light) for phytoplankton. The aim of this study is
to understand the dynamics of the functional groups of phytoplankton and the factors
that affect them during prolonged drought in the semiarid reservoirs of the northeast.
We therefore studied the Dourado, Gargalheiras and Passagem das Traíras reservoirs in
Rio Grande do Norte from January 2012 to January 2013, a period which included the
severe drought of 2012. The effect of drought favoured homogeneity within the
reservoir, in relation to biotic and abiotic variables, notably the absence of water supply
given the lack of flow from its tributaries (intermittent river). The phytoplankton
functional groups of bloom-forming cyanobacteria (SN, S1 and M) dominated
throughout the year 2012, in both the shallow and deep areas of the three reservoirs
studied. The groups were related to high concentrations of volatile solids, total
phosphorus and ammonia, and high turbidity. Cylindrospermopsis raciborskii (SN
37

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

group) was the species with the greatest biomass in the three reservoirs. M group
(Sphaerocavum brasiliense) performed better in shallow mixed waters with more
available phosphorus.
Keywords: supply reservoir, water deficit, cyanobacteria, blooms
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Código: ET0092
Autor: ANDRÉ LUIZ AGUIAR SOUSA
Orientador: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO
Título: CONTROLADOR FUZZY MULTIVARIÁVEL APLICADO AO PROCESSO DE
PRODUÇÃO DO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
Resumo: Este trabalho descreve o projeto de um controlador fuzzy multivariável
aplicado na substituição de dois controladores Proporcionais Integrais Derivativos
(PIDs) presentes em uma coluna de destilação debutanizadora simulada no software
HYSYS. A coluna utilizada consiste em uma unidade debutanizadora, que é responsável
por separar, por meio do processo de destilação, o gás liquefeito de petróleo (GLP) dos
demais componentes. Pretende-se implementar um sistema fuzzy levando em
consideração a análise e observação da planta, baseados em estudos e experiência em
relação ao processo. Por meio dessa heurística é possível implementar um controlador
fuzzy não linear e multivariável com um desempenho superior ao dos controladores
originalmente presentes na planta, otimizando o processo de produção do GLP. O
sistema fuzzy baseado no modelo Sugeno, tem como entradas o erro e a variação do
erro, relacionados a vazão de refluxo e temperatura de fundo da coluna desejados, e
como saída a porcentagem de aberturas das válvulas responsáveis por modificarem
essas variáveis. Os resultados obtidos demonstram a eficiência da técnica no controle de
uma planta de processamento de gás natural simulada.
Palavras-chave: Fuzzy. GLP. Coluna debutanizadora. UPGN. PID
Title: FUZZY CONTROLLER MULTIVARIABLE APPLIED THE PROCESS OF LIQUIEFED
PETROLEUM GAS PRODUCTION
Abstract: This paper describes the design of a multivariable fuzzy controller applied for
the replacement of two Proportional Integral Derivative Controllers (PIDs) present in a
debutanizer distillation column simulated in HYSYS software. The column used was a
debutanizer unit, which is responsible for separating, through the distillation process,
the liquefied petroleum gas (LPG) from other components. It is intended to implement a
fuzzy system considering the analysis and observation of plant, based on studies and
experience of the process. Through this heuristic it is possible to implement a nonlinear
multivariable fuzzy controller with a better performance than the original plant
controllers, optimizing the LPG production process. The fuzzy system based on Sugeno
model has as inputs the error and the error variation, related to flow and desired reflux
column bottom temperature, and outputs the percentage of openings of the valves
responsible for modifying these variables. The results demonstrate the technical
efficiency in the control of a simulated natural gas processing plant.
Keywords: PID. Fuzzy. Debutanizer Column. LPG.
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Código: ET0094
Autor: WILSON FELINTO PRAXEDES
Orientador: JOSE JOSEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR
Título: Aplicação da Transformada Wavelet na Avaliação de Sinais Obtidos em Ensaios
Tribológicos
Resumo: O experimento consistiu na análise de duas misturas, um diesel e um biodiesel,
a ferramenta utilizada foi o toolbox do matlab onde usamos algoritmos da DWT(Discrete
Wavelet Transform) ou (Transformação da wavelet discreta), as condições são N1,N2, e
N3, estas diferenciam-se nos tempos mensurados no experimento HFRR. A Wavelet
utilizada para modelar os dados foi a Biortogonal 3.5 com seis leveis. Com a ferramenta
do MATLAB conseguimos descrever bem os sinais e mapear os fenômenos tribológicos
de acordo com as diferentes lubricidades observadas. Conforme os dados apontam, o
teor de biodiesel na mistura combustível está diretamente ligado à lubricidade do
mesmo,conforme analisamos o (BS100B) obtemos valores estáveis e baixos em todas as
condições.Com o de 20(BS20B) os valores máximos de atrito são observados nas
condições N1 e N2, mas na condição N3, apresentou baixa variação e baixo atrito,foi o
melhor filme lubrificante gerado para o combustível,ou seja,o mais lubrificante. O
combustível (BS10B), apresentou em todas a condições(N1,N2,N3),os maiores valores
de fricção,em outras palavras,o que possui menor lubricidade.
Palavras-chave: Lubricidade de um combustível;Transformada Wavelet;Análise de
vibração
Title: Analysis of data obtained experimentally by applying the wavelet transform with
the help of Matlab toolbox wavelt tool.
Abstract: The experiment consisted in the analysis of two mixtures, a diesel and
biodiesel, the tool used was the toolbox matlab where we use algorithms DWT (Discrete
Wavelet Transform) or (trasnformada wavelet discreta), the conditions are N1, N2 and
N3 these differ in the times measured in HFRR experiment. The Wavelet used to model
the data was 3.5 Biortogonal with six levels. With MATLAB tool we describe the signs
and map the tribological phenomena according to different lubricidades observed. As
the data shows, the biodiesel content in the fuel mixture is directly connected to the
lubricity of the same, as we analyze the (BS100B) get stable and low values
&#8203;&#8203;in all conditions.with 20 (BS20B) the maximum friction values
&#8203;&#8203;are observed the conditions N1 and N2, but in N3 condition showed
low variation and low friction, was the best lubricant film generated for fuel, or as
lubricant. The fuel (BS10B), presented in all conditions (N1, N2, N3), higher friction
values, in other words, which has lower lubricity.
Keywords: Lubricity of a fuel; Wavelet Transform; Vibration analysis; Representa
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Código: ET0096
Autor: JORDAN NELSON SOARES CARNEIRO
Orientador: FABIO SPEROTTO BEMFICA
Título: Os Princípios da Relatividade Especial e a Sua Formulação Covariante.
Resumo: Este trabalho é dedicado ao estudo da teoria da relatividade especial de
Einstein, ou simplesmente relatividade especial (RE). O principal objetivo deste projeto
foi o de aprender uma das teorias da Física teórica que é passagem obrigatória para um
pesquisador nesta área. Inicialmente, foram estudados os principais experimentos e
argumentos que levaram à construção da teoria, bem como sua formulação matemática
através das transformações de coordenadas de Lorentz. A partir daí, nos dedicamos ao
estudo de tensores e quadri-vetores definidos no espaço-tempo, objetos matemáticos
que possibilitam uma descrição independentemente de escolha de referencial, ou
coordenadas. Baseado nisso, foi possível reescrever as equações do eletromagnetismo
(Equações de Maxwell) numa formulação covariante, ou seja, numa formulação na qual a
invariância das equações do eletromagnetismo torna-se explícita. Como a finalidade
deste projeto foi o de aprender Relatividade Especial e, portanto, teve um caráter
didático, a metodologia compreendeu o estudo de livros e artigos, reuniões para
discussão e a apresentação de seminários periódicos e de caráter informal para a
exposição de ideias e acompanhamento do aprendizado. Para futuro, o intuito será o de
iniciar o estudo da Relatividade Geral de Einstein, que é uma extensão da RE quando a
gravidade está presente.
Palavras-chave: Relatividade Especial. Transformações de Lorentz. Formulação
Covariant
Title: The Principles of Special Relativity and its Covariant Formulation
Abstract: This work is devoted to the study of Einstein´s special theory of relativity, or
just Special Relativity (SR). The main goal of this project was to learn one of the
Theoretical Physics theories that are mandatory for a researcher in such field of interest.
To begin with, we have studied the main experiments and argumments that built SR.
Also, the mathematical formulation of SR in terms of Lorentz transformations of
coordinates has been addressed. After that, we studied the tensor and four-vectors
defined on spacetime. Such mathematical objects enabled us to describe the theory
fields and sources in a way that is independent of choice of reference frame, or
coordinates. To end up with, we have addressed to the problem of rewriting the
eletromagnetism equations (Maxwell´s equations) in its covariant formulation, that is to
say, in a formulation that turns the equations explicit invariant of the choice of reference
frame (coordinates). The finality of the present project was to learn SR and, therefore, it
had a didatic character. Thus, the methodology utilized consisted in the study of books
and scientific papers, meetings for discussions, and periodic informal seminar lectures
for the exposition of learned ideas which was ministered by the student. For future
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purpose, the aim of the project will be to continue the study in this field of interest and
to begin learning the Einstein´s general theory of relativity, which is an extension of SR
that deals with gravity.
Keywords: Special Relativity. Lorentz Transformations. Covariant Formulation.
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Código: ET0099
Autor: SAMANTA FERREIRA AIRES
Orientador: JAIR CAVALCANTI LEITE
Título: Implementação de técnicas de motivação e recompensas para estimular a
colaboração em sistemas Web
Resumo: A colaboração vem cada dia mais sendo buscada para ser aplicada a sistemas
computacionais. Esses sistemas necessitam que seus usuários colaborem para que se
mantenham funcionais, por exemplo, o Trip Advisor, considerado o maior site de
viagens do mundo depende completamente da colaboração de seus usuários em
compartilharem opiniões e revisões sobre suas viagens. Os sistemas colaborativos
funcionam nos mais diversos domínios, como educacionais, sociais, comerciais, etc. Para
que essa colaboração ocorra, esses sistemas buscam engajar seus usuários através do
uso de técnicas de motivação. Dessa forma, este projeto, buscou técnicas de motivação
baseadas em recompensas e reconhecimentos. Essas técnicas podem ser utilizadas em
sistemas de informação (SI) comuns, que possuem o objetivo de aumentar a colaboração
entre seus usuários. Para uma melhor investigação do uso das técnicas estudadas,
tomamos como estudo de caso um ambiente virtual baseado no Moodle. Para este
estudo, utilizamos uma metodologia baseada em cinco etapas, compostas da observação
do sistema Moodle; análise dos níveis de colaboração de seus usuários; pesquisa
literária sobre temas relacionados; redesign de telas de alguns de seus ambientes; e
validação das mudanças junto aos usuários finais. Ao final do relatório apresentamos
resultados obtidos e discussões.
Palavras-chave: Colaboração mediada por computador. Motivação em SI. Moodle.
Title: Implementação de técnicas de motivação e recompensas para estimular a
colaboração em sistemas Web
Abstract: A colaboração vem cada dia mais sendo buscada para ser aplicada a sistemas
computacionais. Esses sistemas necessitam que seus usuários colaborem para que se
mantenham funcionais, por exemplo, o Trip Advisor, considerado o maior site de
viagens do mundo depende completamente da colaboração de seus usuários em
compartilharem opiniões e revisões sobre suas viagens. Os sistemas colaborativos
funcionam nos mais diversos domínios, como educacionais, sociais, comerciais, etc. Para
que essa colaboração ocorra, esses sistemas buscam engajar seus usuários através do
uso de técnicas de motivação. Dessa forma, este projeto, buscou técnicas de motivação
baseadas em recompensas e reconhecimentos. Essas técnicas podem ser utilizadas em
sistemas de informação (SI) comuns, que possuem o objetivo de aumentar a colaboração
entre seus usuários. Para uma melhor investigação do uso das técnicas estudadas,
tomamos como estudo de caso um ambiente virtual baseado no Moodle. Para este
estudo, utilizamos uma metodologia baseada em cinco etapas, compostas da observação
do sistema Moodle; análise dos níveis de colaboração de seus usuários; pesquisa
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literária sobre temas relacionados; redesign de telas de alguns de seus ambientes; e
validação das mudanças junto aos usuários finais. Ao final do relatório apresentamos
resultados obtidos e discussões.
Keywords: Colaboração mediada por computador. Motivação em SI. Moodle.
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Código: ET0106
Autor: FERNANDA KARINE FONSECA DE OLIVEIRA
Orientador: MAURÍCIO ROBERTO BOMIO DELMONTE
Co-Autor: ANDREA VARELA DE ALBUQUERQUE DUPKE, VIVIANE DA SILVA PINHEIRO
DANTAS
Título: Obtenção de nanopartículas de CeO2 para a produção de nanocompósito
Resumo: Neste trabalho, nanopartículas de óxido de cério (CeO2) foram sintetizadas
pelo método sol-gel, com o objetivo de produzir materiais de CeO2 com tamanho de
partículas nanométricas e alto valor de área superficial. Foram utilizados os reagentes
etilenodiamina (C4H8N2), anidrido acético (C4H8O3) e acetilcetona (C5H8O2)
misturados com nitrato de cério (CeN3O9.6H2O). Em seguida, considerou a razão molar
de 2:1, 3:1 e 4:1 em relação a carga orgânica: cério, para a obtenção do CeO2. A mistura
foi calcinada a temperatura de 450°C. Essas nanopartículas foram caracterizadas por
difração de raio X (DRX), espectroscopia no infravermelho (FT-IR), termogravimetria
(TG) e calorimetria diferencial exploratória (DSC). Após a síntese, as amostras foram
funcionalizadas, para melhorar a interação das nanopartículas produzidas com o
material polimérico.
Palavras-chave: Nanopartículas. Óxido de Cério. Difração de raio X.
Title: OBTAINTION
NANOCOMPOSITE

OF

CEO2

NANOPARTICLES

TO

THE

PRODUCTION

OF

Abstract: In this paper, cerium oxide (CeO2) nanoparticles were synthesized by Sol Gel
method, with aim to produce a CeO2 powder with nano size and high surface area. For
the synthesis it were used ethylenediamine (C4H8N2), acetic anhydride (C4H8O3) and
acetylcetone (C5H8O2) as a organic material an mixed with cerium nitrate
(CeN3O9.6H2O). Then, considered molar ration the 2:1, 3:1 e 4:1
in relation to the organic material: cerium, for obtaintion of CeO2. The mixture was
calcined at temperature of 450°C. These nanoparticles were characterized by X-ray
diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared (FT-IR), thermogravimetric (TG) and
Differential Exploratory Scanning Calorimetry (DSC). After syntheses, the samples were
functionalized, for improve interaction the nanoparticles produzed with polymeric
materials.
Keywords: Nanoparticles. Cerium Oxide. X-ray diffraction.

45

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET0118
Autor: KENNEDY FLÁVIO DE SOUZA SILVA
Orientador: FABIANA VILLELA DA MOTTA
Título: Síntese de filmes finos fotocatalíticos de TiO2-In2O3.
Resumo: Nas últimas décadas tem se observado um enorme interesse no estudo de
materiais cerâmicos nanoestruturados com propriedades fotocatalíticas e
fotoluminescentes. Um dos precursores é o dióxido de titânio (TiO2) que possui boas
propriedades ópticas, porém apresenta alto valor de band gap (3.2 eV), combinando-o
com outros óxidos como o óxido de índio (In2O3) intensificará suas propriedades, já
que o In2O3 possui menor band gap (2,8 eV), além de apresentar absorção no visível
sendo eficaz para aumentar a absorção do TiO2. Neste trabalho o método de spincoating foi utilizado na deposição de filmes finos multicamadas de TiO2/In2O3. Na
preparação dos filmes, foram utilizadas resinas obtidas pelo método de polimerização
de complexos (MCP), as quais tiveram sua viscosidade ajustada em 20cps. As resinas
foram depositadas sobre o substrato de silício (Si) variando em 4, 8 e 16 camadas, logo
após, foram cristalizadas em diferentes temperaturas 300°C, 500°C e 700°C. A
caracterização dos filmes foi feita por meio de difração de Raios-X (DRX), microscopia
eletrônica de varredura com emissão de campo (MEV-FEG), microscopia de força
atômica (AFM), espectroscopia na região do UV-Vísivel (UV-Vis) e medidas de
fotoluminescência (FL). Os resultados de difração de Raios-X confirmaram a formação
do TiO2 com fase anatase e do In2O3, não havendo interação química entre os óxidos
dos filmes.
Palavras-chave: Multicamadas. Filmes finos. Atividade fotocatalítica. Fotoluminescênci
Title: Synthesis of thin films TiO2-In2O3 photocatalytic.
Abstract: In recent decades it has seen a huge interest in the study of nanostructured
ceramic materials with photocatalytic and photoluminescent properties. A precursor is
titanium dioxide (TiO2) having optical properties but has a high value of band gap (3.2
eV), combining them with other oxides such as indium oxide (In2O3) intensify their
properties, as the In2O3 it has a smaller band gap (2.8 eV), and presents the visible
absorption being effective to increase the absorption of the TiO2. In this work the spincoating method was used in the deposition of multilayer thin films of TiO2 / In2O3. In
the preparation of films, resins used were obtained by the complex polymerization
method (CPM) which had a viscosity of 20cps adjusted. The resins were deposited on
the silicon substrate (Si) ranging in 4, 8 and 16 layers there upon were crystallized at
different temperatures 300°C, 500°C and 700°C. The characterization of the films was
made by diffraction of X-rays (XRD), scanning electron microscopy, field emission (SEMFEG), atomic force microscopy (AFM), spectroscopy in the UV-Visible region (UV- Vis)
and photoluminescence measurements (PL). The results of X-ray diffraction confirmed
the formation of anatase TiO2 with and In2O3 phase, there is no chemical interaction
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between the oxides of the films. The images obtained by atomic force microscopy
showed well densified film with average grain size ranging from 15 to 35 nm.
Keywords: Multilayer. Thin films. photocatalytic activity. Photoluminescence.
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Código: ET0121
Autor: ANDRÉ SARMENTO DE SOUSA LIMA
Orientador: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA
Co-Autor: DAVID LOPES DE CASTRO
Título: INTERPRETAÇÃO SÍSMICA E MODELAGEM ESTRUTURAL DE BACIA DE MARGEM
EQUATORIAL BRASILEIRA
Resumo: O objetivo principal deste projeto será a caracterização multi-escala de falhas
ativas no Nordeste do Brasil. Neste trabalho será dada ênfase às reativações no
Neógeno-Quaternário Tais objetivos serão alcançados por meio das ações apresentadas
abaixo:
1 - Determinação de parâmetros deformacionais da geometria da deformação
neogênica-quaternária, que incluem a geometria, dimensão, taxa de deslocamento e
atitude das falhas ativas;
2 - Determinação da idade de processos de reativação das falhas ativas e sua recorrência
através da datação de rochas de falhas e depósitos sedimentares falhados;
3 - Determinação das condições (temperatura, natureza dos fluidos, taxa de fluxo,
pressão, sin- ou pós-cinemática, taxa de abertura) sob as quais falhas e juntas foram
preenchidas, incluindo a identificação dos materiais de preenchimento quanto à
composição química/mineralógica, textura e estrutura;
4 - Determinação do papel de grandes estruturas crustais na sismicidade regional;
5 - Formação alunos de iniciação científica, mestres e doutores na área de falhas ativas,
neotectônica e paleossismologia.
Palavras-chave: Sismicidade. Falha ativa. Quaternário. NE do Brasil. Modelagem.
Title: SEISMIC INTERPRETATION AND STRUCTURAL MODELING OF EQUATORIAL
MARGIN BRAZILIAN BASIN
Abstract: The main objective of this project is going to be the multiscale characterization
of active faults in Northeastern Brazil. In this work, we will emphasize the reactivations
in Neogene - Quaternary. These objectives will be achieved through the actions listed
below:
1 - Determination of deformational parameters of the geometry of Neogene - Quaternary
deformation, including geometry, size, attitude and rate of displacement of the active
faults;
2 - Age determination of reactivating processes of active faults and their recurrence
through dating fault rocks and sedimentary deposits failed;
48

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

3 - Determination of the conditions (temperature, nature of the fluids, flow rate,
pressure, syn or post-kinematic, opening rate) in which the faults and joints were filled,
including the identification of filling materials regarding the chemical/mineralogical
composition, texture and structure;
4 - Determining the role of major crustal structures in the regional seismicity;
5 - Training of undergraduate students, masters and doctors in the fields of active faults,
neotectonic and paleoseismology.
Keywords: Seismicity. Active fault. Quaternary. NE of Brazil. Modeling.
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Código: ET0128
Autor: FILIPE EZEQUIEL DA SILVA
Orientador: GERMANO MELO JUNIOR
Título: Geoquímica Ambiental de Parâmetros Químicos em Áreas de Atuação da
Indústria Petrolífera na Bacia Potiguar: Projeto Fazenda Belém (Ceará).
Resumo: Este trabalho avalia os efeitos que o uso agrícola de água produzida de petróleo
possa ter causado no solo raso da Fazenda Belém (Ceará). Duas áreas foram
monitoradas neste experimento: uma agricultável e outra de mata preservada, onde não
há quaisquer intervenção humana, servindo de controle para o experimento. Três tipos
de água foram utilizadas: água produzida filtrada, água produzida filtrada tratada por
osmose reversa, água do aquífero Açu; além da condição de Sequeiro, isto é,
condicionada unicamente ao regime pluviométrico local. Deste modo, pôde-se avaliar os
seguintes parâmetros: granulometria, pH (em H2O e em KCl), condutividade elétrica
(CE), soma de bases trocáveis, CTC, N, P e C orgânico, além dos elementos químicos Ag,
Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl,
V, Zn e Zr. A interpretação geral dos dados demonstra que há variações espontâneas no
solo estudado, em ambas áreas monitoradas. Essas variações ocorrem em virtude de
mudanças naturais sazonais. Observou-se ainda que o aporte de água da irrigação de
todos os três tipos foi capaz de alterar as características do solo na área do experimento,
onde destacaram-se os parâmetros pH (H2O), pH (KCl), CE, P, Na, CTC (efetiva), CTC (pH
7) PST, V, As e Se. Os parâmetros CE, Na e PST estão particularmente mais destacados no
caso da irrigação com água produzida filtrada, indicando grande disponibilidade de sais
de Na.
Palavras-chave: Geoquímica ambiental. Pedologia. Água produzida de petróleo.
Title: Environmental Geochemistry of Chemical Parameters in Oil Industry Areas of the
Potiguar Basin: Fazenda Belém Project.
Abstract: This study evaluates the effects that the agricultural use of wastewater from oil
production may have caused in the shallow soil of the Belém Farm (Ceará). Two areas
were monitored in this experiment: one cultivable and another with preserved forest
where there are no human intervention, serving as a control for the experiment. Three
kinds of water were used: water produced filtered, filtered, treated water produced by
reverse osmosis, water from the aquifer Acu; besides the Rainfed condition, that is, only
exposed to local rain regime. Thus, it was possible to evaluate the following parameters:
grain size, pH (in H 2 O and KCl), electrical conductivity (EC), total exchangeable bases,
CTC, N, P and organic C, in addition to chemical elements Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co,
Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, V, Zn and Zr. The general
interpretation of the data shows that there are spontaneous variations in soil studied
both in monitored areas. These variations were caused by natural seasonal changes. It
was also observed that the irrigation water supply of all three types was able to change
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the characteristics of the soil in the experiment area, where stood out the parameters pH
(H2O), pH (KCl), CE, P, Na CTC (effective), CTC (pH 7) PST, V, As and Se. The EC, Na and
PST parameters are particularly more prominent in the irrigation by water produced
only filtered, indicating high availability of Na salts.
Keywords: Environmental Geochemistry. Pedology. Produced water from oil.
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Código: ET0138
Autor: VINICIUS SOARES MEDEIROS
Orientador: MARCIANO FURUKAVA
Co-Autor: ONÉCIMA BIATRIZ DE MEDEIROS RAMALHO
Título: ESTUDO DO EFEITO DO FORNO CONVENCIONAL E A PLASMA EM AÇO
INOXIDÁVEL 316L COM ADIÇÃO DE 3% DE ZIRCÔNIA DOPADA COM ÍTRIA
Resumo: Neste trabalho, foi utilizado o aço inoxidável 316L conhecido por suas
excelentes propriedades químicas e mecânicas, que incluem alta resistência à corrosão,
ótima soldabilidade e alta resistência mecânica. A zircônia estabilizada com ítria por
possuir alta tenacidade, quimicamente inertes e baixa condutividade térmica e elétrica.
O material de estudo foi o aço inoxidável 316L com 3% de zircônia estabilizada com
ítria, tendo como principal referência o ODS-EUROFER o qual foi substituído ítria por
zircônia para que houvesse melhores propriedades devido a esses óxidos possuírem
maior estabilidade química e dimensional, resistência mecânica e dureza. Além disso,
estes óxidos possuem as mesmas propriedades elásticas do aço. Essas amostras, foram
caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Fluorescência de Raiox (FRX). Em seguida, foram analisados comparativamente dois mecanismos de
sinterização: O forno convencional a 1100°C e do forno a plasma a 800°C. E por fim,
caracterizou as amostras para observar a interação entre as partículas.
Palavras-chave: Aço 316L. Zircônia. Plasma. Forno convencional.
Title: STUDY OF THE CONVENTIONAL OVEN AND THE PLASMA OVEN EFFECT IN
STAINLESS STEEL 316L WITH ADDITION OF 3% OF ZIRCONIA DOPED WITH YTTRIA
Abstract: In this work, was utilized the 316L stainless steel is known for its excellent
chemical and mechanical properties, including high corrosion resistance, good
weldability and high mechanical strength. The yttria stabilized zirconia is highlighted by
having high tenacity, chemically inert and low thermal and electrical conductivity. The
studied material was the stainless steel 316L with 3 % of yttria stabilized zirconia,
having as the main reference the ODS-EUROFER in which Yttria was replaced by zirconia
in order to find better properties due to these oxides present greater chemical and
dimensional stability, mechanical strength and toughness, besides the oxides have the
same elastic properties of the steel. These samples, were characterized by Scanning
Electron Microscopy and Fluorescence X-ray. Then, we comparatively analyzed the two
sintering mechanisms: the conventional oven at 1100 °C and plasma oven at 800 °C. And
finally, characterized samples to observe the interaction between the particles.
Keywords: Steel 316L. Zirconia. Plasma. Conventional furnace.
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Código: ET0141
Autor: FELIPE FERNANDES BARBOSA
Orientador: TIAGO PINHEIRO BRAGA
Título: Síntese e caracterização de ligas magnéticas usando o método das esferas
híbridas a partir da carboximetilcelulose
Resumo: Materiais de ferro-cobalto (FeCo) foram sintetizados via método das esferas
híbridas utilizando carboximetilcelulose (CMC) como direcionador orgânico, a fim de se
obter ligas com propriedades magnéticas promissoras. A síntese utilizada é bastante
interessante dada à simplicidade da rota e, além disso, parte de uma matéria prima
renovável a CMC. As propriedades físico-químicas do material obtido foram analisadas
por diferentes caracterizações, tais como difração de raios-X, infravermelho com
transformada de Fourrier, termogravimetria e magnetometria da amostra vibrante, com
o intuito de investigar a composição, estrutura, resistência à oxidação e propriedades
magnéticas, como a mudança significativa da curva de histerese. Nesse sentido, foi
observado que o método foi um sucesso ao se obter ligas FeCo a partir do método
alternativo, com propriedades magnéticas além de resistência a oxidação satisfatória.
Palavras-chave: Ligas de FeCo. Esferas Híbridas. Carboximetilcelulose.
Title: Synthesis and characterization of magnetic alloys using the method of the hybrid
spheres from carboxymethylcellulose
Abstract: Iron-cobalt materials (FeCo) were synthesized by a method of hybrid spheres
using carboxymethylcellulose (CMC) as an organic driver in order to obtain alloys with
promising magnetic properties. The synthesis employed is very interesting given the
simplicity of the route and, moreover, of a renewable raw material CMC. The
physicochemical properties of the material obtained were analyzed by different
characterizations, such as X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy,
thermogravimetry analysis and vibrating sample magnetometer, in order to investigate
the composition, structure, oxidation resistance and magnetic properties such as
significant change in the hysteresis curve. Accordingly, it has been observed that the
method was successful to obtain FeCo alloy from the alternative method, with magnetic
properties as well as satisfactory resistance to oxidation.
Keywords: FeCo alloys. Hybrid spheres. Carboxymethylcellulose.
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Código: ET0144
Autor: JÉSSICA GABRIELA DANTAS FERREIRA
Orientador: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI
Título: Estudo do efeito do choque osmótico na superfície celular de S. cerevisiae
utilizando microscopia eletrônica de varredura
Resumo: Este estudo investiga o comportamento das células durante o choque osmótico
utilizando microscopia eletrônica de varredura. São realizados choques osmóticos com
células de levedura (S. cerevisiae) para avaliar o comportamento da mesma com o
intuito de realização de processos de microencapsulação, também ocorre a preparação
de amostras de células de levedura desidratadas para análise em microscópio eletrônico
de varredura, e a análise de amostras digitalizadas para investigar o comportamento das
células após choque osmótico. A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) é
amplamente utilizada para amostras biológicas, contudo, exige uma série de cuidados
para a preparação das amostras a fim de evitar as possíveis interferências e erros de
interpretação na análise dos resultados. De modo que as imagens obtidas pela MEV
mostraram que o choque osmótico não afetou a estrutura encapsulante do envelope
celular da levedura.
Palavras-chave: MEV. Choque. Osmótico. Levedura. S. cerevisiae. Bioencapsulação.
Title: STUDY OF THE EFFECT OF OSMOTIC SHOCK ON THE CELL SURFACE OF S.
CEREVISIAE USING SCANNING ELECTRON MICROSCOPY
Abstract: This study investigates the behavior of cells during osmotic shock using
scanning electron microscopy, by performing osmotic shock to yeast cells to evaluate
the behavior of the same in order to carry out microencapsulation processes, sample
preparation cell dehydrated yeast for analysis in a scanning electron microscope, and
the analysis of samples scanned to investigate the behavior of cells after osmotic shock.
The scanning electron microscopy technique (SEM) is widely used for biological
samples, however, it requires a lot of care for the preparation of samples in order to
avoid possible interference and misinterpretation in analyzing the results. So the images
obtained by SEM showed that the osmotic shock does not affect the encapsulant
structure of the cell envelope of yeast.
Keywords: SEM. Shock. Osmotic. Yeast. S. cerevisiae. Bioencapsulaton.
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Código: ET0147
Autor: ISA GABRIELA DELGADO DE ARAÚJO
Orientador: MARCO TULIO MENDONCA DINIZ
Co-Autor: GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA
Título: Macrocompartimentação do Litoral Oriental do Nordeste
Resumo: A compartimentação do litoral nordestino foi estudada como um litoral
homogêneo com relação aos aspectos físico-geográficos. Fatores como a orientação da
linha de costa, clima e processos oceanográficos demonstrou que são diferenciados, com
isso surgiu à necessidade de uma nova compartimentação, abordando essencialmente o
litoral Oriental, denominado como Costa dos Recifes (CR). Embasado nos dados atuais
expõe uma compartimentação e a definição desta área, enfatizando principalmente a
geometria da linha de costa (concavidade ou convexidade) fator substancial para
delimitar o compartimento atrelado aos elementos climáticos e oceanográficos. A Costa
dos Recifes, portanto, foi subdividida em três compartimentos: a Costa Mista de Dunas e
Falésias, Costa das Falésias e Costa dos Cordões Arenosos.
Palavras-chave: Compartimentação. Costa dos Recifes. Geometria da linha de costa.
Title: EASTERN COAST COMPARTMENTATION
Abstract: The northeastern coast compartimentation was studied as an homogeneous
coast regarding physical geographical features. Factors such as orientation of coastline,
climate and oceanographic processes are shown differentiated. Therewith emerged the
need for a new compartimentation, broaching mostly the eastern coast, named Reefs
Coast (RC). Based on current data, show a compartimentation and definition of this area,
pointing mostly geometry of coastline (concavity or convexity) prime factor to
compartment delimitation connected to climatic and oceanographic elements. Reefs
Coast, therefore, was subdivided in three compartments: Mixed Coast of Dunes and
Cliffs, Cliffs Coast and Coast of Sandy Cords.
Keywords: Compartimentation. Reefs Coast. Geometry of Coastline.
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Código: ET0149
Autor: LAMARA MACIEL DOS SANTOS
Orientador: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO
Co-Autor: MARIA DO SOCORRO BRAGA FONTES, SIMONE OLIVEIRA RIBEIRO
Título: Incorporação do Titânio em MCM-41 para aplicação em processos catalíticos e
adsorção de CO2
Resumo: A peneira molecular mesoporosa Ti-MCM-41 foi sintetizada pelo método
hidrotérmico em diferentes razões Si/Ti, onde grande parte do titânio originalmente
introduzido na mistura de síntese é incorporada nos sólidos finais. A peneira Ti-MCM-41
foi sintetizada em solução aquosa, utilizando SiO2 como fonte de sílica, silicato de sódio
como fonte de sódio e isopropóxido de titânio como fonte de titânio, de modo a se obter
um gel com a seguinte composição molar: 1 CTMABr: 1 Na2O: 4 SiO2: 200 H2O: X Ti,
onde o valor de “X” é ajustado para que a razão molar Si/Ti seja 20, 30 e 40 . As peneiras
Ti-MCM-41, em diferentes razões, foram caracterizadas por difração de raios-X (DRX),
termogravimetria (TG/DTG), espectroscopia no infravermelho com transformada de
Fourier (FT-IR), microscopia eletrônica de varredura (MEV), Espectrometria de
fluorescência de raios-X (FRX), espectroscopia na região do ultravioleta visível (UV-Vis),
análise da área específica superficial pelo método de BET. Os materiais obtidos visam à
utilização em reações de adsorção de CO2, bem como em reações com ciclos químicos de
oxidação e redução.
Palavras-chave: Titânio. Síntese. Adsorção. Peneiras Moleculares.
Title: TITANIUM INCORPORATION IN MCM-41 FOR USE IN CATALYTIC PROCESSES AND
CO2 ADSORPTION
Abstract: Mesoporous Ti-MCM-41 molecular sieve was synthesized by hydrothermal
method in different ratios Si/Ti, where much of the titanium originally introduced in the
synthesis is incorporated in the final solid. The Ti-MCM-41 sieve was synthesized in
aqueous solution, using SiO2 as a source of silica, sodium silicate as a source of sodium,
and titanium isopropoxide as a source of titanium, to obtain a gel with the following
molar composition: 1 CTMABr: 1 Na2O: 4 SiO2: 200 H2O: X Ti, where the value of "X" is
adjusted so that the molar ratio Si/Ti is 20, 30 and 40. Ti-MCM-41 were characterized by
powder X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric and differential thermal analysis
(TGA/DTA), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron
microscopy (SEM), X-ray fluorescence (XRF), UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy
(UV-Vis DRS) and specific surface area analysis by BET method. The materials are
intended for use in CO2 adsorption reactions as well as reactions with chemical
oxidation and reduction cycles.
Keywords: Titanium. Synthesis.Adsorption. Molecular sieves.
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Código: ET0154
Autor: ÉLVIS EUGÊNIO ROCHA LIMA
Orientador: EDMILSON LIRA MADUREIRA
Título: Desempenho Acústico de Ambientes
Resumo: A simulação da sensibilidade auditiva aos estímulos físicos decorrentes do som
em ambientes tem sido modelada, consoante a proposta de Fechner, com base em
formulação logarítmica. Os espectros expressos na escala A-ponderada simulam mais
apropriadamente a resposta auditiva aos ruídos. O som emitido com intensidade a partir
de certo nível prejudica o desempenho da audição além induzir efeitos nocivos não
auditivos que podem evoluir para lesões crônicas. A prevenção contra esses efeitos pode
ser efetivada a partir da racionalização de elementos que absorvam a energia sonora,
transformando-as em calor, para em seguida dissipá-la. O objetivo deste trabalho é a
análise da atenuação do ruído do tráfego de uma rodovia em seu percurso até o recinto
interior de uma escola implantada às suas margens, atentando-se para seus efeitos
nocivos auditivos e não auditivos sobre os usuários da edificação. Com vistas ao
cumprimento de tal objetivo foi utilizado protótipo computacional sobre a formulação
logarítmica, codificado em linguagem SciLab.
Palavras-chave: Espectro. Ruído. Tráfego. Atenuação. Simulação.
Title: Acoustical Performance of Environments
Abstract: The simulation of the hearing sensitivity to physical stimuli arising from the
sound over environments have been modeled, according to the Fechner proposal, based
on logarithmic formulation. The A-weighting spectra simulate more properly the
hearing response to noises. The sound emitted with intensity from some level harms the
hearing performance and induces non hearing effects that can evolve into chronic
injuries. The prevention against these effects can be done from the rationalization of
absorbing elements that transform sound energy into heat and then dissipating it. The
aim of this work is the analysis of road traffic noise attenuation over its path to the
inside of a school established at its margins, paying attention to its harmful hearing and
non hearing effects on the users of the building. With aim to the fulfillment of such
objective it was used a computational prototype based on logarithmic formulation,
SciLab language coded.
Keywords: Spectrum. Noise. Traffic. Attenuation. Simulation.
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Código: ET0160
Autor: ANDRESA JACIANE CABRAL DE LIMA
Orientador: FRANCISCO ORDELEI NASCIMENTO DA SILVA
Título: Síntese e caracterização do complexo cis-[Ru(byp)2PipNO]3+
Resumo: O óxido nítrico (NO) vem sendo estudado por muitos pesquisadores, com a
finalidade de obter compostos que possibilitem sua liberação, visto que o mesmo exerce
inúmeras atividades biológicas, tais como: controle da musculatura cardiovascular,
neurotransmissor do sistema nervoso central, pressão sanguínea e clivagem de células
cancerígenas. Estudos com intuito de controlar a velocidade com que nitrosilos
complexos liberam óxido nítrico após estímulo, também tem sido desenvolvidos. Com
base nisso o trabalho teve como objetivo sintetizar e caracterizar do complexo cis[Ru(bpy)2Pip(NO)](PF6)3, onde o mesmo possa agir como doador de NO. Foram
realizadas as seguintes análises: espectroscopia eletrônica na região do UV-Vis,
espectroscopia vibracional na região do infravermelho e eletroquímica. O espectro
eletrônico do complexo em água apresentou duas bandas, uma em 238 nm e outra em
287 nm ambas, características da transição pi &#8594; pi* do ligante bipiridina, e uma
terceira banda em 416 nm na qual pode ser atribuída a transferência de carga do metal
para o ligante, do tipo d&#960;(Ru)&#8594; pi*(bpy). Através do espectro vibracional
na região do infravermelho, pôde-se observar a presença de um pico em 1944 cm-1
sendo 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 129 mV versus
Ag/AgCl.
Palavras-chave: óxido nítrico, bipiridina e rutênio.
Title: Synthesis and characterization of cis-[Ru(byp)2PipNO] 3+ complex
Abstract: Nitric oxide (NO) has been studied by many researchers in order to obtain
compounds that allow its release, since it carries numerous biological activities, such as
control of cardiovascular muscle, central nervous system neurotransmitter, blood
pressure and cleavage of cancer cells. Studies aiming to control the speed with which
nitrosyl complexes of nitric oxide release after stimulation, has also been developed.
Based on this work aimed to synthesize and characterize the complex Cis[Ru(bpy)2Pip(NO)](PF6)3, where it may act as a NO donor. The following analyzes were
performed: electronic spectroscopy in the UV-Vis region, vibrational spectroscopy in the
infrared region and electrochemistry. The electronic complex spectrum in water showed
two bands, one at 238 nm and the other at 287 nm both transition characteristics pi
&#8594; pi* the bipyridine ligand, and a third band in 419 nm in which can be
attributed to charge transfer metal for the binder, the d&#960; type (Ru) &#8594; pi *
(bpy). Through the vibrational spectrum in the infrared region, it was observed the
presence of a peak at 1944 cm-1 is attributed to N-O stretching mode. In the cyclic

58

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

voltammogram was observed a process relating to the redox couple NO+/0, with halfwave potential of 129 mV versus Ag/AgCl.
Keywords: nitric oxide. Complex. Bipyridine. Ruthenium
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Autor: THUANNY MOURA DE SOUSA
Título: Síntese e Caracterização do Complexo [Cu(fen)(isn)NO2]Cl
Resumo: Nas últimas décadas, a molécula de óxido nítrico deixou de ser relacionada
apenas com problemas de poluição ambiental sendo alvo de uma infinidade de estudos e
hoje constitui um dos mais importantes mediadores de processos intra e extracelulares.
Essa constatação levou ao desenvolvimento de várias pesquisas, onde foi possível
observar que essa molécula está envolvida em muitos processos fisiológicos dentre eles
o controle da pressão sanguínea, neurotransmissão e coagulação sanguínea. Deste modo,
apresentamos a síntese e caracterização do complexo [Cu(fen)(isn)NO2]Cl, onde os
ligantes fen = orto-fenantrolina e isn = isonicotinamida. O espectro eletrônico do
complexo [Cu(fen)(isn)NO2]Cl em solução aquosa apresenta três bandas em 204, 272 e
704 nm. O espectro de infravermelho em pastilhas de KBr, tem como principal
característica o aparecimento da banda em 1683 cm-1 característico da frequência de
estiramento simétrico da carbonila (C=O) do grupo amida da isonicotinamida e bandas
em 1613 e 1587 cm-1 atribuídas aos estiramentos v(C=N) e v(C=C) do ligante ofenantrolina. Além disso, foram observadas bandas em 1270 e 1396 cm-1, referentes aos
estiramentos simétrico e assimétrico, respectivamente, da ligação N-O. O
comportamento redox do complexo foi estudado, obtendo-se um voltamograma de onda
quadrada em triflúoracetato de sódio 0,1 mol/L, pH=7,0. O processo referente ao par
redox CuII/I mostrou-se como sendo quasi-reversível em 0,036 V vs Ag/AgCl.
Palavras-chave: Nitrosilo-complexos. Cobre. Molécula NO.
Title: Synthesis and caracterization of complex [Cu(fen)(isn)NO2]Cl
Abstract: In recent decades, the nitric oxide molecule is no longer related only to
environmental pollution problems being targeted by a multitude of studies and today is
one of the most important mediators of intra and extracellular processes. This finding
led to the development of various researches, where it was observed that this molecule
is involved in many physiological processes among them the control of blood pressure,
neurotransmission and blood clotting. Thus, shows the synthesis and characterization of
the complex [Cu(phen)(isn)NO2]Cl, where the ligands phen = ortho-phenanthroline and
isn = isonicotinamide. The electronic spectrum of the complex in an aqueous medium,
showed three bands in 204, 272 and 704 nm. The infrared spectrum in KBr pellets, is the
main characteristic appearance of the band at 1683 cm-1 characteristic of the
symmetrical stretching frequency of the carbonyl (C=O) amide group isonicotinamide
and bands at 1613 and 1587 cm-1 attributed to the stretching symmetrical v(C=N) and
v (C=C) of o-phenanthroline ligand. Furthermore, bands was observed in 1270 and 1395
cm-1, related to the symmetric and asymmetric stretches, respectively, of binding N-O.
The redox behavior of the complex [Cu(phen) (isn)NO2]Cl was studied, yielding a square
wave voltammogram sodium trifluoroacetate in 0.1 mol / L, pH = 7.0. The process
related to the redox couple CuII / I showed up as quasi-reversible 0.036 V vs Ag/ AgCl.
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Código: ET0162
Autor: RAIZA FREITAS DE OLIVEIRA
Orientador: EDSON NORIYUKI ITO
Título: Influência do uso de estabilizante térmico na degradação de polipropileno
copolímero submetido a múltiplas extrusões
Resumo: A degradação em polímeros ocorre em maior ou menor intensidade, sendo
necessário utilizar aditivos estabilizantes para retardar por certo tempo o processo de
degradação. O estudo busca avaliar a influência do uso de aditivo estabilizante de
degradação na conservação das propriedades reológicas, mecânicas e ópticas do
polipropileno (PP) submetido a múltiplas extrusões. Foram realizadas dezenove
extrusões utilizando o polipropileno, um estabilizante primário e um secundário,
seguida da moldagem por injeção, medidas de índice de fluidez, análise por
espectrofotometria e ensaio de tração. Os resultados das medidas de índice de fluidez
indicaram uma estabilização dos resultados desde a primeira até a décima nona
extrusão com adição de aditivos estabilizantes. A espectrofotometria mostrou uma
estabilização dos valores que indicam o nível de amarelamento. Os resultados do ensaio
de tração indicaram que não houve mudanças significativas nas propriedades mecânicas
do polímero. Concluiu-se que o nível de degradação conduzido por dezenove etapas de
reprocessamento não reduz a propriedade mecânica por ensaio de tração. E os
estabilizantes utilizados foram eficientes até dezenove reprocessamentos.
Palavras-chave: Polipropileno. Processamento. Degradação. Estabilizante. Propriedade.
Title: INFLUENCE OF THERMAL STABILIZER IN THE USE OF POLYPROPYLENE
COPOLYMER DEGRADATION SUBJECTED TO MULTIPLE EXTRUSIONS
Abstract: The polymer degradation occurs to a greater or lesser extent, necessary to use
stabilizing additives to retard for a time degradation process. The study aims to assess
the influence of the stabilizer additive use of degradation in the conservation of
mechanical and optical rheological properties of polypropylene (PP) under multiple
extrusions. Nineteen extrusions were performed using polypropylene, a primary and
secondary stabilizer, followed by injection molding, flow index measurements, analysis
by spectrophotometry and tensile test. The results of the measurements of melt index
for the PP showed the stabilization of the results from the first to the nineteenth
extrusion with the addition of stabilizing additives. The spectroscopy showed a
stabilization of the values indicating the degree of yellowing. The results of the tensile
test showed no significant changes in the mechanical properties of the polymer. It was
concluded in this study that the level of degradation led for nineteen reprocessing steps
do not significantly reduce the mechanical properties by tensile test. And the stabilizers
used were efficient to nineteen reprocessing.
Keywords: Polypropylene. Processing. Degradation. Stabilizer. Property.
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Código: ET0165
Autor: JÉSSICA ALVES SILVA
Co-Autor: ADRIANO LINCOLN ALBUQUERQUE MATTOS, ERIK DOS SANTOS SILVA
Título: Influência da concentração de anidrido maléico na eficiência de compatibilização
de compósitos de polipropileno copolímero com fibras lignocelulósicas
Resumo: No presente trabalho foi realizado um estudo da influência das diferentes
concentrações do agente de compatibilização interfacial polipropileno funcionalizado
com anidrido maléico (MAPP) nas propriedades reológicas, morfológicas e mecânicas de
compósitos de polipropileno (PP) com fibras de poda de cajueiro (PC), com e sem
mercerização, para obtenção de compósitos com a mesma proporção de matriz
polimérica e fibras vegetais. As caracterizações reológicas foram feitas por medidas de
índice de fluidez (MFI), as morfológicas por microscopia eletrônica de varredura (MEV)
e as mecânicas por ensaio de tração. As misturas foram processadas em extrusora dupla
rosca, em seguida moldadas por injeção. Os resultados apresentados mostraram que a
adição de MAPP reduziu o índice de fluidez dos compósitos poliméricos. Nas análises
morfológicas dos materiais crio-fraturados observou-se que ocorreu uma boa dispersão
em todas as composições devido à presença do MAPP. Os compósitos PP/fibra
vegetal/MAPP com maior concentração de MAPP apresentaram as melhores
propriedades mecânicas do que os de menor concentração.
Palavras-chave: Compósitos. Fibras Lignocelulósicas. Polipropileno. Anidrido Maléico.
Title: Influence of concentration of maleic anhydride in the efficiency of compatibilizing
composites of polypropylene/lignocellulosic fibers
Abstract: The objective of this study was to present a study of the influence of different
concentrations of maleic anhydride functionalized with polypropylene (MAHPP) as
interfacial compatibilizer agent on rheological, morphological and mechanical
properties of composite polypropylene (PP) with pruning fibers cashew tree (CT) with
and without mercerizing to obtain composites having the same proportion of natural
fibers and polymeric matrix. The rheological characterizations were done by melt flow
index (MFI), morphological by scanning electron microscopy (SEM) and mechanical by
tensile test. The mixtures were processed in a twin screw extruder and then injection
molded. The results showed that the addition of MAHPP significantly reduced the melt
index of the polymer composite. In the morphological analysis of cryo-fractured
materials it was observed that there was a great dispersion of all compositions due to
the presence of MAHPP. The composite PP/vegetable fiber/MAHPP with the highest
concentration of MAHPP had better mechanical properties than those of lower
concentration.
Keywords: Composites. Lignocellulosic Fibers. Polypropylene. Maleic Anhydride.
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Código: ET0174
Autor: CLARISSA PACHECO FERNANDES
Orientador: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI
Co-Autor: ANTONIO DE ANCHIETA CAMARA JUNIOR
Título: Uso da microscopia confocal para visualização do processo de microencapsulação
de biomoléculas em células levedura Saccharomyces cerevisiae por meio de choque
osmótico
Resumo: A aplicação das células de levedura S. cerevisiae é sem dúvida a mais conhecida
e aplicada na indústria de alimentos. O seu uso apresenta diversas propriedades que
justificam a utilização dessas células na microencapsulação de compostos através de
choque osmótico. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi visualizar e avaliar a
eficiência e o teor de fisetina internalizada na célula da levedura. A metodologia utilizada
para a visualização do processo foi sobre a microscopia confocal a laser. O teor de
fisetina internalizada foi relacionada ao uso de concentrações de 2 mg.mL-1 e 0,32
mg.mL-1, algumas células lavadas com solução de PBS e outras lavadas três vezes com
etanol absoluto. Os resultados demonstram que a concentração de fisetina incorporada
foi maior nos ensaios com as células lavadas em PBS e que o uso do etanol influenciou
negativamente na eficiência do processo.
Palavras-chave: Microencapsulação. Fisetina. Microscopia confocal. S. cerevisae.
Title: USE OF CONFOCAL MICROSCOPY FOR VIEWING THE BIOMOLECULES
MICROENCAPSULATION PROCESS INTO YEAST CELLS (Saccharomyces cerevisiae) BY
MEANS OF OSMOTIC SHOCK
Abstract: The application of the yeast S. cerevisiae is undoubtedly the best known and
applied in the food industry. Their use has several properties that justify the use of these
cells in microencapsulation compounds by osmotic shock. Thus, the aim of this study
was to visualize and evaluate the efficiency and fisetin internalized content in the yeast
cell. The methodology used for the visualization of the process was on confocal laser
microscopy. The fisetin internalized content was related to the use of 2 mg.mL-1 and
0.32 mg.mL-1, some cells washed with PBS solution and other washed three times with
absolute ethanol. The results demonstrate that the concentration of incorporated fisetin
was higher in assays with the cells washed in PBS and the use of ethanol negatively
influence the process efficiency.
Keywords: Microencapsulation. Fisetin. Confocal Laser Microscopy. S. cerevisae.
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Código: ET0186
Autor: MATHEUS MOURA DE LEMOS
Orientador: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS
Título: APROPRIAÇÃO LOCAL DOS ELEMENTOS ESTRUTURANTES DA POLÍTICA
NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA UM ESTUDO EMPÍRICO EM NATAL, BRASIL
Resumo: A questão da mobilidade urbana sempre esteve presente na construção das
nossas cidades e desde a Constituição Federal de 1988 iniciou-se um processo de
regulamentação e uma busca por melhorias dessa questão. Com a criação do Estatuto da
Cidade, seguido da sanção da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a necessidade de
haver um Plano de Mobilidade municipal se fez mais presente e instituía consequências
para os municípios que não o fizessem. Entretanto, os princípios, objetivos e diretrizes
expostos na PNMU são bastante genéricos, se fazendo necessária a apropriação desses
elementos estruturantes para a realidade local. Nesse sentido, o munícipio de Natal,
como núcleo de uma região metropolitana, imprescindivelmente necessita de um Plano
de Mobilidade eficaz, que transforme a realidade da mobilidade local, levando em
consideração os problemas enfrentados diariamente pelo munícipio e região
metropolitana. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar em que grau os elementos
estruturantes da PNMU foram internalizados pelos agentes do órgão responsável pela
mobilidade urbana no município de Natal. Para isso, uma amostra de técnicos da STTU
foi abordada e para avaliar ainda mais a percepção dos elementos estruturantes por
parte do corpo técnica, analisou-se o edital de licitação, que foi produzido pelo órgão,
que era responsável pela contratação da empresa que elaboraria o Plano de Mobilidade
Municipal.
Palavras-chave: Mobilidade urbana. Elementos estruturantes. Natal. Apropriação.
Title: LOCAL APROPRIATION OF STRUCTURAL ELEMENTS FROM NATIONAL URBAN
MOBILITY POLICY AN EMPIRICAL STUDY IN NATAL, BRAZIL
Abstract: The question of urban mobility has always been present in the construction of
our cities and since the Federal Constitution of 1988 began a process of regulation and a
search for improvements on that issue. With the creation of the City Statute, followed by
the sanction of the National Urban Mobility Policy, the need for a municipal mobility
plan became more present and imposing consequences for municipalities that did not.
However, the principles, objectives and guidelines set forth in PNMU are quite generic,
making necessary the apropiation of these structural elements to the local reality. In that
direction, the Natal municipality, as the core of a metropolitan area, indispensably needs
an effective mobility plan, which transforms the reality of local mobility, taking account
the problems faced daily by the municipality and the metropolitan area. Thus, the
objective of this study is to evaluate the degree to which structural elements of PNMU
were internalized by the agents of the agency responsible for urban mobility in Natal.
For this, a a sample of technicians from STTU was addressed and to evaluate further the
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perception of structural elements by the technical body, it analyzed the bidding, which
was produced by the agency, which was responsible for hiring the company that would
prepare the Municipal Mobility Plan.
Keywords: Urban mobility. Structural elements. Natal. Apropriation.
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Código: ET0192
Autor: CIRO MARTINS PINTO
Orientador: IVANOVITCH MEDEIROS DANTAS DA SILVA
Título: Sistema de Comissionamento para medição de energia
Resumo: A iniciativa de Monitoramento de Água e Energia surgiu de uma necessidade do
campus universitário em monitorar os gastos desses recursos nos diversos prédios que
compõem a UFRN. Os gastos com energia da UFRN no ano de 2015 foi superior a 15
milhões de reais. Diagnosticar e compreender onde estão os principais gargalos da
instituição é um passo fundamental para colocar em prática uma gestão proativa.
Consequentemente, diminuindo as perdas e a conta com os gastos de energia. Sem perda
de generalidade, quando mencionamos energia estamos mencionando água e luz. A
proposta é desenvolver uma aplicação mobile para a plataforma Android capaz de
comissionar toda a instalação e gerenciamento do hardware capaz de monitorar a Água
e Energia.
Palavras-chave: Água.Energia.Comissionamento.Gerenciar.Andorid.Software
Title: Commissioning system for power measurement
Abstract: Water and Energy Monitoring initiative arose from the need of the campus to
monitor the spending of these funds in the various buildings that make up the UFRN.
Spending on energy UFRN in 2015 was over 15 million. Diagnose and understand where
the main bottlenecks of the institution is a key step to put in place a proactive
management. Consequently, reducing losses and has energy costs. Without loss of
generality, when we mention energy we are mentioning water and light. The proposal is
to develop a mobile application for the Android platform able to commission all
installation and management of hardware able to monitor the Water and Energy.
Keywords: Water.Energy.Commissioning.Management.Android.Software
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Código: ET0194
Autor: JULYANA CARDOSO CARVALHO
Orientador: TIAGO PINHEIRO BRAGA
Título: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO A PARTIR DE ESFERAS
HÍBRIDAS: INFLUÊNCIA DO GRAU DE SUBSTITUIÇÃO E POLIMERIZAÇÃO DA
CARBOXIMETILCELULOSE.
Resumo: Suportes catalíticos a base de óxidos de alumínio foram sintetizados pelo
método das esferas híbridas utilizando carboximetilcelulose (CMC) como precursor
orgânico e nitrato de alumínio como precursor inorgânico. As caracterizações foram
realizadas por análises DRX, FTIR, MEV e Fissisorção de N2. Os resultados de DRX
mostram um perfil de material amorfo e semi-cristalino para as diferentes amostras. Os
espectros FTIR antes da calcinação apresentaram bandas características da estrutura da
CMC, as quais desaparecem dos espectros após a calcinação, evidenciando a perda de
matéria orgânica proveniente do polímero. Os espectros antes da calcinação confirmam
a formação de um material híbrido comparando o espectro da CMC pura com os sólidos
obtidos após secagem. As imagens obtidas pelas análises de MEV mostram a formação
de um material com morfologia tipo esponja, indicando uma elevada porosidade. Por
fim, o perfil da isoterma de adsorção/dessorção de N2 confirma a formação de material
micro-mesoporoso com interessantes propriedades texturais.
Palavras-chave: Suportes catalíticos. Esferas híbridas. Óxidos de alumínio. CMC.
Title: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ALUMINUM OXIDE FROM HYBRID
SPHERES: INFLUENCE OF SUBSTITUTION AND POLYMERIZATION DEGREE FOR
THECARBOXYMETHYLCELLULOSE.
Abstract: Catalytic supports based on aluminum oxide were synthesized by the method
of hybrid spheres using carboxymethylcellulose (CMC) as organic precursor (template)
and aluminum nitrate as inorganic precursor. The characterizations were performed by
analysis of XRD, FTIR, SEM and N2 physisorption. The XRD results show a profile of
amorphous and crystalline material for the different samples. FTIR spectra confirm the
formation of a hybrid material, comparing the pure CMC spectrum with the obtained
solids after drying. The images obtained by SEM analysis show the formation of a
material with sponge-like morphology, characteristic of highly porous solid. The N2
adsorption/desorption isotherm profile confirms the formation of micro-mesoporous
materials with interesting textural properties.
Keywords: catalytic supports. Hybrid spheres. Aluminum oxide. CMC.
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Código: ET0195
Autor: HELOISA GABRIELA CLEMENTE DE CASTRO
Orientador: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA
Co-Autor: DANIELLE CRISTINA DE VASCONCELOS FERREIRA SILVA, GEOVANE CHACON
DE CARVALHO
Título: DETERMINAÇÃO DE UMIDADE, CINZAS E PROTEÍNAS EM AMOSTRAS DE UMBUCAJÁ E CUPUAÇU
Resumo: Este trabalho teve como objetivo determinar os teores de umidade, cinzas e
proteínas em amostras de umbu-cajá (Spondias tuberosa X S. mombin) e cupuaçu. As
amostras de umbu-cajá e cupuaçu foram coletas no município de Arez/RN, situado no
litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte, com uma área de 117 Km2 e a 58 km
de Natal, capital do estado, os pontos de coletas foram realizados nas seguintes
coordenadas: Elevação 221 ft; S 06° 11’36,00”; W 035° 11’22,8”; Elevação 194 ft; S 06°
11’40,00”; W 035° 11’02,6”; Elevação 200 ft; S 06° 11’52,6”; W 035° 11’02,8”. Os
resultados obtidos, observa-se que o umbu-cajá apresentou maior teor de umidade que
o cupuaçu, já os teores de cinzas o cupuaçu mostrou um percentual que foi um pouco
maior que o umbu-cajá. Na determinação das proteínas observa-se que o cupuaçu
apresentou um teor levemente mais elevado de proteínas. Os resultados obtidos
apresentam-se em coerentes com os já realizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-EMBRAPA.
Palavras-chave: umbu-cajá, cupuaçu, proteínas.
Title: DETERMINATION OF HUMIDITY ASHES AND PROTEINS IN UMBU-CAJA AND
CUPUAÇU SAMPLES
Abstract: This research aimed to determine the humidity, ashes and proteins in samples
of umbu-caja (Spondias tuberosa X S. mombin) and cupuaçu. Samples of umbu-caja and
cupuaçu were collected in the city of Arez/RN, located on the east of the Rio Grande do
Norte coast, with an area of 117 km2 and 58 km far from Natal, the state capital. The
samples were obtained from collection points at the following coordinates: Elevation
221 ft; S 06 ° 11'36,00 "; 035 ° 11'22,8 W "; Elevation 194 ft; S 06 ° 11'40,00 "; 035 °
11'02,6 W "; Elevation 200 ft; S 06 ° 11'52,6 "; W 035 ° 11'02,8 ". With the results, it was
observed that the umbu-caja showed higher humidity content than cupuaçu. As for the
contents of cupuaçu ashes showed a percentage slightly higher than the umbu-caja. In
the determination of proteins it was observed that cupuaçu showed a slightly higher
level. The results presented are consistent with those already achieved by the Brazilian
Company of Agricultural Research - EMBRAPA.
Keywords: umbu-caja, cupuaçu, proteins.
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Código: ET0198
Autor: EDUARDO WAGNER VASCONCELOS DE ANDRADE
Orientador: KASSIO MICHELL GOMES DE LIMA
Co-Autor: FERNANDA SAADNA LOPES DA COSTA
Título: TRANSFERÊNCIA DE CARTAS DE CONTROLE
Resumo: O controle estatístico de processos é uma estratégia que tem sido muito
utilizada para o monitoramento de processos indústrias, e dentre suas diversas
ferramentas, as cartas de controle são as mais utilizadas, podendo ser classificadas em
univariadas ou multivariadas, dependendo do número de variáveis envolvidas no
monitoramento. As cartas de controle são gráficos estatísticos com uma faixa de
tolerância limitada por linhas superior e inferior, que são calculadas com base no desvio
padrão das amostras em condições de controle. Este trabalho apresenta a aplicação de
cartas de controle multivariadas baseadas em duas metodologias: no vetor NAS (Net
AnalyteSignal) e na análise de componentes principais (Principal ComponentAnalysis,
PCA), utilizando a espectroscopia no infravermelho próximo (NearInfrared, NIR) no
monitoramento simultâneo de teor de dois princípios ativos (isoniazida e rifampicina),
em formulações farmacêuticas produzidas pelo NUPLAM. As cartas foram construídas
utilizando amostras provenientes de um planejamento experimental. As cartas via NAS
para isoniazida obtiveram taxas de acerto de 86% e para rifampicina 77% na
classificação das amostras da calibração e previsão. Com isso, a transferência de
calibração de um equipamento para outro de diferente resolução, foi efetuado com o
intuito de se obter os mesmos resultados. Com as cartas construídas após esse
procedimento, obteve-se resultados semelhantes, provando que a técnica proposta é
eficaz e aplicável.
Palavras-chave: Carta de controle. NAS. PCA. API. PAT. NIR.
Title: A NEW MULTIVARIATE CONTROL CHART TRANSFER
Abstract: Statistical process control is a strategy that has been increasingly used for
online monitoring of industrial processes. It is the main tool used for control charts,
which can be univariate or multivariate, according to the number of variables involved
in monitoring. Basically, control charts are statistical graphs that have a tolerance range
bounded by upper and lower lines, calculated based on the standard deviation of the
samples in control conditions. This paper presents the application of multivariate
control charts based on two philosophies: the NAS (Net Analyte Signal) vector and the
principal component analysis (Principal Component Analysis - PCA), using Near Infrared
Spectroscopy for the simultaneous monitoring of level two drugs; isoniazid and
rifampicin in pharmaceutical formulations produced by NUPLAM (Center for Research
on Food and Drug Administration) at UFRN. The charts were constructed using samples
from an experimental design and the NUPLAM production line. The charts via NAS to
isoniazid had 86% accuracy in classifying samples of calibration and prediction. The
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NAS charts to rifampicin achieved hit rates above 77% in the calibration and prediction.
The results obtained demonstrate the applicability of multivariate control charts for the
control of pharmaceutical processes, thereby reducing cost and time of analysis,
generating less waste and thus optimizing the quality control process.
Keywords: Control Chart. NAS. PCA. API. PAT. NIR.
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Orientador: SANDRA RUFINO SANTOS
Co-Autor: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA
Título: Tecnologia social: o uso de um secador solar adaptada às necessidades
específicas das comunidades locais.
Resumo: As áreas urbanas estão crescendo cada vez mais e de forma desorganizada em
países subdesenvolvidos. As pessoas mais prejudicadas são as que tem menor renda
vivendo em condições precárias. Os grandes centros estão aumentando o seu consumo
de energia elétrica e a quantidade de lixo doméstico. O uso das energias renováveis
demonstra um grande potencial para suprir as necessidade da sociedade. Assim como
também a reciclagem dos matérias rejeitados. O objetivo desse trabalho foi desenvolver
um secador solar de alimentos utilizando materiais recuperáveis em conjunto com
interessados localizado próximo a cidade de Sibaúma - RN. Foi oferecido suporte e
compartilhamento de conhecimento técnico sobre o equipamento. Os resultados
demonstram que o desidratador solar desenvolvido cumpriu com a sua funcionalidade
técnica. No entanto, é preciso de mais ensaios com outros tipos de alimentos.
Igualmente, não foi possível observar a eficácia do equipamento no ponto de vista
comercial. Isso pode ser revertido promovendo mini cursos sobre a tecnologia para toda
a cidade. E um maior engajamento da universidade e das autoridades governamentais
sobre a temática.
Palavras-chave: Energia.solar.desidratador.frutas.tecnologia.social.comunidade
Title: Social technology: the use of a solar dehydrator adapted to particular needs at
local communities.
Abstract: Urban areas are growing rapidly and disorganised in undeveloped countries.
The most distressed people are those with less income by living in worst conditions. The
great cities are increasing their electrical energy consumption and their domestic
garbage. The use of renewable energy shows are very large potential to supply the
society needs. Likewise, the recycling of disposable materials. The objective of this work
was to develop a solar food dryer using reused materials with a community in Sibaúma RN. The technical support was offered and knowledge shared about the equipment. The
results demonstrates that the dehydrator worked technically properly. However, it is
needed to perform tests with others fruits. In addition, was not possible to observe the
efficiency of the equipment in a commercial point of view. Promoting courses and
educating programs in the city about the technology could be a recommendation for
further researching. Including, a more commitment of the university and the
governmental authorities about the subject.
Keywords: Solar.Energy.dehydrator.fruits.technology.social.community
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Código: ET0220
Autor: RUBEM KALEBE SANTOS
Orientador: MONICA MAGALHAES PEREIRA
Título: Implementação de Sistema Multiprocessado com Acelerador Reconfigurável
Resumo: Os sistemas embarcados estão cada vez mais diversificados e, por isso, precisase de métodos para acelerar as aplicações, obedecendo as restrições de projeto que elas
geralmente possuem, como em relação a área e a potência. Neste trabalho propomos um
sistema multiprocessado com acelerador reconfigurável capaz de atender essa demanda
e ainda suportar sistemas multicore, que são cada vez mais comuns. Discutimos a
proposta, comparamos com outras arquiteturas aceleradoras e analisamos seus
resultados.
Palavras-chave: Arquitetura Reconfigurável. Acelerador Programável.
Title: Implementation of a Multiprocessed System with Reconfigurable Accelerator
Abstract: The embedded systems are increasingly diversified and therefore it is needed
ways for accelerating application execution, meeting project constraints, which they
usually have, such as area and power thresholds. In this work, we propose a
multiprocessed system with reconfigurable accelerator ready to meet that demand and
also support multicore systems, which are more and more common. We discuss about
the proposal, compare it with other accelerators and analyze its results.
Keywords: Reconfigurable Architecture. Programmable Accelerator.
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Autor: FELIPE BARBALHO ROCHA
Orientador: CARLOS EDUARDO DA SILVA
Co-Autor: GABRIELA CAVALCANTE DA SILVA
Título: Refinamento de interface gráfica para ferramenta de seleção de serviços de
nuvem
Resumo: Com o aumento do número de serviços de nuvem, fazer uma escolha entre as
opções oferecidas tornou-se uma tarefa difícil. Cada um desses serviços podem se
diferenciar em diversos aspectos como preço, desempenho, usabilidade e
implementação. Assim, para uma empresa ou instituição, é essencial ter um mecanismo
para ajudar com o processo de tomada de decisão a fim de escolher qual serviço utilizar.
Este trabalho tem como objetivo apresentar a implementação de uma interface Web
para uma ferramenta de seleção de serviços com base na aplicação de métodos de
tomada de decisão multicritérios. A ferramenta recebe como entrada as necessidades do
usuário, analisa os serviços disponíveis e aplica um método de seleção, para identificar a
melhor opção entre os serviços analisados, e finalmente informa ao usuário o serviço
que melhor satisfaz a suas necessidades. A interface Web desenvolvida simplifica a
utilização da ferramenta por parte do usuário. Através dela, um usuário pode especificar
seus requisitos, iniciar o processo de seleção, e obter uma resposta sem a necessidade de
conhecimento profundo acerca do método de seleção utilizado.
Palavras-chave: Método de seleção multicritério. Interface Web. Fuzzy.
Title: GUI Refinement for cloud service selection tool
Abstract: With the increasing number of cloud services, making a choice among the
available options has become a difficult task. Each of these services can differentiate into
various aspects such as price, performance, usability and implementation. Thus, for a
company or institution, it is essential to have a mechanism to help with the decisionmaking process in order to choose which service to use. This work aims to present the
implementation of a Web interface to a service selection tool based on the application of
multi-criteria decision-making methods. The tool takes as input the user's needs,
analyzes the available services and applies a selection method to identify the best option
among the analyzed services, and finally tells the user the service that best meets their
needs. The developed Web interface simplifies the use of tool by user. Using it, an user
can specify its requirements, start the selection process, and get a response without the
need of deep knowledge about the used selection method.
Keywords: Cloud computing. Multi-criteria selection method. GUI. Fuzzy.
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Código: ET0224
Autor: ALEX MICAEL DANTAS DE SOUSA
Orientador: YURI DANIEL JATOBA COSTA
Título: EVOLUÇÃO DE DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS EM ESTRUTURA DE
CONTENÇÃO COM ESTACAS ESPAÇADAS E TIRANTES
Resumo: O uso de estrutura de contenções com estacas espaçadas e atirantadas como
sistema estrutural já é uma técnica consolidada na prática pela sua eficácia. Entretanto,
melhorias podem ser feitas no que se refere ao aprimoramento do seu
dimensionamento, uma vez que o desempenho da estrutura está intimamente
relacionado com as condições de contorno em que se executam tais sistemas. Desta
forma propõe-se neste trabalho acompanhar a evolução de deslocamentos horizontais
em uma estrutura de contenção executada com estacas escavadas, espaçadas e
atirantada. As medições de deslocamentos horizontais foram realizadas com
inclinômetro nas diferentes profundidades de execução da cortina. Observou-se que até
a última fase de escavação o deslocamento máximo da cortina foi de 0,022% da
profundidade máxima de escavação, indicando desempenho satisfatório da estrutura.
Palavras-chave: deslocamento horizontal, contenção, estaca, tirante, cortina.
Title: DEVELOPMENT OF HORIZONTAL DISPLACEMENTS IN RETAINING WALL WITH
SPACED PILES AND TIE RODS
Abstract: The use of retaining walls with spaced piles and tie backs as structural system
is already an established technique in practice for its effectiveness. However,
improvements in the design of those structures can be achieved, since the performance
of the structure is closely related to the boundary conditions that run such systems. The
purpose of this paper is to study the evolution of horizontal displacements of retaining
wall constructed with spaced bored piles and tie back-backs. Horizontal displacements
were measured with an inclinometer in different construction stages. It was observed
that until the final stage of excavation the maximum horizontal displacement of the wall
was 0.022% of maximum excavation depth, which indicates a satisfactory performance
of the structure.
Keywords: Keywords: horizontal displacement, retaining wall, pile, tie-rod.
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Código: ET0226
Autor: LISYANNE DE VASCONCELOS FREIRE
Orientador: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR
Título: ANÁLISE DO FLUXO D’ÁGUA NA BARRAGEM ENGENHEIRO ARMANDO RIBEIRO
GONÇALVES – AÇU/RN
Resumo: No presente trabalho, buscou-se estudar o comportamento da Barragem Eng.
Armando Ribeiro Gonçalves (Barragem do Açu) no que diz respeito ao desenvolvimento
de poropressões e o desempenho dos elementos de vedação e drenagem. A Barragem
está localizada no estado do Rio Grande do Norte, na Bacia do Piranhas-Açu e no final de
sua construção, o talude de montante sofreu uma ruptura. Depois do acidente, a
barragem foi reconstruída e instrumentada. A instrumentação instalada compreende,
dentre outros equipamentos, piezômetros de tubo aberto e piezômetros pneumáticos.
Foram feitas modelagens numéricas para o estudo da variação das poropressões no
maciço da barragem, considerando a influência das diversas estruturas drenantes e
impermeabilizantes para a etapa operação do reservatório, considerando o fluxo
estacionário. Foi feita uma análise comparativa entre os resultados obtidos, os
resultados de outras pesquisas, que usaram softwares diferentes, e os dados de
instrumentação.
Palavras-chave: Modelagem Numérica. Instrumentação. Barragem do Açu
Title: FLOW ANALYSIS AT ENGENHEIRO ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES - AÇU/RN
Abstract: The aim of this paper is to study the behavior of the Engenheiro Armando
Ribeiro Gonçalves Dam (Açu Dam), with regard to the pore pressure development and to
the performance of devices for sealing and drainage. The dam is located in the state of
Rio Grande do Norte, in the Piranhas-Açu basin, and in the end of its constructions the
upstream slope suffered a brake. After the accident, the dam was rebuilt and
instrumented. The instrumentation includes, among other instruments, standpipe and
pneumatic piezometers. Numeric modelings were carried out to verify the pore pressure
in the dam massif, considering the influence of various devices for sealing and drainage
on the operation stage of the resevoir, considering the steady state water flow. It was
made a comparative analysis of the results, the results of other studies that used
different softwares and the instrumentation data.
Keywords: Numeric modelings, Instrumentation, Açu Dam
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Código: ET0231
Autor: FRANCISCO AGUSTINHO DE BRITO NETO
Orientador: DAVID MENDES
Título: Identificações de padrões climáticos nos mares do Norte (Ártico)
Resumo: As regiões polares têm um papel crucial no clima do planeta, pois constituem
verdadeiros sumidouros de energia, e como tais são essenciais para a redistribuição de
calor executada pelos oceanos e pela atmosfera. De acordo com o importante papel no
sistema climático terrestre, a ciência ainda desconhece todos os detalhes das complexas
interações entre o oceano, o gelo e a atmosfera nessas regiões do nosso planeta e
principalmente das influências remotas decorrentes destas interações. O presente
trabalho tem como objetivo identificar mudanças na cobertura de gelo-marinho nos
mares do Norte (Ártico) nos últimos 20 anos (1979 a 1998), comparando como o
modelo HADCM3 do CMIP5 com os dados observados pelo satélite NIMBUS 7, sendo
assim criando uma base de dados mais ampla e consistente. Para isso foi dividido o
ártico em quatro principais regiões, são elas: Norte da Europa (Latitude: 45° 90°;
Longitude: -40° 60°), Norte da Rússia (Latitude: 45° 90°; Longitude: 60° 180°), Norte do
Canadá (Latitude: 45° 90°; Longitude: -140° -40°) e Estreito de Bering (Latitude: 45°
90°; Longitude: -180° -140°). Nota-se que de forma geral o modelo capta bem a
sazonalidade da concentração do gelo marinho no Ártico e suas quatro regiões
delimitadas. Mas que no total o mesmo subestima a concentração estimada pelos
sensores abordo do satélite NIMBUS 7. Sendo assim, tem como conclusão que o modelo
HADCM3 capta bem a sazonalidade da concentração do gelo marinho no Ártico.
Palavras-chave: SIC. HADCM3. Ártico. Gelo Marinho.
Title: EVALUATION OF THE HADCM3 GLOBAL MODEL FOR ARCTIC: SIMULATION OF
SEA ICE CONCENTRATION
Abstract: The polar regions have a key role in the climate of the planet, as are real
energy sinks, and as such are essential for the redistribution of heat carried by the
oceans and the atmosphere. According to the important role in Earth's climate system,
science doesn't know about all the details of complex interactions between ocean, ice
and atmosphere in these regions of our planet and especially of remote influences
arising from these interactions. The present work aims to identify changes in sea ice
coverage in the northern seas (Arctic) in the last 20 years (1979 to 1998), comparing
how the HADCM3 model the CMIP5 with the data observed by the NIMBUS 7 satellite,
thus creating a broader base and consistent. For it was divided the Arctic into four main
regions: Northern Europe (Latitude: 45° 90°; Longitude: 40°-60°), Northern Russia
(Latitude: 45° 90°; Longitude: 60° 180°), Northern Canada (Latitude: 45° 90°;
Longitude:-140° -40°) and Bering Strait (Latitude: 45° 90°; Longitude:-180° -140°). Note
that in general the model captures well the seasonality of the concentration of the sea
ice in the Arctic and its four defined regions. But that general the same underestimates
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the estimated concentration by sensors aboard the NIMBUS 7 satellite. Therefore, the
conclusion that the HADCM3 model captures well the seasonality of the concentration of
the sea ice in the Arctic.
Keywords: SIC. HADCM3. Arctic. Sea Ice
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Código: ET0237
Autor: HIAGO MAYK GOMES DE ARAUJO ROCHA
Orientador: MONICA MAGALHAES PEREIRA
Título: Suporte a Tolerância a Falhas com Aumento de Desempenho de Redes em Chip
Resumo: A execução simultânea de tarefas em processadores manycore auxilia no
aumento da vazão de resultados e consequentemente, reduz o tempo de execução
das aplicações. Porém não somente o paralelismo de execução influencia nessa melhora,
mas também, o paralelismo de comunicação entre as tarefas, pois se não houver, tarefas
que esperam por pacotes podem demorar bastante tempo para encerrar sua execução,
influenciando assim num maior tempo de execução de toda a aplicação. Neste trabalho
apresentamos o resultado da implementação de duas heurísticas para um problema NPCompleto, denominado de problema do mapeamento [9]. Mais especificamente,
apresentaremos heurísticas de mapeamento estático de processos em Rede-em-Chip (do
inglês Network-on-Chip ou NoC) baseadas em Sistemas-em-Chip Multiprocessados (do
inglês Multiprocessor System-on-Chip ou MPSoC) com o objetivo de prover um maior
paralelismo de comunicação entre as tarefas mapeadas e, adicionalmente, uma menor
latência. Ambas heurísticas possuem ideias semelhantes, porém diferenciando-se no
critério de escolha das tarefas a serem mapeadas. Mostraremos também os resultados
obtidos na comparação entre elas e um mapeamento sequencial simples quando
executadas com aplicações de diferentes características sobre uma NoC homogênea de
topologia mesh 2D 8x8.
Palavras-chave:
heurística
Multiprocessados

de
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Title: Support Fault Tolerance Mechanism using a Network-on-Chip Performance
Improvement
Abstract: The simultaneous task execution in manycore processors helps to increase
throughput, and, consequently, reduces execution time. However, not only the
parallelism in task execution influences in this improvement, but also, the parallelism in
comunication, because in case there is not parallel communication, tasks waiting for
packets could delay it's exection for a long time just beacuse of the communication,
influencing in a long execution time of all aplications. In this work, we present the
results from the development of two heuristics for a NP-Complete problem, called the
mapping problem [9]. More specifically, we present static mapping heuristics of tasks on
a Network-on-Chip (NoC) based on Multiprocessor System-on- Chip (MPSoC) with the
aim of increase comunication paralelism among mapped tasks and, additionally, a low
latency. Both heuristics have similar ideas, but differentiating the criteria for choosing
the tasks to be mapped. We also show the results obtained on comparison among the
proposed heuristics and a simple sequential mapping when executed by applications of
different characteristics on a homogeneous NoC 2D 8x8 mesh topology.
81

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Keywords: mapping heuristics, Network-on-Chip, Multiprocessor System-on-Chip.
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Código: ET0247
Autor: DARLLIN DE ARAÚJO CAETANO
Orientador: PAULO SERGIO LUCIO
Co-Autor: FELIPE JEFERSON DE MEDEIROS
Título: "Comparação do desempenho das profecias dos “profetas da chuva” e dos
prognósticos por consenso do INMET"
Resumo: O artigo apresenta um estudo comparativo entre dois métodos de previsão de
chuva distintos: as profecias dos “Profetas da Chuva” que participam do Encontro dos
Profetas da Chuva em Quixadá – CE e os prognósticos climáticos trimestrais no período
de 19 anos (1997-2016). Os dois métodos de previsão para o período chuvoso do
semiárido cearense – trimestre de fevereiro a abril – são comparadas com o total de
precipitação acumulada no mesmo período. Para uma melhor comparação, a
precipitação foi categorizada em “chuvoso” e “não chuvoso”, o que serviu de base para a
construção da tabela de contingência 2x2 utilizada para os índices de verificação das
previsões. Os índices de verificação apresentaram melhores resultados para as profecias
dos Profetas da Chuva. A razão de falso alarme indica que 63% das profecias estavam
certas ao preverem um período dentro ou acima da média climatológica, enquanto que a
razão de acerto para os prognósticos foi de 50%. A probabilidade de detecção de chuva
indica que as profecias acertaram 60% ao preverem um período chuvoso, e os
prognósticos 46%. O índice de proporção verificou que 70% das profecias estavam
corretas, enquanto que os prognósticos acertaram 55%. Por último, foi analisado a
tendência das previsões. O que se verificou foi que os dois métodos de previsão
superestimam a chuva na região, sendo que, com 1,60 pelo índice BIAS, os profetas da
chuva superestimam a chuva em uma taxa maior que os prognósticos com 1,33.
Palavras-chave: Meteorologia, previsão, INMET, profetas, prognósticos, Quixadá, Ceará.
Title: AS THE FORECASTS " PROPHETS OF RAIN " OF QUIXADÁ - CE AND PREDICTIONS
CLIMATE QUARTERLY: A COMPARATIVE STUDY
Abstract: This article presents a comparative study between two distinct rain forecast
methods: the “Rain prophet's” prophecies, which took part of the Rain Prophet's Meeting
at Quixadá – CE and the trimestral climatic prognostics during a 19 years period (19972016). The two forecast methods, to the rainy period on the semiarid in the state of
Ceará – trimester of February to April – are compared to the total precipitation
accumulated on the same period. To a better comparison, the precipitation was
classified as “rainy” and not rainy”, what was used as basis to the creation of the
contingency table 2x2, used as forecast authentication index. The authentication index
present better results for the prophecies of the Rain Prophets. The false alarm reason,
indicate that 63% of the prophecies were correct to predict a period inside or above the
climatologic average, while the hit ratio to the prognostics was on 50%. The rain
detection probability indicates that the prophecies reached 60%, while predicting a
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rainy period and the prognostics reached 46%. The proportion of index found that 70%
of the prophecies were correct, while the prognostics reached 55%. Finally, it was
analysed the forecasts tendency. What was found was that both forecasting methods,
overestimate the rain in the region and, with 1,60 by the BIAS index, the rain prophets
overestimate the rain at a higher rate than the prognostics, with 1,33.
Keywords: Meteorology, forecast, INMET, prophets, prognostics, Quixadá, Ceará
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Orientador: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS
Co-Autor: CAMILLA EMANUELLE MENDES ROCHA GURGEL, LARYSSA BATISTA ARAUJO
Título: Avaliação da banana em pó produzida por desidratação da pasta em camada de
espuma
Resumo: A banana (Musa spp.) é um dos alimentos mais consumidos no mundo,
principalmente devido ao seu privilegiado valor nutricional e baixo custo. A banana
verde é rica em amido, o que fornece energia para o organismo. Quando encontrada sob
a forma de farinha ou biomassa, a banana verde mantém os mesmos nutrientes e
calorias, e pode ser empregada em diferentes produtos alimentícios com o objetivo de
enriquece-los. O escurecimento enzimático é um fator limitante na utilização deste fruto,
e está diretamente relacionado a quantidade de água presente nele. Para retardar esse
escurecimento, e a perda do fruto, métodos de desidratação eficientes devem ser
utilizados. Este trabalho teve como objetivo estudar o processo de secagem da pasta da
banana verde em camada de espuma (foam mat), e avaliar o pó produzido através de
análises físico-químicas. O processo foam mat consiste na desidratação de espumas
obtidas por batimento de líquidos ou pastas com adição de emulsificantes. Estudou-se a
desidratação de espumas (0,3 cm de espessura) de bananas verde com adição de
albumina em diferentes concentrações (2,5; 5 e 10%) em estufa com circulação de ar à
70°C. Observou-se que este método é adequado para a produção de banana verde em pó,
sendo evidenciado pela qualidade do produto final descrita pelas análises realizadas.
Realizou-se análises do teor de sólidos solúveis, acidez, densidade, cinzas, umidade e
atividade de água.
Palavras-chave: Banana. Foam mat. Secagem. Espuma.
Title: BANANA CONCENTRATE PRODUCTION IN POWDER THROUGH THE PROCESS OF
FOAM MAT DRYING
Abstract: Banana (Musa spp.) is among the world’s most consumed crops, particularly
because its privileged nutritional value combined with low cost. Green banana is starchrich and provides a significant amount of energy to human organism. Green bananasbased flour and biomass preserve calories and nutrients contents, and can be used as a
way to produce numerous enriched goods. Enzymatic browning figures as a limiting
issue when it comes to processing green bananas, and it is directly related to the water
within the fruit. Dehydration methods have been proven effective on slowing enzymatic
browning, and consequently reducing production losses. This worked aimed to study
the foam mat-based dehydration process of green banana’s paste, and evaluate the
produced powder through physical-chemical analysis. The foam mat process carries the
dehydration of foams obtained through the repeatedly beating of liquids or pastes,
added with emulsifiers. The focus was the dehydration of green banana’s foam (0.3 cm
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thick) added with albumin in different concentrations (2.5; 5 and 10%), on air-circulated
stoves at 70 °C. The technique was valid for production of green banana powder, due to
the final powder quality, which was demonstrated by the analysis results. The analysis
carried out were soluble solids quantity, acidity, density, ash analysis, humidity and
water activity.
Keywords: Banana. Foam mat. Drying. Foam.
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Co-Autor: FELIPE FERREIRA MOREIRA
Título: Protótipo para Monitoramento de Instalações Elétricas de Baixa Tensão
Resumo: O sistema embarcado desenvolvido tem por objetivo fazer o monitoramento de
algumas variáveis relacionadas com instalações elétricas e que em algum momento
possam vir a ser críticas e a comprometer o desempenho da instalação, como por
exemplo, corrente nos condutores, temperatura dos condutores nos pontos quentes e,
umidade no quadro de distribuição. Para manipular os dados colhidos e apresentá-los ao
usuário, foi usado o software de monitoramento de redes de computadores, Zabbix. Para
fazer a interface entre os sensores e o software, foi desenvolvido um agente Zabbix
específico para o Kit Intel Galileo. São monitoradas, especificamente, a temperatura
ambiente do quadro de distribuição, a temperatura dos cabos dos circuitos no quadro de
distribuição, a umidade e a corrente de cada circuito constituinte de uma instalação
elétrica. Todas as métricas são obtidas a partir de sensores não invasivos e sem que
sejam necessárias alterações na instalação elétrica. As leituras obtidas são gerenciadas
pelo software Zabbix, software de código aberto voltado para o ambiente de redes de
computadores para monitoramento avançado de parques computacionais.
Palavras-chave: Sistemas Embarcados. Zabbix. Instalações Elétricas. Intel Galileo Gen2
Title: Prototype for monitoring Low Voltage Electrical Installation
Abstract: The embedded system developed aimed to do a monitoring of some electrical
installation’s variables that, at any moment, can damage the electrical installation’s
performance, for example, wire’s current, wire’s temperature in hotspots and humidity
in the panel board. To manipulate the collected data and exhibit to user, has been used a
computers network’s monitoring software, the Zabbix. To interface the sensors and the
software, has been developed a specific Zabbix’s agent for the Intel Galileo’s Kit.
Specifically, it is monitored the panel board’s ambient temperature and its wire’s
temperature, the humidity and the current of each circuit inside a electrical installation.
All measures are done by various non-invasive sensors, making it unnecessary to change
something in the electrical installation. All readings made by the sensors are managed
by the software Zabbix, an open source software aimed to advanced monitoring of
computers complex using computers nerwork’s ambient.
Keywords: Embedded Systems. Zabbix. Electrical Installation. Intel Galileo’s Kit
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Código: ET0253
Autor: FELLIPE AUGUSTO ARAUJO LEANDRO
Título: Monitoramento de algumas variáveis relacionadas com instalações elétricas etapas 1, 2 e 3
Resumo: O sistema embarcado desenvolvido tem por objetivo fazer o monitoramento de
algumas variáveis relacionadas a instalações elétricas e que em algum momento possam
vir a ser críticas e a comprometer o desempenho da instalação, a exemplo de corrente
nos condutores, temperatura dos condutores nos pontos quentes e, umidade no quadro
de distribuição. Para manipular os dados colhidos e apresentá-los ao usuário, foi usado o
software de monitoramento de redes de computadores, Zabbix. Para fazer a interface
entre os sensores e o software, foi desenvolvido um agente Zabbix específico para o Kit
Intel Galileo. São monitoradas, especificamente, a temperatura ambiente do quadro de
distribuição, a temperatura dos cabos dos circuitos no quadro de distribuição, a
umidade e a corrente de cada circuito constituinte de uma instalação elétrica. Todas as
métricas são obtidas a partir de sensores não invasivos e sem que sejam necessárias
alterações na instalação elétrica. As leituras obtidas são gerenciadas pelo software
Zabbix, software de código aberto voltado para o ambiente de redes de computadores
para monitoramento avançado de parques computacionais.
Palavras-chave: Sistemas embarcados. Zabbix. Instalações Elétricas. Intel Galileo.
Title: Monitoring Of Some Variables Related To Electrical Installations - Steps 1 , 2 And 3
Abstract: The embedded system developed aimed to do a monitoring of some electrical
installation’s variables that, at any moment, can damage the electrical installation’s
performance, for example, wire’s current, wire’s temperature in hotspots and humidity
in the panel board. To manipulate the collected data and exhibit to user, has been used a
computers network’s monitoring software, the Zabbix. To interface the sensors and the
software, has been developed a specific Zabbix’s agent for the Intel Galileo’s Kit.
Specifically, it is monitored the panel board’s ambient temperature and its wire’s
temperature, the humidity and the current of each circuit inside a electrical installation.
All measures are done by various non-invasive sensors, making it unnecessary to change
something in the electrical installation. All readings made by the sensors are managed
by the software Zabbix, an open source software aimed to advanced monitoring of
computers complex using computers nerwork’s ambient.
Keywords: Embedded systems. Zabbix. Electrical Installation. Intel Galileo.
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Título: Análise Morfoestrutural do Maciço de João do Vale (RN/PB)
Resumo: Na Província Borborema, diversos maciços capeados por arenitos cenozoicos
alçados a cotas de cerca de 750 m de altitude são apontados como indicadores de
atividade neotectônica. Dentre esses, o maciço de João do Vale permanece como o mais
desprovido de estudos. O estudo dos lineamentos estruturais na área é importante para
a identificação de pistas sobre o atual quadro morfoestrutural do maciço de João de Vale
herdado de movimentações tectônicas cenozoicas. Sabendo-se disso, objetivou-se neste
trabalho apresentar um mapeamento morfoestrutural para o referido maciço, baseado
nas relações em superfície entre os lineamentos estruturais, os litotipos predominantes
e as amplitudes topográficas relativas locais. Para isso, usaram-se técnicas de
sensoriamento remoto. Identificou-se a ocorrência de sete compartimentos
morfoestruturais. Espera-se que este trabalho possa ser o passo inicial que se aprofunde
na região, o conhecimento morfoestrutural.
Palavras-chave: Maciço de João do Vale. Lineamentos. Mapeamento morfoestrutural.
Title: MORPHOSTRUCTURAL ANALYSIS OF MASSIF OF JÃO DO VALE (RN/PB)
Abstract: In the Borborema Province, many capped massifs by cenozoic sandstones
raised to heights about 750 m of altitude are pointed as indicators of neotectonic
activity. Among these, the massif of João do Vale remains like the most needy of study.
The study of structural lineaments in this area is important to identify about the actual
morphostructural frame of the massif of João do Vale, inherited from Cenozoic tectonic
movements. Knowing that, is aimed in this work to present a morphostructural
mapping, to the referred massif, based in the relations on surface between the structural
lineaments, the predominant lithotypes and the topographical relative range sites. To
this, remote sensing techniques were used. The occurrence of seven morphostructural
compartments was identified. We hope this work to be the kick which can deepen the
morfoestructural knowledge in the region.
Keywords: Massif of João do Vale. Lineaments. Morphostructural mapping.
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Código: ET0259
Autor: PEDRO LUCIANO DE OLIVEIRA GOMES
Orientador: MARCUS ALEXANDRE NUNES
Título: Ajuste de um modelo linear generalizado inflacionado de zeros a dados de
infecção por nematóides em bovinos
Resumo: A população bovina brasileira é acometida de infecção por nematóides,
acarretando ao gado diversos problemas, como perda de peso e diminuição na produção
leiteira. Entretanto, existem animais naturalmente mais resistentes do que outros. Como
motivação, para checar este problema, utilizaremos um conjunto de dados coletado pela
Embrapa Gado de Leite, em que cada animal foi avaliado durante 28 semanas. Para isto,
foi medida a quantidade de ovos de larvas de nematóides presentes nas fezes destes
animais. No entanto, este conjunto de dados apresenta excesso de zeros e dados
faltantes. Nossos objetivos são identificar, através do método K-means para Dados
Longitudinais (KmL), quais animais desse conjunto são mais resistentes a esta infecção,
como também ajustar um modelo de regressão que leve em consideração as
características deste conjunto de dados, utilizando a abordagem frequentista e
posteriormente, em trabalhos futuros, comparando ao método Bayesiano.
Palavras-chave: K-means. Dados Longitudinais. Modelos Lineares Generalizados.
Title: Linear Generalized Model inflated of zeros fitting applied to longitudinal Bovine
Data infected by nematodes.
Abstract: The Brazilian bovine population is affected by nematode infection, leading to
many problems in the cattle, such as weight loss and decrease in milk yield. However,
there are animals who are naturally more resistant than others. Beyond this motivation,
we will use a data set collected by Empraba Gado de Leite, where wich animal was
analysed during 28 weeks and were identified the quantities of the nematode’s eggs
cointed in these animal’s faeces. However, this data set has excess of zeros in the
response and missing data. Our objectives is to identify, through the Kml method, which
animals of this group is tougher to the infection, also we will adjust a regression model
that take into acounts these problems using the frequentist approach and later we will
compare to a Bayesian method.
Keywords: K-means. Longitudinal Data. Generalized Linear Models.
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Código: ET0261
Autor: DANILO LOPES MARTINS
Orientador: JORGE ESTEFANO SANTANA DE SOUZA
Título: Estudo e implementação e métodos computacionais/estatísticos para obtenção
de assinaturas gênicas.
Resumo: A tecnologia RNA-Seq mostrou-se ser revolucionária para o estudo de
expressão gênica. Muitas ferramentas de análise de identificação de genes
diferencialmente expressos(do inglês DGEs) foram desenvolvidas para o R(software
livre de desenvolvimento integrado para cálculos estatísticos e gráficos), no entanto
muitos profissionais das áreas biológicas tem apresentado dificuldades na utilização
dessas ferramentas devido a uma elevada curva de aprendizagem, requerendo conceitos
de áreas distintas como estatística e programação, conceitos esses não presentes nos
currículos atuais da formação nas ciências biológicas. Este plano de trabalho tem como
objetivo contribuir com o estudo/implementação de módulos de métodos estatísticos
para obtenção de assinaturas gênicas que serão adicionados a uma ferramenta com
interface de utilização intuitiva(interface amigável), desenvolvida na linguagem de
programação Java, para possibilitar a análise de dados. O software executa as funções de
três módulos implementados que no backend da aplicação utilizam os pacotes do R para
a obtenção de DGEs: DESeq, EBSeq e edgeR, além de gráficos e de estatísticas descritivas,
faz comparações dos resultados entre os pacotes utilizados no processo. Ao final da
utilização do programa pode-se salvar os resultados para uma visualização posterior.
Palavras-chave: gene. expressão gênica. interface gráfica.
Title: Study and implementation and computational / statistical methods for obtaining
gene signatures.
Abstract: RNA-Seq technology proved to be revolutionary for the study of gene
expression. Many analysis tools of identification differentially expressed genes (DGES)
were developed for the R (free software integrated development of for statistical
calculations and graphics), however many professionals biological areas has presented
difficulties in using these tools because of high learning curve, requiring concepts from
different areas such as statistics and programming concepts those not present in the
current curricula of training in the biological sciences. This work plan aims contibuir to
the study / implementation of statistical methods modules for obtaining gene signatures
that will be added to a tool with intuitive user interface (friendly interface), developed in
Java programming language, to enable analysis data. The software performs the
functions of three modules implemented in the application of the backend using the R
package to obtain DGES: DESeq, EBSeq and edger, in addition to graphs and descriptive
statistics, makes comparisons of results between the packages used in the process. At
the end of the program use can save the results for later viewing.
Keywords: genes. gene expression. graphic interface
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Código: ET0275
Autor: VICTOR REIS TAVARES
Orientador: MARTA COSTA
Co-Autor: SUZAN IALY GOMES DE MEDEIROS
Título: INFLUÊNCIA DA GRANULOMETRIA DA BIOMASSA MICROALGAL SOBRE O
RENDIMENTO LIPÍDICO NA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE ORGÂNICO
Resumo: Quando comparadas aos vegetais superiores, as microalgas apresentam-se
como promissoras para a obtenção de biodiesel pois contêm elevado conteúdo de ácidos
graxos e, no futuro, após otimização das técnicas de cultivo e extração do óleo poderá
ser um processo sustentável com relação custo/benefício, satisfatória. Nesse contexto, a
investigação de tecnologias associadas é alvo de investigação por pesquisadores em todo
o mundo. Nesse trabalho reportamos os resultados da influência da granulometria da
biomassa microalgal, de 0,3mm e 0,053mm, da Monoraphidium sp sobre o conteúdo em
óleo empregando-se diferentes técnicas de extração [hexano e hexano/isopropanol (3:2)
e/ou extração ácida]. Os resultados por CCD mostraram que ambos os extratos contem
como constituintes majoritários ésteres de ácidos graxos, triglicerídeos, ácidos graxos e
fosfolipídios e a analise gravimétrica mostrou rendimentos de 1,20 a 20,54%. Contudo, o
teor lipídico estimado através da termogravimetria tenha sido de 34,50%, indicando que
a extração ácida foi mais efetiva que o emprego de solventes/agitação magnética. Nas
duas técnicas, foi investigada a qualidade do óleo por UV, IV e avaliação de sua
estabilidade oxidativa estão em andamento (através da analise do tempo de indução, de
1 e 6h, com um óleo vegetal padrão na ausência e presença de antioxidante).
Palavras-chave: Microalga; Biodiesel; Monoraphidium
Title: INFLUENCE OF BIOMASS MICROALGAE FINENESS ON INCOME IN LIPID
EXTRACTION BY SOLVENT ORGANIC
Abstract: When compared to higher plants, microalgae are presented as promising for
obtaining biodiesel because they contain high content of fatty acids and, in the future,
after optimization of cultivation techniques and oil extraction can be a sustainable
process with cost / benefit satisfactory. In this context, research related technologies are
under investigation by researchers around the world. In this work we report the results
of the influence of the particle size of the microalgal biomass), 0.3mm and 0,053mm, the
Monoraphidium sp on the oil content using different extraction techniques [hexane and
hexane / isopropanol (3: 2) and / or acid extraction]. The results by TLC showed that
both extracts contain as constituents majority fatty acid esters, triglycerides,
phospholipids and fatty acids and gravimetric analysis showed yields of 1.20 and
20.54%, respectively. However, the lipid content estimated by thermogravimetry was
34.50%, indicating that the acid extraction was more effective than the use of solvent /
magnetic stirring. In both techniques, the UV oil quality was investigated, IV and

92

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

evaluation of oxidative stability in progress (by the analysis of the induction time, 1 and
6 h, with a standard vegetable oil in the absence and presence of antioxidant).
Keywords: Microalgae; Biodiesel; Monoraphidium
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Código: ET0286
Autor: FRANCISCO FELIPE DE QUEIROZ
Orientador: DIONE MARIA VALENCA
Título: Estudo sobre má especificação na familia de posição e escala.
Resumo: A teoria da máxima verossimilhança é frequentemente utilizada na solução de
problemas nas diversas áreas da estatística. No entanto, uma das suposições básicas é a
de que o modelo escolhido como gerador dos dados é correto, caso isso não aconteça,
inferências por meio da máxima verossimilhança são fortemente influenciadas. O
objetivo principal deste trabalho foi estudar as consequências da má especificação na
inferência de máxima verossimilhança e possíveis soluções para a correção de testes.
Feito issso, desenvolvemos e estudamos as expressões das estatísticas robustas na
família de posição e escala. As principais fundamentações teóricas para este trabalho
foram os artigos de White (1982) e Lemonte (2013).
Palavras-chave: Má especificação. Estatísticas robustas. Família de posição e escala.
Title: Study on misspecification in the location- scale family.
Abstract: The maximum likelihood theory is usually used to solve problems in several
areas of Statistics. However, one of the basic assumption is that the model chosen like a
generator of the data is the correct. The main objective of this paper is to study the
consequences of misspecification on maximum likelihood inference and possible
solutions to fix the tests. Done it, we developed and studied the expressions of robust
statistics in the location-scale family. The main theoretical foundations of this paper
were the papers of White (1982) and Lemonte (2013).
Keywords: Misspecifications. Robust statistics. Location-scale family.
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Código: ET0287
Autor: YASMIM LUCENA CÂNDIDO
Orientador: JOSE PATROCINIO DA SILVA
Título: Um Estudo de Uso de Antenas Microfita Reconfiguráveis Utilizando Chaveamento
Óptico.
Resumo: Este trabalho teve como objetivo principal, a realização de um estudo sobre
antenas de microfita reconfiguráveis. A metodologia baseou-se na análise de cálculos
analíticos utilizando um processo computacional através de simulação numérica. As
simulações foram realizadas através de um software comercial que se baseia no método
dos elementos finitos e os resultados foram concentrados em antenas de microfita com
substratos PBG periódicos que são capazes de mudar durante o processo de alimentação
em antenas de microfita retangulares.
Palavras-chave: Antenas de Microfita. PBG Periódicos. Chaveamento Óptico.
Title: A STUDY OF RECONFIGURABLE MICROSTRIP ANTENNA USING OPTICAL
SWITCHING
Abstract: This work had as main objective the realization of a study about reconfigurable
microstrip antennas. The methodology was based in the analysis of analytical
calculations using a computational process by numerical simulation. The simulations
were realized through commercial software that is based on the finite element method
and the results were focused on microstrip antennas with periodic PBG substrates,
which are able to change during the feeding process in rectangular microstrip antennas.
Keywords: Microstrip Antennas. Periodic PBG. Optical Switching.
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Código: ET0288
Autor: ISABELLE SOUSA DE MOURA
Orientador: MARCUS ALEXANDRE NUNES
Título: Utilização de Ferramentas de Mineração de Dados na Análise do Mercado
Imobiliário de Natal
Resumo: Com o auxilio de programas de governo como, por exemplo, “Minha Casa,
Minha Vida”, a compra e venda de imóveis vinha crescendo no Brasil inteiro e, em
particular, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Devido a isto, o mercado
imobiliário vinha se valorizando cada vez mais, tornando a tarefa de encontrar um
imóvel com preço adequado cada vez mais difícil dado a grande quantidade de imóveis à
venda. Com tanto imóveis, saber onde comprar um bom imóvel, com preço justo, fica
mais trabalhoso. Em natal existem, aproximadamente, cerca de 10.000 imóveis à venda,
de acordo com o site de vendas de imóveis online Viva Real. Isto torna impossível para o
comprador conseguir visitar todos os imóveis e ter uma noção da faixa real de preços,
fazendo com que ele feche um negócio “às cegas”. Com este trabalho pretendemos
facilitar a vida dos compradores de Natal, fazendo a coleta dos dados de imóveis à venda
e, a partir daí, ajustar os modelos de regressão linear e SVM (support vector machine –
máquina de vetores suporte). Estes modelos se ajustam os dados e, no caso das SVM,
reconhecem padrões, criando assim modelos capazes de realizar previsões. Por fim,
tendo os resultados a respeito do melhor modelo ajustado, o comprador poderá decidir
onde terá o melhor retorno possível retorno para o seu investimento.
Palavras-chave: support vector machine, Imóveis, Investimento,Regressão
Title: Using Data Mining Tools in Real Estate Market Analysis In the city of Natal, RN
Abstract: With the aid of government programs such as "Minha Casa, Minha Vida",
buying and selling real estate was growing in Brazil and in particular in Natal capital of
Rio Grande do Norte. Due to this, the real estate market, made the task of finding a
property with appropriate price increasingly difficult, given the large amount of real
estate for sale. With so many properties available, know where to buy and where to get a
good property at the right price, is more harder. There are approximately 10,000
properties for sale in Natal. This makes impossible for the buyer to get to visit all
properties and to get a sense of the real price range, making them closing a deal without
all information. With this work we intend to make life easier for home buyers, making
the data collection of properties for sale and, from there, to fit a linear regression model
and a SVM (support vector machine) model. These models fit the data and, in the case of
SVM, recognize patterns, thus creating models capable of predictions. Thus, with the
results regarding the best adjusted model, the buyer can decide where to get the best
possible return for their investment.
Keywords: support vector machine, properties, Investment, Regression
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Código: ET0289
Autor: GEORGE DANIEL DA SILVA SOUZA
Orientador: KARLIANE MEDEIROS OVIDIO VALE
Título: CATUS: UMA METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM
STARTUPS DE TECNOLOGIA
Resumo: O uso de metodologias no processo de desenvolvimento de software tem se
tornado cada vez mais frequente, visando assim evitar o desperdício de tempo e
otimizar a utilização de recursos humanos e computacionais em todos os perfis de
empresas. Dessa forma, é crescente o uso de metodologias para auxiliar este processo,
embora nem sempre estejam alinhadas a empresas startups. Nesse contexto, o presente
trabalho apresenta a Cactus, uma metodologia de desenvolvimento de software voltada
para ambientes incertos e escaláveis de startups de tecnologia da informação, onde usa
as melhores práticas das metodologias de desenvolvimento de softwares usadas no
mercado, identificadas através de pesquisas e questionários (SOUZA, 2015). Através da
elaboração da Cactus, pretende-se maximizar o processo de desenvolvimento, garantido
assim um maior aproveitamento de tempo, evitando desperdícios e maximizando os
resultados.
Palavras-chave: Engenharia de software, desenvolvimento de software, startup.
Title: CACTUS: A METHODOLOGY FOR DEVELOPMENT SOFTWARE TECHNOLOGY OF
STARTUPS
Abstract: The use of methodologies in software development process have become more
frequent, to avoid loss of time and optimize the use of human and computing resources
at all company profiles. Thus, there is growing use of methodologies to assist this
process, although they are not always aligned with startups. In this context, this work
presents the Cactus, a software development methodology focused on uncertain and
scalable environments startup information technology, which uses the best practices of
software development methodologies used in the market, identified through surveys
and questionnaires (SOUZA, 2015). Through the development of Cactus is intended to
maximize the development process, thus ensuring a better use of time, avoiding waste
and maximizing results.
Keywords: Software engineering, software development, startup.
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Código: ET0291
Autor: DÊNNYSON ELISEU ARAÚJO SANTOS
Orientador: JOSE PATROCINIO DA SILVA
Co-Autor: ÁDLLER DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Título: ANÁLISE DE FIBRAS ÓPTICAS BASEADAS EM QUASE CRISTAIS FOTÔNICOS
Resumo: Na modelagem de dispositivos fotônicos, a eficiência e robustez na construção
dos modelos propostos representam o maior desafio a ser vencido. Neste aspecto, a
simulação de dispositivos fotônicos, sobretudo na implementação de sistemas de
comunicações ópticas baseados em fibras de quase cristais fotônicos, tem sido
amplamente estudada. Dessa forma, neste trabalho é desenvolvido um novo projeto de
uma fibra óptica constituída a partir de quase-cristais fotônicos (QCF), aplicado no
desenvolvimento de um acoplador de núcleo duplo. A estrutura é composta por sílica
pura, e é obtida a partir da distribuição de furos de ar com repetição doze vezes
dispostos simetricamente, com defeitos causados pela retirada de furos de ar que
originam dois núcleos idênticos equidistantes a partir do furo de ar localizada no centro
da fibra. A validação do projeto é garantida a partir da análise da fibra de quase-cristal
fotônico (FQCF) com base no método dos elementos finitos e o método de propagação
do feixe vetorial.
Palavras-chave: Elementos finitos; Fibra de quase cristal fotônico; Acoplador óptico.
Title: APPLICATION OF FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS OF STRUCTURES BASED IN
PHOTONIC QUASI-CRYSTALS
Abstract: In modeling of photonic devices, the efficiency and robustness in the building
of the proposed models represents the bigger challenge to overcome. In this aspect, the
simulation of photonic devices, above all in the implementation of optical
communications systems based in photonic quase-crystal fiber, have been largerly
studied. Thus, in this work is the designed a new project of an optical fiber made based
in photonic quasi-crystals (PQC), applied on the development of a dual-core coupler. The
structure is composed by pure silica, and is obtained from an air holes distribution with
12-fold repetition disposed symmetrically, with defects caused by removal of air holes
that originate two equidistant and identical cores from the central core located in the
fiber center. A project’s validation is guaranteed from the photonic quasi-crystal fiber
(PQCF) analysis based in finite elements method and Vectorial Beam Propagation
Method (VBPM).
Keywords: Finite Elements; Photonic quasi-crystal fiber; Optical coupler.
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Código: ET0295
Autor: FELIPE MOREIRA DE OLIVEIRA
Orientador: DARLAN ARAUJO MOREIRA
Título: Estudo comparativo entre algoritmos de percolação em redes complexas e redes
regulares
Resumo: Neste trabalho, é desenvolvido um estudo comparativo entre dois importantes
algoritmos que simulam o processo de percolação. A ideia básica de percolação
consistem em uma rede que pode assumir diferentes geometrias, como por exemplo,
quadradas, triangulares, hexagonal, e cada sítio tem probabilidade p de está ocupado e a
probabilidade 1 - p de está desocupado. Os dois algoritmos, simulam esse processo cada
um com suas características particulares. O parâmetro utilizado para realizar tal
comparação é o tempo de execução dois algoritmos, os dois algoritmos são submetido a
realizarem as mesmas função, funções esta, o cálculo da dimensão fractal do aglomerado
percolante, e o tamanho dos aglomerados distribuídos pela malha. Por fim, os resultados
foram discutidos.
Palavras-chave: Percolação. Comparação. Algoritmos.
Title: Study comparative between algorithms of percolation in complex and regular
networks
Abstract: In this work, we developed a study comparative between two importants
algorithms that simulate the process of percolation. The basic idea of percolation
consisted in a network with particular geometries, for example, square, triangulate,
hexagonal, and each site is occupied probabilty p, or unoccupied with probability 1 – p.
The two algorithms simulate this process, each on with its particular attributes. The
parameter used for make the comparison is the runtime, both is submitted to make the
same functions, the calculation of fractal dimension of percolating cluster, and the size
of cluster distributed in network. Finally, the results were discussed, pointing reasons
for the behavior of the results.
Keywords: Percolation. Comparison. Algorithms.
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Código: ET0308
Autor: ELDER SANTOS DE GÓIS
Orientador: LUCIANA DE FIGUEIREDO LOPES LUCENA
Título: ANÁLISE DE ARGAMASSAS COM INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS DE PLACAS DE
CIRCUITO IMPRESSO
Resumo: O acúmulo de resíduos gerados pelo descarte crescente de equipamentos
eletroeletrônicos, ocasionado por sua rápida obsolência, tem impactado de forma
significativa o meio ambiente. Com exceção de alguns componentes, a maioria ainda não
tem uma destinação adequada, exigível pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. A
pesquisa visou estudar uma possível reciclagem do resíduo de placas de circuito
impresso de computadores (PCI), inserindo-o na composição de argamassas para
assentamento de blocos, a serem utilizadas na construção civil. Estas placas foram
previamente processadas, para serem aplicadas sob forma de pó, substituindo frações
da quantidade de cimento presente em um traço de argamassa. Inicialmente foi
elaborada uma argamassa convencional, considerada como referência, cujas proporções
de material foram de 1:2:8 (cimento-cal-areia). Em seguida, foram confeccionadas duas
argamassas – uma com substituição de 10 e 15% da massa do cimento pelo resíduo, à
outra apenas adicionou-se a mesma porcentagem de pó de PCI, sem substituir por
qualquer outro componente da mistura. Em todas, foram realizados ensaios de
resistência mecânica à compressão e flexão, densidade de massa aparente, consistência
da argamassa fresca, retenção de água e absorção por capilaridade. Estes testes
revelaram que a argamassa com incorporação do resíduo de PCI obteve resultados
normativos satisfatórios, para as porcentagens de substituição consideradas.
Palavras-chave: Argamassa; Resíduos; Eletroeletrônicos; Reciclagem
Title: MORTARS ANALYSIS WITH PRINTED CIRCUIT BOARDS WASTE INCORPORATION
Abstract: The ongoing obsolescence of electrical and electronic equipment’s has been
poitend out as the main responsible for the growing generation of electrical and
electronic wastes, which disposal has significantly impacted the environment. Although
there are some technological routes already in use in Brazil, the majority of information
technology components still do not have an adequate destination, as stated by the Solid
Waste National Politic. Thus, this search aimed to study the possibility of recycling
computers printed circuit boards (PCI) waste, by inserting them in the composition of
mortars for laying block, to be used in building construction. These circuit boards were
previously processed to be applied in powder form, and were used in substitution to a
percentage of cement in mortars mixtures. There were analyzed three different types of
mortars, in proportions of 1: 2: 8 (cement-lime-sand): a conventional one, a mortar with
replacement of 10 and 15% in cement weight, and one with a simple addiction of PCI
powder. There were accomplished mechanical essays, such as compressive and flexural
strength, apparent density, consistency of the fresh mortar, water retention and
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capillary absorption. The results showed that the PCI residue mortar obtained
satisfactory normative incorporation results for the percentage of substitution
considered.
Keywords: Mortar; Waste; Consumer electronics; Recycling
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Código: ET0309
Autor: RAFAEL DE MEDEIROS PAULINO
Orientador: CARINA MAIA LINS COSTA
Título: Caracterização da permeabilidade de misturas de solo laterítico e resíduo de
polimento de porcelanato
Resumo: A produção de porcelanato nos moldes atuais é responsável pela geração de
um subproduto conhecido como resíduo de polimento de porcelanato (RPP), formado
por material pulverulento desprendido da peça cerâmica polida, por material abrasivo
gasto e pela água utilizada no resfriamento. Vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos
com o intuito de mostrar alternativas ambientalmente adequadas para o reuso do RPP, e
alguns apresentam a possibilidade da incorporação deste ao solo para o emprego em
aterros. Foi estudada a possibilidade de incorporação do RPP em um solo laterítico da
região para utilização da mistura em aterros compactados. De forma mais específica,
neste trabalho, foi estudado o comportamento do coeficiente de permeabilidade. Para
determinação de tal coeficiente, foi utilizado um permeâmetro de carga constante e
realizados ensaios para o solo puro, o RPP puro e para quatro misturas de solo e RPP.
Três corpos de prova foram ensaiados para cada condição, totalizando 18 ensaios. Os
resultados encontrados indicam valores do coeficiente da ordem de 10-2cm/s para o
solo puro e de 10-3cm/s para o RPP puro, as misturas apresentaram, conforme as
expectativas, comportamento intermediário, indicando que para adições não tão
elevadas de RPP, a mistura pode ter as mesmas utilizações do solo original.
Palavras-chave: Solo laterítico; resíduo de polimento de porcelanato; permeabilidade.
Title: Permeability caracterization of mixes between lateric soil and ceramic polish
residue
Abstract: Porcelain production on today’s current form is responsible for the generation
of a byproduct knows as ceramic polish residue (RPP), formed by a powdery material of
the polished ceramic, abrasive material and the cooling water. Several studies are beeing
made aiming to show enviromental appropriate manners of reusing the RPP, and some
of them show the incorporation of this residue in compacted fill soil. This study
evaluated the possibility of the RPP’s incorporation in a regional lateric soil for its
utilization as compacted fill material. More specifically, this study focused on the
behavior of the permeability coefficient. In order to determine this coefficient, a
constant load permeameter was used to perform tests on the soil, the RPP and four
different mixes between those two, summing a total of 18 valid tests. Results for the
permeability coefficient of the soil varied around 10-2cm/s and for the RPP around 103cm/s, the mixes showed, as expected, intermediate results. Those results indicated
that, at least for low percentages of RPP addition, the mixes might be used in the same
applications of the original soil.
Keywords: Lateritic soil; ceramic polish residue; permeability
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Código: ET0312
Autor: PAULO RICARDO LOPES
Orientador: MARCELA MARQUES VIEIRA
Título: PETROLOGIA DOS ARENITOS AFLORANTES DA FORMAÇÃO TOMBADOR,
ESTADO DA BAHIA
Resumo: O Grupo Chapada Diamantina é constituído pelas formações Tombador,
Cabloco e Morro do Chapéu. A Formação Tombador é essencialmente constituída por
arenitos intercalados com fácies argilosas, por conglomerados sustentados por matriz e
seixos. Estima-se que sua deposição teria ocorrido em ambientes continentais (leque
aluvial, fluvial e eólico) e transicionais, marcando períodos transgressivos. A busca da
literatura geológica sobre a região da Chapada Diamantina, na parte central do Estado
da Bahia, mostra que desde os trabalhos pioneiros de Spix e Martius (1817) até os dias
atuais, a região tem sido palco de trabalhos científicos que abordaram com profundidade
questões relacionadas à Sedimentologia, Estratigrafia, Evolução Tectônica,
Geocronologia e Geologia Econômica. Entretanto, pouca atenção foi dispensada, até o
presente, ao estudo da petrologia das coberturas do Cráton que, por apresentarem
pouco ou nenhum metamorfismo, podem fornecer importantes informações a respeito
da evolução diagenética. Essa evolução será abordada, nesse trabalho, através do
reconhecimento destes processos, da gênese dos mesmos e da maneira pelas quais
afetaram a Formação Tombador. A metodologia utilizada foi a descrição petrográfica
microscópica.
Palavras-chave: Formação Tombador. Diagênese. Petrologia.
Title: Petrology of sandstone outcrops of Tombador Formation, State of Bahia.
Abstract: The Chapada Diamantina Group comprises the Tombador, Cabloco and
Formation Morro do Chapéu formations. The Tombador Formation essentially consists
of sandstones interbedded with argillaceous facies and conglomerates supported by
matrix and pebbles. It is estimated that its deposition occurred in continental (alluvial
fan, fluvial and eolian) and transitional environments, marking transgressive periods.
The pursuit of geological literature on the region of Chapada Diamantina, in the central
part of the state of Bahia, shows that, since the pioneering work by Spix and Martius, in
1817 until present time, the region has been the scene of scientific papers dealing with
deep issues related to sedimentology, stratigraphy, tectonic evolution, geochronology
and economic geology. However, little attention has been paid, to the present time, on
the study of petrology of craton covers, which, due to their little or no metamorphism,
can provide important information about their diagenetic evolution. This evolution will
be addressed, in this work, through the recognition of these processes, their generation
and their influence on Tombador Formation. Microscopic petrographic description was
the main method used in this research.
Keywords: Tombador Formation. Diagenesis. Petrology.
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Título: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLACA PARA ESTIMAÇÃO DO CONSUMO
ENERGÉTICO DE UM ROBÔ
Resumo: Para que os dispositivos robóticos destinados à reabilitação de pessoas que
sofreram algum tipo de lesão medular, acarretando na perda total ou parcial dos
movimentos dos membros inferiores, desempenhem a sua função, estes devem ser
capazes de reproduzir os movimentos perdidos com o máximo de fidelidade, eficiência
energética e segurança. Este trabalho apresenta uma placa microcontrolada de aquisição
de dados que utiliza sensores de corrente, capaz de estimar o consumo energético da
órtese robótica de membros inferiores em função do tamanho do passo para o
movimento de caminhar. Os resultados iniciais mostraram que o consumo energético
varia conforme do tamanho do passo e isto pode ser usado para selecionar um tamanho
de passo que consuma uma menor energia, aumentando dessa forma a autonomia de
uso da órtese Ortholeg.
Palavras-chave: Órtese robótica. Consumo energético. Tamanho do passo. Sensor tipo
hal
Title: DEVELOPMENT OF A BOARD FOR ESTIMATION OF ENERGY CONSUMPTION OF A
ROBOT
Abstract: For robotic devices destined rehabilitation of people who have suffered some
type of spinal cord injury, resulting in total or partial loss of movement of the lower
limbs, perform their function, they must be able to reproduce the lost movements with
maximum fidelity , energy efficiency and security. This paper presents a microcontrolled
board data acquisition using current sensors, able to measure the energy consumption
of robotic orthosis lower limbs in function of the step size for the movement of walking.
Initial results showed that energy consumption varies the step size and this can be used
to select a step size that consume less energy, thus increasing the range of use of the
orthosis Ortholeg.
Keywords: Bracing robotics. Energy consumption. Step size. Sensor type hall.
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Título: Avaliação da precipitação pluvial e temperatura simuladas sobre o Nordeste do
Brasil
Resumo: A modelagem numérica regional é de suma importância, pois fornece
informações mais detalhadas sobre as condições meteorológicas em uma determinada
região. Estas apresentam erros sistemáticos em diferentes regiões, principalmente sobre
a região tropical, devido à falta de ajustes nas parametrizações. Logo a finalidade deste
estudo foi avaliar as simulações Emanuel e Grell do modelo REGCM4 das variáveis
meteorológicas precipitação no período do outono de 1998 a 2008 comparando com os
dados do satélite TRMM, e da temperatura no período de 1991 a 2009 comparando com
o Era-Interim sobre a região nordeste do Brasil. Para isso, foi feita uma média do outono
da precipitação em mm/dia e da temperatura em °C de cada ano, para fazer a
comparação visual entre as simulações do modelo REGCM4 com os dados observados do
TRMM e do ECMWF. Diante das análises feitas sobre as simulações do modelo, as
parametrizações Emanuel e Grell conseguiram captar bem a temperatura sobre o
oceano, tendo exceções de alguns pontos de grades. A simulação Emanuel subestima
sempre a precipitação no oceano. Sobre o continente a parametrização Grell subestima a
precipitação e superestima a temperatura.
Palavras-chave: Modelo Regional. REGCM4. Parametrizações. Avaliação.
Title: Evaluation of the pluvial precipitation and temperature simulated on the
Northeast of Brazil
Abstract: The regional numerical modeling is of paramount importance, it provides
more detailed information about weather conditions in a particular region. These
systematic errors present in different regions, especially tropical region, due to the fault
of adjustments in the parameterizations. Soon the finality of this study was to evaluate
the simulations Emanuel and Grell REGCM4 model meteorological variables
precipitation during the autumn of 1998 to 2008 compared to the TRMM satellite data,
and temperature in the period from 1991 to 2009 compared with Era-Interim about the
region northeastern of Brazil. For this, it was made an average of autumn precipitation
in mm/day and temperature in °C of each year to make the visual comparison between
the REGCM4 model simulations with observed data of TRMM and ECMWF. On the
analysis done on the model simulations, the parameterizations Emanuel and Grell
managed to capture well the temperature over the ocean, with exceptions of some grids
points. The simulation Emanuel always underestimates the precipitation in the ocean.
On the continent the Grell parameterization underestimates the precipitation and
overestimates the temperature.
Keywords: Regional Model. REGCM4. Parameterizations. Evaluation.
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Código: ET0334
Autor: AMANDA CAROLINA DA SILVA QUEIROZ
Orientador: WEBER ANDRADE GONCALVES
Co-Autor: LORENA MARTINA TRINDADE DE LIMA
Título: POSSÍVEL INFLUÊNCIA DO DIPOLO DO ATLÂNTICO DE TEMPERATURA DA
SUPERFÍCIE DO MAR DO ATLÂNTICO TROPICAL SOBRE A OCORRÊNCIA E A
INTENSIDADE DAS LINHAS DE INSTABILIDADE SOBRE A AMAZÔNIA
Resumo: O gradiente inter-hemisférico de temperatura da superfície do mar do Oceâno
Atlântico Tropical é capaz de inibir ou aumentar a formação de nuvens influenciando
nos índices pluviométricos do litoral norte do Brasil e do leste da Amazônia, podendo
ser classificado em duas fases: positiva e negativa. O objetivo principal deste estudo foi
avaliar uma possível influência entre o gradiente das anomalias de Temperatura da
Superfície do Mar (TSM) do Atlântico Tropical e a ocorrência e a intensidade das Linhas
de Instabilidade (LI) que atuam no leste da Amazônia (LA). Para tanto foram avaliados
dois anos com características distintas do gradiente de TSM, 2003 e 2004. Observou-se
diferenças na ocorrência dos sistemas nos dois anos descritos. Contudo, não foi possível
verificar diferenças significativas entre as características físicas e morfológicas das LI.
Palavras-chave: Gradiente inter-hemisférico. Linhas de Instabilidade.
Title: POSSIBLE INFLUENCE OF THE SEA SURFACE INTER-HEMISPHERIC GRADIENT OF
ATLANTIC TROPICAL ON THE OCCURRENCE AND INTENSITY OF SQUALL LINES IN THE
AMAZON
Abstract: The sea surface inter-hemispheric gradient of Atlantic tropical is able to inhibit
or enhance cloud formation, influencing the rainfall on the north coast of Brazil and on
the eastern Amazon as well. It can, and may be classified into two phases: positive and
negative. The main objective of this research is to evaluate the possible influence of the
previously described sea surface oceanic gradient and the occurrence and intensity of
Squall Lines in the Amazon Region. Two distinct years were analyzed, 2003 and 2004.
Differences of occurrence between these years. However, it was not possible to verify
significant differences of physical and morphological characteristics of the Squall Lines
between 2003 and 2004.
Keywords: Inter-hemispheric gradient. Squall Lines.
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Co-Autor: GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA
Título: Macrocompartimentação do Litoral Nordeste Setentrional
Resumo: A compartimentação do litoral nordestino setentrional foi estudada como um
litoral homogêneo em relação aos aspectos físico-geográfico. Já os fatores como a
orientação da linha de costa, clima e processos oceanográficos demonstrou que são
diferenciados, com isso surgiu à necessidade de uma nova compartimentação,
abordando necessariamente o litoral setentrional denominado como Costa Semiárida
Brasileira (CRB). Expondo uma compartimentação e a definição desta área, destacando
principalmente a geometria da linha de costa (concavidade ou convexidade) fator
principal para delimitar o compartimento atrelado aos elementos climáticos e
oceanográficos. A Costa Semiárida Brasileira, foi individualizada em três
macrocompartimentos, sendo estes a costa dos Deltas, a costa das Dunas e a costa
Branca.
Palavras-chave: Litoral Setentrional. Geometria da Costa. Macrocompatimentação.
Title: Partitioning Coastal North Northeast
Abstract: The partitioning of the northern northeastern coast was studied as a
homogeneous coastline in relation to physical and geographical aspects. Since factors
such as the orientation of the coastline, climate and oceanographic processes
demonstrated that are differentiated with it came the need for a new subdivision
necessarily addressing the northern coast called Coast as the Brazilian Semiarid (CRB).
Exposing partitioning and the definition of this area, especially highlighting the
geometry of the coastline (concavity or convexity) main factor to define the trailer
compartment to climatic and oceanographic elements. Costa Brazilian semiarid, was
individualized in three partitioning, these being the coast of Delts, the coast of the Dunes
and the White coast.
Keywords: Northern coast. Geometry Coast. Partitioning.
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Título: Síntese de zeólitas para produção de nanocompósitos (Parte 3) Aplicação em
reatores a membrana.
Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo da influência da diluição dos géis de
síntese e do tempo de cristalização da zeólita A no tamanho de partícula. Buscando desta
forma, condições ideais para a síntese da Zeolita A em suportes cerâmicos formando
uma membrana zeolítica. Os experimentos foram realizados variando tempo 1h, 3h e 5h
e diferentes percentuais de diluição 0%, 25% e 50%. As amostras foram analisadas por
Difração de Raios-X, Microscopia Eletrônica de Varredura e Análise Química por
Fluorescência de Raios-X (FRX). Diluições de 50% requerem maiores tempo de síntese.
Não foi verificada a formação de outras fases zeolíticas em função da diluição do gel de
síntese. Maiores diluições necessitam de maior tempo de cristalização para produção de
materiais cristalinos. Géis mais diluídos conduzem a tamanhos de cristais menos
homogêneos.
Palavras-chave: Membranas cerâmicas; Zeólitas; nanocompósitos
Title: Synthesis of zeolites to produce nanocomposites (Part 3) Application in the
membrane reactors.
Abstract: This work presents a study of the influence on particle size by dilution of
synthesis gel and crystallization time of zeolite A synthesis. In this way, an optimal
condition for A Zeolite synthesis in ceramic supports forming a zeolite membrane is
achieved. Experiments were performed in different times 1h, 3h and 5h and with
different quantities of dilution, 0, 25 and 50%. The samples were analyzed by X-ray
diffraction, scanning electron microscopy and chemical analysis with x-ray fluorescence.
50% dilutions require longer synthesis time. It was not observed another zeolites
phases with dilution degree. The higher dilution needs more crystallization time for
crystalline materials production. More dilute gels leads to a crystal size less
homogeneous.
Keywords: Ceramic Membranes; Zeolites; nanocomposites
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Título: Estudo das interações intermoleculares entre a proteína quinase CK2 e inibidores
Resumo: Sabendo da importância da produção de novos medicamentos farmacêuticos,
assim como a importância dos métodos computacionais para a otimização do processo
de desenvolvimento de novos compostos bioativos, o presente projeto investiga
detalhadamente as interações intermoleculares existentes entre os constituintes dos
sistemas complexos (na forma de tetrâmeros e monômeros) de uma proteína quinase da
família CK2 com fármacos (inibidores) já comercializados. O objetivo é compreender as
interações intermoleculares destas moléculas no ambiente enzimático para mapear a
rede de interações necessárias para a exibição da atividade biológica dessa classe de
inibidores, possibilitando, dessa forma, a proposta de novos inibidores análogos. Os
inibidores estudados são o TBB (4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzotriazol) e o DMAT (2dimetilamino-4,5,6,7- tetrabromo-1H-benzimidazol).
Palavras-chave: Proteína quinase.Inibidores.Interações. Dinâmica molecular.
Title: Study of the intermolecular interactions between the kinase protein CK2 and
inhibitors
Abstract: Knowing the importance of the production of news pharmaceuticals drugs and
also the utilization of computational methods for the optimization and development of
new bioactive compounds process, the present project investigates in detail the
intermolecular interactions between the constituents of the complex systems (in
tetramers and monomrs forms) of a CK2 protein kinase with drugs (inhibitors) already
comercialized. The goal is to understand such intermolecular interactions into the
enzymatic environment in order to map the interactions network necessary for
exhibition of the biological activity of this class of inhibitors, enabling, a propose of new
analogous inhibitors. The inhibitors studied are TBB (4,5,6,7-tetrabromo-1Hbenzotriazol) and DMAT (2-dimetilamino-4,5,6,7- tetrabromo-1H-benzimidazol).
Keywords: Protein Kinase.Inhibitors.Interactions. Molecular dynamics.
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Título: Uso de softwares para correlacionar ajustes teóricos com dados experimentais
dos filmes autossustentáveis: poli(óxido de etileno)-trióxido de tungstênio.
Resumo: O poli(óxido de etileno) é um polímero semicristalino, biocompatível,
biodegradável, não iônico e solúvel em água. O tungstato de sódio é um sal hidrofílico e
um agente oxidante moderado de estrutura tetraédrica, que frequentemente encontrase na forma dihidratada. Foram analisados três filmes autossustentáveis do POE com
Na2WO4.2H2O e um do POE puro, identificadas como F1, F3, F5 e F0, respectivamente.
Na caracterização dos filmes foram utilizadas a espectroscopia de impedância (EI) e a
microscopia eletrônica de varredura (MEV). As micrografias dos filmes, obtidas por
MEV, se mostraram morfologicamente semelhantes no que se refere a regiões com
aspectos mais tensionadas intercaladas por arranjo com elementos fibrilares a partir de
um centro comum apresentando características esferuliticas, que diminuem com o
aumento da quantidade de sal nos filmes. Na análise dos diagramas de impedância,
observamos uma variação não linear dos valores das resistências e dos elementos de
fase constante, que se relacionam com o diâmetro dos elementos fibrilares (esferulitos).
Palavras-chave: POE, Na2WO3, circuito equivalente, filmes autossustentáveis
Title: Use of software to correlate with experimental data theoretical fitting of selfsustaining films: poly (ethylene oxide)-tungsten trioxide
Abstract: Poly(ethylene oxide) is a semi-crystalline polymer, biocompatible,
biodegradable, non-ionic and water soluble. Sodium tungstate is a hydrophilic salt and a
mild oxidizing agent tetrahedral structure, which often is in dihydrate form. Three selfsupporting films of POE were analyzed with Na2WO4.2H2O and a pure POE, identified
as F1, F3, F5 and F0, respectively. In the characterization of the films were used
impedance spectroscopy (IS) and scanning electron microscopy (SEM). The micrographs
of films obtained by SEM, proved to be morphologically similar with respect to regions
with more tensioned aspects interspersed arrangement with fibrillar elements from a
common center having spherulitic characteristics that decrease with increasing amount
of salt in the film. In analyzing the impedance diagrams, we observed a non-linear range
of values of the resistors and constant phase elements which relate to the diameter of
fibrillar elements (spherulite).
Keywords: PEO, Na2WO3, equivalent circuit, self-sustaining films.
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Título: SISTEMA INTEROPERÁVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL REAL E
PROCESSOS SIMULADOS
Resumo: O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um ambiente que permite a
comunicação de um simulador de uma planta industrial, com medidores e atuadores
reais. Esse ambiente é chamado de um ambiente híbrido pois possui uma parte real e
uma parte simulada em computador. Por ser feito o uso de uma planta industrial
simulada com a ajuda de um software (AspenHYSYS), existem diversas situações reais
que podem ser reproduzidas sem a necessidade de alterar a parte física do sistema,
apenas sendo necessário efetuar a nova configuração do mesmo, e sem a necessidade de
se possuir uma planta industrial para cada aplicação
Palavras-chave: Automação e Controle de Processos, HYSYS, hardware, software.
Title: INTEROPERABLE
SIMULATED PROCESSES

SYSTEM
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Abstract: The main goal of this work is to develop an environment that enables
communication of a simulator of an industrial plant, with real meters and actuators. This
environment is called a hybrid environment because it has a real part and a simulated
part in computer. Because it is made using a simulated industrial plant with the help of a
software (AspenHYSYS), there are several real situations that can be played without the
need to change the physical part of the system, being only necessary to make the new
configuration of the same, and without the need to have a real industrial plant.
Keywords: Automation and Process Control, HYSYS, hardware, software.
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Título: Influência das variáveis no processo de Extração Supercrítica Da Arrabidaea
Chica
Resumo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a aplicação da extração supercrítica de
compostos da Arrabidaea chica, frente a extrações convencionais. Estes compostos têm
importante valor farmacêutico, e são antioxidantes, tendo principalmente substancias
fenólicas. Nas extrações supercríticas foi utilizado CO2 como solvente e uma mistura
água/etanol como co-solvente e conduzidas em um extrator de leito fixo. As variáveis
analisadas desse processo foram: o rendimento do processo (massa de extrato
seco/massa de matéria-prima utilizada), o poder antioxidante e o teor de compostos
fenólicos totatais; enquanto que as demais variáveis do processo, foram: pressão,
temperatura, concentração do co-solvente (v/v) e concentração de água no co-solvente
(v/v). A atividade antioxidante foi quantificada a partir do método do sequestro do
radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil-DPPH, enquanto que para quantificar o teor de
compostos fenólicos utilizou-se o método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau. Com
os resultados das análises, foi possível identificar que o experimento realizado a 200 bar,
40°C, concentração de co-solvente de 70% e concentração de água no co-solvente de
30%, obteve a melhor eficiência considerando as variáveis em questão.
Palavras-chave: Arrabidaea chica. Extração supercrítica. Atividade antioxi
Title: Inlfuency of Variables on Arrabidaea Chica's supercritical extraction process
Abstract: This work aims avaluate the application of the supercritical extraction of
Arrabidaea Chica’s compounds, comparing to conventional ways of extraction (solidliquid). Those compounds have a great pharmaceutical value, are antioxidants, and are
mainly composed of phenolics. In the supercritical extractions CO2 was used as solvent
and na ethanol/water mixture was used as co-solvent and were conducted in a fixed bed
extractor. The variables analyzed were: the yields (dry extract mass/ mass of raw
material utilized), the antioxidant power and the quantity of total phenolics. While the
other variables were: pressure, temperature, co-solvent concentration and water
concentration in the co-solvent. The antioxidant power was found out by the 2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl-DPPH sequestration method, while Folin-Ciocalteu
spectrophotometric method was used to quantify phenolic compounds. With the results,
the study found out that the experiment with high yield was conducted at 200 bar, cosolvent concentration of 70% and water concetration of 30% in the co-solvent.
Keywords: Arrabideae chica. Supercritical extraction. Antioxidant ac
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Código: ET0357
Autor: RICARDO OTONI NEIVA
Orientador: RONAI MACHADO LISBOA
Título: Métodos numéricos para soluções das equações relativísticas de uma estrela de
nêutrons. Parte II
Resumo: Nesse trabalho de revisão bibliográfica são estudados a estrutura das estrelas
de nêutrons utilizando um modelo que considera a relatividade geral, a relatividade
restrita e a termodinâmica para descrever as equações de equilíbrio hidrodinâmico das
estrelas. Complementarmente, conceitos de mecânica quântica e de física estatística são
utilizados para obter uma equação de estado das estrelas. A equação de estado obtida é
resolvida numericamente de modo que as densidades de energia e de pressão sejam
computadas e as grandezas observacionais massa e raio sejam calculadas. Um código
fonte escrito na linguagem C e o software Scilab foram utilizados para testar parâmetros
do modelo com o objetivo de construir gráficos para verificar os valores máximos de
massa e raio do modelo desenvolvido. Para as estrelas de nêutrons relativística os
resultados são M = 0,71 Msol e R = 9,2 Km com um núcleo constituído exclusivamente de
nêutrons degenerados.
Palavras-chave: estrelas de nêutrons. equação de estado. relação massa-raio.
Title: Numerical methods for solution of relativistic equations of a neutron star. Part II .
Abstract: In this review we have studied the structure of neutron stars using a model
that takes into account special and general relativity and thermodynamics to describe
the hydrodynamic balance of the stars equations. In addition concepts of quantum
mechanics, and statistical physics were incorporated to obtain an equation of state for
the stars. The equation of state is solved numerically such the density, energy and
pressure are computed and observational quantities as mass and radius are calculated.
A source code written in C language and software Scilab were used to test the model
parameters with the goal of building graphs to verify the maximums mass and radius of
the developed model. For neutrons stars the results are M = 0,71M ? and R = 9,2 Km with
a core made up exclusively for degenerate neutrons.
Keywords: neutrons stars. equation of state. relation mass-radius.
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Código: ET0358
Autor: FERNANDA RODRIGUES DE ARAÚJO
Orientador: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS
Co-Autor: MARIA CECILIA BEZERRA CALDAS
Título: INFLUÊNCIA DO TIPO DE METAL NA RECUPERAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO
ANTÍGENO 503 DE E. coli USANDO ADSORÇÃO EM LEITO EXPANDIDO
Resumo: A Adsorção de Leito Expandido (ALE) é uma técnica cromatográfica que
integra as etapas de clarificação, concentração e purificação em apenas uma operação
unitária, possibilitando a captura da proteína de interesse diretamente de fluídos
contendo material particulado. Além disso, a mesma permite explorar diferentes
técnicas cromatográficas, entre elas a cromatografia de afinidade por íons metálicos
imobilizados (IMAC). Logo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o percentual de
recuperação e o fator de purificação do antígeno 503 de Leishmania i. chagasi expresso
em E. coli M15 e a remoção de endotoxina utilizando a ALE combinada com a IMAC. Na
primeira etapa do trabalho foram realizados ensaios sob a forma de planejamentos
experimentais, para definir o melhor método de rompimento celular. De acordo com os
valores de concentração de proteína totais e a quantidade de antígeno 503 obtidos, o
rompimento mais adequado para a lise celular foi o que utiliza a Ureia e os resultados do
planejamento experimental mostraram a concentração de 8 M e o tempo de 15 minutos
como melhores condições para o rompimento. Na segunda etapa, buscou-se estudar a
influência dos íons metálicos em concentrações variadas imobilizados na resina
Streamline chelating a fim de fornecer a maior quantidade de antígeno adsorvido na
resina. O íon metálico que apresentou uma maior capacidade de adsorção do antígeno
503 foi o Cu2+ com quantidade de antígeno adsorvido na fase sólida de 0,010 mg/mL de
adsorvente.
Palavras-chave: Adsorção em leito expandido, IMAC, rompimento celular, íons metálicos.
Title: METAL TYPE INFLUENCE ON THE RECOVERY AND PURIFICATION OF ANTIGEN
OF 503 E. coli USING ADSORPTION IN EXPANDED BED
Abstract: The expanded bed adsorption (ALE) is a chromatographic technique that
includes the steps of clarification, concentration and purification in a single unit
operation, enabling the capture of the protein of interest directly from fluids containing
particulate matter. Moreover, it allows exploring various chromatographic techniques,
including affinity chromatography on immobilized metal ions (IMAC). Therefore, the aim
of this study was to evaluate the percentage of recovery and antigen purification factor
of 503 Leishmania i. chagasi expressed in E. coli M15, and the removal of endotoxin
using the ALE combined with IMAC. In the first stage of labor assays were performed as
experimental design to define the best cell disruption method. According to the total
protein concentration values, and the amount of antigen 503 obtained at the most
suitable break for cell lysis was using urea and the results of the experimental design
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shown the concentration of 8 M and the time 15 minutes as better conditions for the
breakup. In the second stage, he sought to study the influence of metal ions in varying
concentrations immobilized on the resin Streamline chelating in order to provide the
greatest amount of antigen adsorbed on the resin. The metal ion antigen showed a
higher adsorption capacity was 503 Cu2+ with the amount of antigen adsorbed on the
solid phase 0.010 mg / mL adsorbent.
Keywords: Adsorption expanded bed , IMAC , cell disruption , metal ions.
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Código: ET0361
Autor: ISADORA SANTOS PASSOS
Orientador: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA
Co-Autor: ÊNIO RAFAEL DE MEDEIROS SANTOS, VITOR FERNANDES DIAS LOPES
Título: Influência das variáveis de operação no processo de extração supercrítica
AZEDINHA (Rumex Acetosa)
Resumo: Este trabalho consiste no estudo cinético da extração supercrítica da hortaliça
mais conhecida como Azedinha (Rumex acetosa), utilizando o dióxido de carbono como
solvente e o etanol como co-solvendo, a fim de obter-se um extrato rico em compostos
fenólicos (especialmente o trans-resveratrol) que possuem ação antioxidante. Foram
alterados as condições do processo como temperatura, pressão e concentração do cosolvente etanol (% v/v) para que se chegasse a uma condição ótima com melhores
rendimentos (massa do extrato seco/ massa de matéria-prima utilizada).
Palavras-chave: extração supercrítica Rumex Acetosa
Title: Supercritical extraction of Rumex Acetosa
Abstract: This work is the kinetic study of supercritical extraction of known vegetable
and Azedinha (Rumex Acetosa) using carbon dioxide as the solvent and ethanol as co solvency in order to obtain an extract rich in phenolic compounds (especially trans resveratrol ) that have antioxidant activity . the process conditions were changed as
temperature, pressure and concentration of co -solvent ethanol ( % v / v ) so that if it
came to a great condition with better redimentos ( mass of dry extract / mass of raw
material used ) .
Keywords: extraction supercritical Rumex Acetosa
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Código: ET0365
Autor: PAULO DOUGLAS SANTOS DE LIMA
Orientador: EMANUELE ORAZI
Título: TRANSFORMAÇÕES DE DUALIDADE EM SUPERGRAVIDADE: COVARIÂNCIA
SIMPLÉTICA
Resumo: Este trabalho visa entender o significado das transformações de dualidade em
supergravidade, como foco em rotações de dualidade, componente essencial para a
caracterização de buracos negros com possíveis aplicações no âmbito da
correspondência calibre/gravidade. Nós consideramos um sistema de supersimetria
estendida com $\N$ cargas de supersimetria em $\D = 4$ dimensões, e analisamos o
setor bosônico da supergravidade com ênfase na parte vetorial de sua ação, verificando
como os campos eletromagnéticos e seus duais transformam deixando invariante as
equações do movimento. Nós mostramos que a existência de um difeomorfismo na
variedade dos campos escalares gera uma transformação simplética que atua nos
campos de força eletromagnéticos, determinando a transformação induzida do
acoplamento entre os escalares e os campos de força.
Palavras-chave: Supergravidade. Dualidade. Buracos Negros.
Title: DUALITY TRANSFORMATIONS IN SUPERGRAVITY: SYMPLECTIC COVARIANCE
Abstract: This work aim to understand the meaning of duality transformations in
supergravity, focusing on duality rotations, essential for characterization black holes, in
the scope of correspondence gauge/gravity. We consider a supersymmetric system with
$\N$ charges of supersymmetry in $\D = 4$ dimensions and analyse bosonic sector of
supergravity with emphasis in vectorial part of action, verifying how electromagnetic
fields and their duals transform leave invariant the motion equations. We show that the
existence of a diffeomorphism in the manifold scalar fields generates a symplectic
transformation that operates in electromagnetic force fields, determining the induced
transformation of the coupling between the scalar and force fields.
Keywords: Supergravity. Duality. Black Holes.
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Código: ET0368
Autor: RENNAN GLEYSON SOUSA DE SÁ
Orientador: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
Título: Propagação de Informações em Redes Homofílicas
Resumo: Em diversos meios sociais, científicos e culturais, observamos sistemas
interligados, nos quais pequenas alterações influenciam em como os constituintes
desses sistemas irão se comportar. O projeto tem como objetivo analisar os dados
coletados em redes complexas e estudar sua distribuição de conectividade. A pesquisa é
realizada através de simulações computacionais utilizando as linguagens de
programação Python e C. Para fundamentar a pesquisa utilizou-se da leitura de livros e
artigos. Estas leituras, sobre redes complexas, possibilitaram observar determinadas
características dos sistemas. Como exemplo, pode-se citar a distribuição de riqueza.
Palavras-chave: Redes. Redes complexas. Simulações numéricas. Barabási-Albert.
Title: Information Propagation in Homophilic Networks
Abstract: In different social, scientific, cultural, observe interconnected systems, in
which small changes influence on how the components of these systems will behave.
The project aims to analyze the data collected in complex networks and study their
distribution connectivity. The survey is conducted through computer simulations using
the Python and C programming languages. To support the research used to reading
books and articles. These readings on complex networks made it possible to observe
certain characteristics of the systems. As an example, we can mention the distribution of
wealth.
Keywords: Networks. complex networks. Numerical simulations. Barabási-Albert.
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Código: ET0369
Autor: LORENA MARTINA TRINDADE DE LIMA
Orientador: WEBER ANDRADE GONCALVES
Título: A influência do ENOS sobre a ocorrência e intensidade das Linhas de
Instabilidade sobre a Amazônia
Resumo: O principal objetivo desse estudo é verificar se o El Niño Oscilação Sul (ENOS)
influencia na intensidade e na ocorrência das Linhas de Instabilidade na Região
Amazônica. A demonstração pretendida teve como pressuposto a filtragem dos anos de
ocorrências extremas do ENOS, realizadas utilizado o índice denominado Oceanic Niño
Index (ONI). Ainda com relação aos anos extremos, foram utilizadas as observações do
gradiente inter-hemisféricos do Atlântico, com o objetivo de denominar os anos mais
adequados de El Niño e La Niña para fins de estudá-los. Posteriormente, utilizando os
dados do International Satellite Cloud Climatology Progect-Tracking (ISCCP-Tracking),
mais especificamente do Geostationary Operational Environmental Satellite East (GOESE), estabeleceu-se excentricidades (ECCE) para diferenciar os Sistemas Lineares (SL) e
os não-lineares (SNL), já que nem todos os SC com ECCE elevado se caracterizaria com
Linhas de Instabilidade. De acordo com a referida filtragem do dados, observou-se que
no período favorável do ENOS o número de SL aumentam significativamente quando
comparamos com o número de sistemas no período desfavorável. Dessa forma, o
referido estudo nos leva a uma análise de que no quantitativo de SC as fases do ENOS
influenciam na ocorrência de SL.
Palavras-chave: NOAA.. Sistema convectivo de mesoescala.. Oceano-atmosfera
Title: THE ENSO INFLUENCE ON THE OCCURRENCE AND INTENSITY OF INSTABILITY
LINES ON AMAZON
Abstract: The main objective of this study is to verify that the El Niño Southern
Oscillation (ENSO) influences the intensity and occurrence of Squall Lines in the Amazon
Region. The intended demonstration took for granted filtering the years of extreme
ENSO events, performed using the index called Oceanic Niño Index (ONI). Also in
relation to extreme years, the observations were used inter-hemispheric gradient of the
Atlantic, in order to name the most appropriate years of El Niño and La Niña for the
purpose of studying them. Subsequently, using data from the International Satellite
Cloud Climatology Project-Tracking (ISCCP-Tracking), more specifically the
Geostationary Operational Environmental Satellite East (GOES-E), eccentricities settled
(ECCE) to differentiate Linear Systems (SL) and nonlinear (SNL), since not all SC with
high ECCE be characterized with instability lines. According to said filter data, it was
observed that the favorable period the number of ENOS SL significantly increase when
compared with the number of systems in the unfavorable period. Thus, this study leads
to an analysis that the SC of the quantitative ENSO phases influence on the occurrence of
SL.
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Keywords: NOAA.. Mesoscale convective system.. Ocean-atmosphere
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Código: ET0396
Autor: FRANCILENE RUFINO DE LIRA
Orientador: MARIA GORETTE CAVALCANTE
Título: Uso de softwares para correlacionar ajustes teóricos com dados experimentais
dos filmes autossustentáveis: alginato de sódio-poli(etilenoglicol)-glicerol-tungstato de
sódio.
Resumo: Filmes autossustentáveis obtidos a partir da complexação do alginato de sódiopoli(etilenoglicol)-glicerol-tungstato de sódio em diferentes concentrações, tiveram suas
propriedades elétricas analisadas fazendo-se uso do software Zview, para os ajustes
teóricos com os dados experimentais de espectroscopia de impedância. Correlacionouse as possíveis mudanças estruturais e morfológicas com as propriedades elétricas
ajustando os dados experimentais de microscopia eletrônica de varredura.
Palavras-chave: Filmes autossustentáveis. NaAlg. PEG. Na2(WO)3. Circuito elétrico.
Title: Use of software for correlating experimental data with theoretical setting of the
self-supporting films: sodium alginate-poly(ethyleneglycol)-glycerol sodium tungstate.
Abstract:
Self-supporting film obtained from the complexation of sodium alginatepoly(ethyleneglycol)-glycerol sodium tungstate at different concentrations, their
electrical properties were analyzed making use of the Zview software for theoretical fits
to the experimental data Spectroscopy impedance. Correlated the possible structural
and morphological changes in the electrical properties by adjusting the experimental
data of scanning electron microscopy.
Keywords: Self-sustaining films. NaAlg. PEG. Na2(WO)3. Electric circuit.
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Código: ET0405
Autor: ALISSON MEDEIROS DE OLIVEIRA
Orientador: DIÓGENES FÉLIX DA SILVA COSTA
Título: "Mapeamento multitemporal dos reservatórios durante a seca do município de
Caicó-RN"
Resumo: Atribui-se a criação do termo “desertificação” para caracterizar aquelas áreas
que estavam ficando parecidas com desertos ou desertos que se estavam expandindo.
No Brasil, a sobrexploração dos recursos naturais, principalmente na zona semiárida,
tida como ambiente ecologicamente instável e de forte ação antrópica, faz com que esta
região seja considerada bastante susceptível à desertificação. Com foco em contribuir
com a conservação dos ecossistemas aquáticos artificiais (açude/reservatórios) frente
às mudanças climáticas, o projeto piloto “Dinâmica multitemporal da disponibilidade
hídrica dos reservatórios do município de Caicó-RN”, tem como objetivo principal
analisar a dinâmica multitemporal da disponibilidade hídrica dos reservatórios do
município de Caicó-RN através de múltiplas metodologias a serem empregadas de
maneira integrada. Dentro desta proposta, pretende-se elaborar mapas temáticos com a
variação interanual de parâmetros meteorológicos no município, além de realizar o
monitoramento multitemporal do uso e da cobertura do solo entre os anos de 2012
(estiagem intensa) a 2015. Após esta última etapa, será possível obter a caracterização
dos reservatórios, onde será feita a identificação da disponibilidade hídrica do município
levando-se em consideração eventos extremos de estiagem, onde essa estratégia poderá
ser aplicada para todo o Pólo de Desertificação do Seridó.
Palavras-chave: Desertificação Reservatórios Análise Multitemporal Recursos
Hídricos
Title: MULTITEMPORAL DYNAMICS OF WATER AVAILABILITY OF THE RESERVOIRS IN
THE CITY OF CAICO-RN
Abstract: Is attributed to the creation of the term "desertification" to characterize those
areas that were getting similar to deserts or deserts that were expanding. In Brazil, the
overexploitation of natural resources, particularly in semi-arid area, considered
ecologically unstable and strong anthropic action environment, makes this region is
considered very susceptible to desertification. Focused on contributing to the
conservation of artificial aquatic ecosystems (dam / reservoir) to climate change, the
pilot project "multi-temporal dynamics of water availability of Caico-RN municipal
reservoirs", aims to analyze the dynamics Multitemporal availability water reservoir of
the city of Caico-RN through multiple methodologies to be employed in an integrated
manner. Within this proposal, we intend to produce thematic maps with the interannual
variation of meteorological parameters in the municipality, in addition to performing the
multi-temporal monitoring of the use and land cover between the years 2012 (severe
drought) to 2015. After this last step, you can get the characterization of reservoirs,
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which will be the identification of water availability in the municipality taking into
account extreme drought events where this strategy can be applied to all Pole
Desertification Seridó.
Keywords: Desertification, Reservoirs, Multitemporal Analysis, Water Resources
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Código: ET0427
Autor: MONARA CECILIA DE MEDEIROS FONTOURA
Orientador: RENATA MENDONCA ARAUJO
Título: Isolamento de Bromo-pirróis biativos de Agelas dispar
Resumo: A investigação química preliminar das esponjas do gênero Ircinia e Agelas
encontradas no litoral nordeste brasileiro despertam interesse, pois apresentam
diversas propriedades biológicas reportadas na literatura e uma gama de moléculas
relatadas. Esponjas do gênero Agelas são relatadas como fonte promissora de Bromopirroís e dentre as atividades farmacológicas mais comuns, destaca-se a citotoxicidade
destas moléculas, o que estimula a busca de derivados Bromo-pirrois para realização de
testes citotóxicos. As esponjas do gênero Ircinia felix são bem conhecidas pelo seu odor
forte e desagradável, que recentemente tem sido atribuído a uma mistura de substâncias
contendo nitrogênio ou enxofre volátil. Estes compostos voláteis exibiram atividade
antimicrobiana em ensaios laboratoriais. Neste trabalho foi realizado o isolamento do
Ácido 4,5-dibromopirrol-2-carboxílico de A. dispar. Foram realizados ensaios, com o
extrato bruto da esponja I. Felix, de determinação da atividade antioxidante total, pela
captura do radical livre DPPH e de toxicidade frente ao microcrustáceo Artemia salina.
Os resultados obtidos por meio do ensaio foram expressos em percentagem de inibição
de oxidação, ou seja, a porcentagem de atividade antioxidante que é correspondente à
quantidade de DPPH consumida pela antioxidante e os resultados obtidos mostram que
quanto maior a concentração da amostra e menor a absorbância, maior o consumo de
DPPH.
Palavras-chave: Atividade antioxidante, Artemia salina, DPPH e Agelas dispar.
Title: Bromo- pyrroles insulation biativos of Agelas dispar
Abstract:
The preliminary investigation of the chemical sponges of the genus Ircinia and Agelas
found in the Brazilian northeast coast showed interest because the different biological
properties reported in the literature and a large spectral of molecules related. The
Agelas sponge are reported as a promising source of Bromo-pyrroles and among the
most common pharmacological activities, there is the cytotoxicity of these molecules,
which stimulates the search Bromo-pyrroles derivatives for conducting cytotoxic tests.
Ircinia felix are well known for their strong unpleasant odor, which has recently been
attributed to a mixture of volatile substances containing nitrogen or sulfur. These
volatile compounds exhibited antimicrobial activity in laboratory tests. This study
permitted the isolation of the acid 4,5-dibromopirrol-2-carboxylic acid. Were realized
biological tests with the ethanol extract from I. Felix, the determination of the total
antioxidant activity by DPPH free radical capture and toxicity against the
microcrustacean Artemia salina. The results obtained by the assay were expressed as
percentage of oxidation inhibition and the percentage of antioxidant activity that is
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corresponding to the DPPH consumed by the antioxidant and the results obtained show
that the higher the concentration of the sample and reduced the absorbance greater
consumption of DPPH.
Keywords: Antioxidant activity, Artemia salina, DPPH, Agelas dispar.
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Código: ET0436
Autor: WILLIAN BARBOSA LIMA DO NASCIMENTO
Orientador: JULIANA DE SOUZA NUNES
Título: Obtenção de nanolátices para aplicações biomédicas
Resumo: Partículas poliméricas com baixa concentração de surfactante foram
preparadas usando a técnica da polimerização em emulsão em semi-batelada. De acordo
com a literatura, este método é adequado para sintetizar partículas poliméricas
pequenas a partir de baixas concentrações de surfactante. Os resultados obtidos
experimentalmente indicaram que o tamanho de partícula pode ser reduzido
dependendo de parâmetros como a taxa de alimentação de monômero e a presença de
monômero funcional. Dessa forma, nanopartículas tão pequenas como 86,6 nm foram
obtidas usando baixas concentrações de surfactante.
Palavras-chave: Nanolátex. Baixa quantidade de surfactante. Polimerização em emulsão.
Title: SYNTHESIS OF POLYMERIC NANOLATEXES
CONCENTRATION FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS

WITH

LOW-SURFACTANT

Abstract:
Polymeric nanoparticles with low amount of surfactant were prepared using the
semicontinuous emulsion polymerization, in which the monomer was slowly added to
the reactor. According to the literature, this method is suitable for the synthesis of small
polymeric nanoparticles using a low amount of anionic surfactant. Results indicated that
the particle size reduced depending on the reactions parameters such as monomer
feeding rate and monomer composition. In this way, nanoparticles as small as 86.6 nm
using low-surfactant concentrations could be prepared.
Keywords: Nanolatex. Low-surfactant concentration. Emulsion polymerization
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Código: ET0456
Autor: PETER AMERICO PENY MACHADO
Orientador: JORDI JULIA CASAS
Título: Localização hipocentral com redes locais
Resumo: O principal objetivo desta pesquisa é modificar o método de localização de
terremotos de Geiger, invertendo os parâmetros focais e a velocidade de propagação do
meio simultaneamente. Para tanto, o método de Geiger é estudado detalhadamente para
em seguida discorrer-se sobre a modificação do algoritmo de inversão clássico. Com a
modificação deste algoritmo, tornaremos o mesmo mais eficiente, pois serão localizados
múltiplos eventos ao mesmo tempo, e mais confiável do ponto de vista da determinação
dos parâmetros hipocentrais. É preciso ainda, no caso aqui assumido do modelo de
velocidade uniforme, atentar para a existência de um viés na localização do sismo,
causado pelo fato de supormos uma velocidade só para os dois meios divididos pelo
plano da falha. Pois, na realidade, a velocidade geralmente é diferente em cada lado do
plano de falha.
Palavras-chave: Método de Geiger. Localização hipocentral. Teoria de Inversão.
Title: Hypocenter Location with Local Networks
Abstract:
The main goal of this work is to modify Geiger’s method of earthquake location, to
simultaneously invert for the focal parameters and the velocity of propagation of the
propagating medium. Therefore, Geiger’s method is studied in detail and the
modification of the classic inversion algorithm is then explained. With the proposed
modification of Geiger’s algorithm, the determination of focal parameters will become
more efficient, because multiple events will be located at the same time. It will also be
more reliable because it will not rely on the assumption of a propagation velocity. Yet, it
is necessary to pay attention to the existence of a bias in event location, caused by the
fact that we are supposing a single velocity value for the two mediums on each side of
the fault plane when, in truth, velocities are different for each side of the fault plane.
Keywords: Geiger’s Method. Hipocenter Location. Inversion Theory.
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Código: ET0460
Autor: SIMONE OLIVEIRA RIBEIRO
Orientador: MARCUS ANTONIO DE FREITAS MELO
Co-Autor: CINTIA DE CASTRO COSTA, DULCE MARIA DE ARAUJO MELO, MARIA DO
SOCORRO BRAGA FONTES
Título: Síntese de SBA-15 e MCM-48 usando o bagaço de cana de açúcar como fnte
alternativa de silício.
Resumo: Materiais mesoporosos tipo SBA-15 e MCM-48 foram sintetizados utilizando
como fonte de sílica a cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) e o TEOS, pelo método
hidrotérmico visando à captura de CO2. Os materiais obtidos foram caracterizados por
difração de raios X (DRX) para a identificação da estrutura hexagonal característica dos
materiais mesoporosos do tipo SBA-15 e MCM-48. Os resultados do DRX indicaram a
presença de uma estrutura mesoporosa hexagonal bem ordenada nos materiais, MCM48 e SBA-15, sintetizados com TEOS. No entanto, foram observadas diminuição na
intensidade dos picos do MCM-48 e ausência dos principais picos de difração da fase
mesoporosa hexagonal do SBA-15, sintetizados com CBC. A fonte de sílica é considerada
como peça chave na formação dos materiais mesopororos. A CBC por ser de fonte
natural apresenta impurezas, tais como, Fe2O3 e CaO que podem reduzir a atividade do
silicato. Dessa forma, é necessário uma otimização do processo de purificação dessa
fonte de sílica alternativa para obtenção de estruturas mesoporosas bem definidas
características dos SBA-15 e MCM-48.
Palavras-chave: SBA-15, MCM-48, Cinza do Bagaço da cana-de-açúcar, Materiais
mesoporos
Title: SYNTHESIS OF SBA-15 AND MCM-48 USING SUGARCANE BAGASSE AS AN
ALTERNATIVE SOURCE OF SILICON
Abstract:
SBA-15 and MCM-48 mesoporous materials were synthesized using as source of silica
ash bagasse from sugar cane, by hydrothermal method aiming to capture CO2.
The materials were characterized by X-ray diffraction (DRX) to identify the hexagonal
structure characteristic of mesoporous materials like SBA- 15 and MCM -48. The results
of DRX indicated the presence of an ordered hexagonal mesoporous structure and the
materials, MCM- 48 and SBA -15, synthesized with TEOS. However, there was a decrease
in the intensity of MCM -48 peak and the absence of the main diffraction peak of the
hexagonal mesoporous phase of the synthesized SBA -15 with CBC.
The source of silica is considered a key player in the formation of mesopororos
materials. CBC to be a natural source has impurities such as Fe2O3 and CaO that can
reduce the activity of the silicate. Thus, an optimization of the purification process of this
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alternative silica source for obtaining well defined
characteristics of SBA- 15 is necessary and MCM -48.

mesoporous

structures

Keywords: SBA -15 , MCM- 48, Grey Bagasse of sugarcane , mesoporous materials ,
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Código: ET0463
Autor: GABRIEL FERREIRA DE ARAÚJO
Orientador: SANDRA RUFINO SANTOS
Título: Análise da viabilidade e sustentabilidade de empreendimentos econômicos
solidários de Natal
Resumo: Considerar os princípios defendidos pelos empreendimentos econômicos
solidários classificou-se como um desafio para a elaboração desta pesquisa, pois, para
realizar uma análise de viabilidade e sustentabilidade desses empreendimentos faz-se
necessário levantar todos os parâmetros nos quais essas organizações estão pautadas,
ressaltando, sobretudo, a relevância da eficiência econômica x a eficiência social
existente nos propósitos econômicos solidários. Para isso, este trabalho apresenta os
eixos de uma metodologia desenvolvida pelo grupo de trabalho atuante na área de
pesquisas do Grupo Pegadas UFRN, concentrada em um questionário holístico a qual
objetiva levantar indicadores que impulsionem o movimento da economia solidária na
região metropolitana de Natal/RN, de forma que o cooperado/associado possa
visualizar oportunidades e identificar possibilidades de melhorias, avaliando o
empreendimento econômica e ambientalmente, com a visão e valores que caracterizam
a economia solidária.
Palavras-chave: Economia Solidária.Sustentabilidade.Desenvolvimento.Trabalho
Title: The feasibility and sustainability analysis of solidary economic enterprises of Natal
Abstract:
Consider the principles defended by the solidary economic enterprises was classified as
a challenge to the development of this reserarch, therefore, to conduct a feasibility
analysis and sustainability of these developments, it is necessary to get all the
parameters in which these organizations are guided,emphasizing above all the relevance
of economic effciency vs the existing social efficiency in solidary purposes. Therefore,
this work presentes the elements of a methodology developed by active working group
in the área of researchs called PEGADAS from UFRN, focused on a holistic questionnaire
which aims to raise indicators that boost the movement of solidarity economy in the
metropolitan region of NATAL/RN so that the cooperating/associate can view
opportunities and identify the economic development and environmentally, with the
vision and values that characterize the social economy.
Keywords: Solidarity Economy.Sustainable.Developmente.Work
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Código: ET0465
Autor: HELOISE OLIVEIRA MEDEIROS DE ARAÚJO
Orientador: LUCIENE DA SILVA SANTOS
Título: OBTENÇÃO DE MATERIAIS ADSORVENTES DE FONTES ALTERNATIVAS,
CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO NA DESSULFURIZAÇÃO DE DERIVADOS DO
PETRÓLEO POR ADSORÇÃO
Resumo: A crescente demanda para produção de derivados do petróleo que atendam às
rigorosas exigências da legislação vigente para o teor de enxofre torna cada vez mais
necessário o uso de tecnologias que associem eficiência e redução de custos para obter
combustíveis mais limpos. A maior limitação do tratamento convencional para abater
enxofre, o hidrotratamento (HDS), é a grande quantidade de hidrogênio, energia e
catalisadores gastos, o que o torna caro. Neste trabalho, o processo de adsorção foi
utilizado na dessulfurização de correntes de diesel com alto teor de enxofre,
provenientes da Refinaria Potiguar Clara Camarão, RPCC, utilizando como adsorvente a
argila paligorsquita, ativada termicamente nas temperaturas de 400, 500 e 600°C. O
adsorvente utilizado foi caracterizado pelas técnicas de Difratometria de raios X (DRX),
Espectrometria de absorção no infravermelho (FTIR) e Análise termogravimétrica
(TG/DTG). A determinação do teor de enxofre nas amostras, antes e após
dessulfurização, ocorreu por Espectrometria de Fluorescência de Ultravioleta (FUV). A
adsorção foi realizada em coluna de fluxo descendente e os resultados de
dessulfurização indicaram até 78,5% de eficiência utilizando a paligorsquita natural na
remoção de enxofre do diesel, caracterizando-a como uma alternativa promissora para o
abatimento de compostos organossulfurados, com redução de custos para o processo de
dessulfurização vigente.
Palavras-chave: Dessulfurização. Argilomineral. Paligorsquita. Adsorção. Diesel.
Title: OBTENTION OF ADSORBENT MATERIALS FROM ALTERNATIVE SOURCES,
CHARACTERIZATION AND ITS APPLICATION IN DESULFURIZATION OF OIL
DERIVATIVES BY ADSORPTION
Abstract:
The increasing demand for production of petroleum products with high value, which
must suit the stringent requirements of current legislation to reduce the sulfur content
becomes increasingly necessary to use technologies, which combine efficiency and cost
reduction for obtaining cleaner fuels. The major limitation of conventional treatment for
sulfur reduction, the hydrodesulfurization (HDS), is the large amount hydrogen
spending, energy and catalysts, generating a high cost’s process. In this work, the
adsorption process was used in the desulfurization of compounds present in diesel
currents with high sulfur content from Refinaria Potiguar Clara Camarão, RPCC, using as
adsorbent palygorskite clay, thermally activated at temperatures of 400, 500 and 600°C.
The adsorbent used was characterized by techniques of X-ray diffraction (XRD), infrared
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absorption spectroscopy (FTIR) and thermal gravimetric analysis (TGA). The
determination of sulfur content in the samples before and after desulfurization was
made by UV Fluorescence Spectrometry (FUV). Adsorption was performed in downflow
column and the results indicated desulfurization efficiency to 78.5% using the natural
palygorskite in removing sulfur diesel, characterizing it as a promising alternative for
the reduction of organosulfur compounds, with reduced costs for the current
desulfurization process.
Keywords: Desulfurization. Clay Mineral. Palygorskite. Adsorption. Diesel.
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Código: ET0487
Autor: IVONALDO SOUZA DE MEDEIROS
Orientador: ROSANE RODRIGUES CHAVES
Título: Análise do Balanço Hídrico no Rio Grande do Norte nos modelos do IPCC
Resumo: Neste trabalho foi feita uma análise do comportamento das variáveis
precipitação e evaporação sobre o Rio Grande do Norte. Considerou-se essas duas
variáveis em razão destas serem as duas principiais componentes do balanço hídrico. Os
dados da reanálise NASA/MERRA foram usados nas análises. Foi considerado o período
de 1980 a 2014, este foi subdividido em dois períodos 1980-1999 e 2000-2014. Como o
Rio Grande do Norte possui regimes de precipitação distintos, o estado foi dividido em
duas áreas, a zona do litoral leste e o interior. Comprovando uma diminuição nas
variáveis analisadas em ambas as regiões.
Palavras-chave: Balanço Hídrico. Rio Grande do Norte. Comportamento. Hídrico.
Title: Water Balance of Rio Grande do Norte
Abstract:
An analysis concerning the behavior of the variables precipitation and evaporation over
the Rio Grande do Norte was made in this research. These two variabes were taking into
consideration for the reason that these are the two main componentes of the water
balance. Data from NASA/Merra reanalysis were used in the analyzes. The period of
1980-2014 was considered for the analysis and divided into two periods 1980-1999 and
2000-2014. Since Rio Grande do Norte has different precipitation regimes, the state was
divided in two areas: the area of the east and the countryside. Proving a decrease of
variables for this period in both regions.
Keywords: Water Balance. Rio Grande do Norte. Bevahior. Hydric.
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Código: ET0490
Autor: JOSIANE RODRIGUES EUGENIO
Orientador: LUTIANE QUEIROZ DE ALMEIDA
Co-Autor: VINNICIUS VALE DIONIZIO FRANÇA
Título: ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Resumo: A vulnerabilidade social e a exposição das pessoas são fundamentais para
entendimento dos desastres. O número de desastres apresentou um aumento em nível
nacional, os municípios têm reportado mais a ocorrência de desastre na Defesa Civil. O
crescimento sem planejamento acaba colocando, muitas vezes sem saber, pessoas em
áreas de risco. Boa parte dessas áreas apresentam alta vulnerabilidade social, onde os
níveis de serviços básicos são baixos ou inexistentes. Como produtos dessa pesquisa, as
tendências espaciais de risco de desastres e vulnerabilidade, destacam grandes
desigualdades dentro das regiões do estado, o que resultaria em entraves ao
desenvolvimento da Redução do Risco de Desastres (RRD) e Gestão do Risco de
Desastres (GRD).
Palavras-chave: Vulnerabilidade,Gestão de risco, desastre, Rio Grande do Norte
Title: DISASTER RISK INDEX IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE
Abstract:
Social vulnerability and exposure of people are fundamental to understanding the
disaster. The number of disasters reported an increase at the national level,
municipalities have more reported the occurrence of disaster in Civil Defense. Growth
without planning ends up putting, often unknowingly, people in risk areas. Most of these
areas have high social vulnerability, where basic services levels are low or nonexistent.
As this research products, spatial trends of disaster risk and vulnerability, highlight
large inequalities within regions of the state, which would result in barriers to the
development of the Disaster Risk Reduction (DRR) and Disaster Risk Management
(DRG).
Keywords: Vulnerability, risk management, disaster, Rio Grande do Norte
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Código: ET0501
Autor: MARIZA DE CARVALHO MONTENEGRO FERNANDES
Orientador: FILIPE MARTEL DE MAGALHAES BORGES
Título: Síntese e caracterização da perovskita La(1-x)Ca(x)CoO3, através da síntese por
combustão
Resumo: Com o aumento da poluição atmosférica, o interesse pelos catalisadores
automotivos se intensificou nos últimos anos. Desde a década de 70, pesquisadores
como Voorhoeve tem desenvolvido materiais para aplicação em catálise utilizando
metais nobres como platina e paládio, e mostrado que a substituição desses metais por
materiais com estrutura perovskita pode resultar em catalisadores viáveis para
aplicação automotiva. Nesse trabalho foi desenvolvido o catalisador com estrutura
perovskita tipo La(x-1)CaxCoO3 (x=0,2), obtido através da síntese de combustão. Foram
feitas caracterizações pelas técnicas de difração de raios-X, fluorescência de raios-X e
microscopia eletrônica de varredura. Os difratogramas de raios-X mostraram que foi
obtida a fase sem a substituição, com a formação de fase secundária e que a intensidade
dos picos aumentou com o aumento da temperatura de calcinação. A fluorescência
mostrou que os elementos desejados na composição foram obtidos e houve a presença
de impurezas. Nas micrografias observou-se que o material foi poroso, e pouco
homogêneo. O material obtido também pode ser utilizado para a aplicação proposta,
pois possui propriedades que favorecem a atividade catalítica.
Palavras-chave: Cobaltato. Perovskita. Síntese por Combustão.
Title: Synthesis and characterization of La(1-x)Ca(x)CoO3 perovskite through
combustion synthesis
Abstract:
With the increase of atmosphere pollution, the interest in automotive catalysts has
grown in the past years. Since the 70’s, researcher such as Voorhoeve have been
developing materials to apply in catalysis using noble metals as Palladium and Platinum,
and showing that their substitution for perovskite structured materials can result in
viable catalysts to automotive use. In this work the perovskite structured catalyst type
La(1-x)CaxCoO3 (x=0,2) was obtained through combustion synthesis method. The
following characterizations were carried out: X-ray diffraction, X-ray fluorescence and
Scanning Electron Microscopy. X-ray diffractograms showed that the phase was
obtained without the substitution, with secondary phase formation and the sharpness of
peaks increased with the increase of calcination temperature. Fluorescence showed that
the desired elements in the composition were obtained, and detected the presence of
impurities. In the micrographies was observed that the material had porosity and low
homogeneity. The obtained material can also be used to the proposed application, due to
having properties that favor the catalytic activity.
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Keywords: Cobaltate. Perovskite. Combustion synthesis.
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Código: ET0508
Autor: DIEGO ALVES JUVENAL OLIVEIRA
Orientador: FERNANDO RIBEIRO OLIVEIRA
Título: Estudo do Tingimento de Tecidos de Poliéster Aromático com Quitosana e PDDA
Resumo: O tingimento das fibras de Poliéster Aromáticas é muito comum com corante
disperso; entretanto o uso de outras classes de corantes, como reativos e ácidos, podem
oferecer grandes oportunidades para o desenvolvimento de novos produtos com
melhores propriedades como esgotamento, fixação, níveis de solidez, brilho, maior gama
de cores, podendo inclusivamente gerar soluções energeticamente mais favoráveis, mais
econômicas e ambientalmente corretas. Neste trabalho de Iniciação científica um tecido
de tecido plano de 100% PES e um tecido plano composto de 50% PES e 50% CO foram
cationizados através da utilização de polieletrólitos com o intuito de modificar
superficialmente o tecido para possibilitar o tingimento com uma classe de corante não
usual no PES. Ótimos resultados de esgotamento do banho de tingimento, com
excelentes valores de força colorística foram obtidos neste trabalho para as amostras
previamente tratadas com os polieletrólitos. Estes promissores resultados significam a
possibilidade de obter cores únicas e sólidas que não podem ser obtidas com a utilização
de corantes dispersos com um menor gasto energético no tingimento.
Palavras-chave: PES, CO, cationização, força colorística, polieletrólito.
Title: Study of Dyeing aromatic Polyester Fabrics with Chitosan and PDDA
Abstract:
The dyeing of Aliphatic polyester fibers is very common with disperse dyes, but the use
of other dyes classes, such as, acid and reactive can offer great opportunities for the
development of new products with excellent properties like, better dyebath exhaustion,
fixation, high washing and rubbing fastness, brightness, different range of color and may
generate most energetically favorable, economical, and environmentally friendly
solutions. In this work, a 100% PES woven fabrics and a flat fabrics consisting 50% PES
and 50% CO were cationized by using polyelectrolytes in order to modify the fabric
surface to enable the dye to an unusual class of dye in the PES.. Good results of dyebath
exhaustion with excellent color strength values were obtained in this work in the
samples previously treated. These promising results imply the possibility of obtaining
unique and durable colors, which can not be obtained with the use of the disperse dyes.
Keywords: PES, cationization, color strenght, polyelectrolytes, polyester.
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Código: ET0513
Autor: MARIA RAYLA DOS SANTOS
Orientador: JORDI JULIA CASAS
Co-Autor: HUGO ESTEBAN POVEDA NUÑEZ
Título: elaboração de um catálogo sísmico para a região Nordeste (2013-2014)
Resumo: Sendo o Nordeste do Brasil uma das principais áreas sísmicas do país, este
trabalho visa identificar e localizar terremotos locais desta região no registro do ano de
2011 nas estações da Rede Sismográfica do Nordeste. A identificação de eventos
sísmicos foi desenvolvida usando o software SEISAN (http://seisan.info) e análise visual.
A localização foi obtida a partir da picagem dos tempos de percurso de onda P e S nos
eventos identificados e um modelo de Terra global. Já para avaliar o “tamanho” dos
sismos foi utilizada a magnitude local de Richter (1935) com constantes corrigidas por
Hutton e Boore (1987), sendo necessário a medição da amplitude máxima no
sismograma. Foram identificados 283 eventos locais no período de 17/05/2011 a
16/12/2011, dos quais 60 foram localizados. Em razão da quantidade de ruído presente
nos sismogramas foram inclusos no catálogo sísmico apenas eventos locais com picagem
em, no mínimo, quatro estações. Nos resultados destacaram-se a recorrência de
sismicidade em Cascavel, Pacajus e Palhano, no Ceará, João Câmara e próximo ao
reservatório Açu, no Rio Grande do Norte, e Caruaru, em Pernambuco. Também em
Pernambuco, revelou-se uma nova atividade sísmica na porção ocidental do Lineamento
Pernambuco, que atravessa o estado na direção leste-oeste.
Palavras-chave: Sismicidade intraplaca; RSISNE; Nordeste brasileiro.
Title: DEVELOPING A SEISMIC CATALOG FOR NORTHEAST BRAZIL (2011)
Abstract:
Being the Northeast Brazil, one of the principal seismic areas in the country, this work
has the objective of identifying and locating local earthquakes on this region during
2011 stations of the Rede Sismográfica do Nordeste. The identification of seismic events
was developed using SEISAN (http://seisan.info), a software package designed for this
purpose, and visual analysis. The locations were obtained after picking the travel times
on P and S waves in identified events and global Earth model. To evaluate the “size” of
earthquakes the local magnitude scale of Richter (1935) with corrected constants by
Hutton and Boore (1987) was utilized. A total of 283 local events were identified during
the period from 05/17/2011 to 12/16/2011, of which 60 were reliably located. Due to
the levels of noise present the seismograms only local events with at least four pickings
were included in the final catalog. Our results the recurrent seismic activity at Cascavel,
Pacajus and Palhano, in the state of Ceará, João Câmara and next to the Açu reservoir,
the state of Rio Grande do Norte, and Caruaru, the state of Pernambuco. Also
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Pernambuco, unexpected seismic activity was detected along the western portion of the
Pernambuco Lineament, which crosses through the striking in the east-west direction.
Keywords: Intraplate seismicity; RSISNE; Northeast Brazil.
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Código: ET0514
Autor: ALLAN MESSIAS DE OLIVEIRA MARQUES
Orientador: SERGIO QUEIROZ DE MEDEIROS
Título: Integração de um compilador para Portugol com a ferramenta Multiprova
Resumo: Abordamos o desenvolvimento de uma ferramenta que permite criar testes
automatizados de QuoGol, uma linguagem do tipo Portugol, para turmas que podem
conter grandes quantidades de discentes. O enfoque da ferramenta é o ensino de
programação de maneira mais eficaz e didática para iniciantes. Também possibilita aos
professores avaliar os alunos, com facilidade e rapidez. Ainda descrevemos o processo e
os métodos utilizados para a construção de um script que integra QuoGol com a
ferramenta Multiprova.
Palavras-chave: Portugol. Multiprova. QuoGol. Lógica. Integração.
Title: INTEGRATION OF A COMPILER FOR PORTUGOL WITH MULTIPROVA TOOL
Abstract:
We approached the development of a tool for creating automated test QuoGol, a
language of Portugol type for classrooms that may contain large amounts of students.
The focus of the tool is the programming teaching more effective and didactic way for
beginners. It also enables teachers to evaluate students, easily and quickly. We describe
the process and methods for building a script that integrates QuoGol with Multiprova
tool.
Keywords: Portugol. Multiprova. QuoGol. Logic. Integration.
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Código: ET0517
Autor: INDIANARA ALVES FERNANDES
Orientador: FILIPE MARTEL DE MAGALHAES BORGES
Título: Síntese e caracterização da perovskita Manganato de Lantânio, substituído
parcialmente por Cálcio, através do método de Combustão para aplicação em catálise
automotiva.
Resumo: Materiais com estrutura perovskita são potenciais catalisadores para prevenir
a emissão de gases prejudiciais ao meio ambiente. Vários métodos têm sido propostos
para a síntese desses materiais, visando características como porosidade e
homogeneidade. Neste estudo, foi sintetizado o óxido misto La(1-x)Ca(x)MnO3, com 30
mol% de substituição de lantânio por cálcio, através do método combustão, com o
objetivo de utiliza-lo em catálise automotiva. Os materiais foram calcinados à
temperatura de 700 e 900º C por 4h e caracterizados por difração de raios-X (DRX),
fluorescência de raios-X (FRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os DRX das
composições em ambas as temperaturas de calcinação evidenciaram a obtenção da fase
característica da perovskita com substituição parcial de lantânio por cálcio e mostraram
que a composição calcinada a 900° C apresenta maior cristalinidade. O FRX confirmou a
obtenção dos constituintes esperados na composição e as imagens de MEV indicaram
que o material é poroso. As características estruturais e morfológicas apresentadas são
de grande importância para o funcionamento de um catalisador, o que evidencia o
potencial do material para essa aplicação.
Palavras-chave: Perovskita. Lantânio. Combustão. Catálise.
Title: Synthesis and characterization of perovskite lanthanum manganate, partially
replaced by calcium, by combustion method for use in automotive catalysis.
Abstract:
Materials with perovskite structure are potential catalysts to prevent harmful emissions
to the environment. Various methods have been proposed for the synthesis of these
materials, aimed characteristics such as porosity and homogeneity. In this study, mixed
oxide La (1-x) Ca (x) MnO3 was synthesized with 30 mol% of lanthanum being
substituted by calcium through the combustion method with the aim to use it in
automotive catalysis. The materials were calcined at a temperature of 700 and 900 ° C
for 4 h and characterized by X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF) and
scanning electron microscopy (SEM). The XRD of the compositions in both calcination
temperatures showed the obtaining the characteristic of the perovskite phase with
partial substitution of lanthanum by calcium and showed the composition was calcined
at 900 ° C gives higher crystallinity. The XRF confirmed the expected obtaining the
constituents in the composition and SEM images showed that the material is porous. The
structural and morphological characteristics presented are of great importance for the
functioning of a catalyst, which shows the potential of the material for this application.
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Keywords: Perovskite. Lanthanum. Combustion. Catalysis.
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Código: ET0520
Autor: EMANOEL WEMERSON MEDEIROS DA SILVA
Orientador: FERNANDO MOREIRA DA SILVA
Título: COMPORTAMENTO SÓCIOAMBIENTAL DE ALAGAMENTOS NA CIDADE DE
NATAL/RN
Resumo: O artigo tem como objetivo analisar o comportamento socioambiental dos
alagamentos na cidade do Natal/RN por técnicas de geoprocessamento, mostrando
assim os impactos sociais, ambientais e econômicos em possíveis pontos Os dados
pluviométricos foram adquiridos junto ao Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e
Pesquisa (BDMEP/INMET), no recorte temporal de 2000 a 2015, e depois os dados
trabalhados fazendo uso da estatística descritiva e gráfica. Os dados espectrais foram
coletados junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais/INPE. Os resultados
parciais mostraram que a cidade possui uma média pluviométrica superior do restante
do Estado, devido a sua localização geográfica, por consequência, essa condição exige
um sistema de drenagem eficiente que, associado à geomorfologia do município, deve
contribuir para minimizar o processo de alagamentos em ruas e avenidas.
Palavras-chave: Geoprocessamento, Natal, RN, hidrológico, urbano, inundações.
Title: BEHAVIOR WATERLOGGING SOCIOENVIRONMENTAL ON CHRISTMAS CITY / RN
Abstract:
The article aims to analyze the socio-environmental behavior of flooding in the city of
Natal / RN by geoprocessing techniques, showing the social, environmental and
economic impacts of possible points Rainfall data were acquired by the Bank of
Meteorological Data for Education and Research (BDMEP / INMET), in the time frame
2000-2015, and then the data discussed making use of descriptive and graphical
statistics. Spectral data were collected from the National Institute for Space Research /
INPE. Partial results showed that the city has a higher average rainfall state from the rest
due to its geographical location, therefore this condition requires an efficient drainage
system, coupled with the geomorphology of the municipality, should help to minimize
the process of flooding in streets and avenues.
Keywords: GIS, Natal, RN, hydrological, urban flooding
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Código: ET0522
Autor: JOSÉ AUGUSTO SILVA DA FONSÊCA
Orientador: JORDI JULIA CASAS
Título: Elaboração de um catálogo sísmico para a região Nordeste (2011-2012)
Resumo: O nordeste do Brasil é uma das regiões sísmicas mais ativas do país,
principalmente nos estados do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O
monitoramento da área dá-se pelo registro contínuo da rede permanente de 21
sismômetros de banda larga, onde as informações colhidas são analisadas no laboratório
de sismologia da UFRN (LABSIS/UFRN) a fim da elaboração de um catálogo sísmico. Um
catálogo sísmico é o registro de todos os terremotos decorrentes de um período, neste
caso para o ano de 2012, relacionando tempo de origem, coordenadas epicentrais,
profundidade e magnitude. Das etapas programadas finalizou-se o processamento dos
dados, tornando-se necessário futuramente refazer o procedimento apenas para o dia 1
de janeiro. Além disso, é preciso reanalisar visualmente o período entre 2 e 8 de janeiro,
que mostraram quantidade excessiva de terremotos, para identificação correta dos
eventos sísmicos, sendo completo até o dia 11 de fevereiro. Foi ainda iniciado a etapa de
localização epicentral e determinação de profundidade dos terremotos com o intuito de
aprender em relação as técnicas utilizadas para a realização do mesmo e verificou-se a
concordância com a realidade apresentada para o nordeste brasileiro, sendo como
resultado terremotos locais com profundidades rasas, muito menores do que 12 km.
Palavras-chave: Catálogo sísmico. Terremoto. Localização epicentral. Profundidade.
Title: SEISMIC CATALOG OF NORTHEASTERN BRAZIL (2012)
Abstract:
Northeast Brazil is one of the most seismically active regions of the country, principally
in the states of Ceará, Pernambuco and Rio Grande do Norte. Seismic monitoring of the
area is achieved through continuous surveillance by a permanent network of 21
broadband seismometers. The data is routinely analyzed at Laboratório Sismologico of
the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LABSIS/UFRN) and is used here to
develop a seismic catalog for 2012. A seismic catalog is a list of earthquakes that
happened within a given time period, reporting origin time, epicentral coordinates,
depth and magnitude for each earthquake. Of the several stages contemplated in the
original work plan, we finished the data processing stage for the whole year, being
however necessary to reassess the procedures for January 1st. The identification stage
was completed until February 11th, the period between the 2nd and the 8th of January
needing revision, as it showed an excessive amount of earthquakes. Epicentral
localization and depth determination of identified earthquakes has just started, with
preliminary results for local earthquakes showing shallow depths, smaller than 12km.
Keywords: Seismic catalog. Earthquake. Epicentral localization. Depth.
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Código: ET0523
Autor: MARIANA VARELA DE MEDEIROS
Orientador: RODRIGO BARROS
Título: PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO PROJETO DE PESQUISA:
DIMENSIONAMENTO DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO DE RESISTÊNCIA ELEVADA
SUBMETIDAS À FLEXÃO SIMPLES DE ACORDO COM A ABNT NBR 6118:2014
Resumo: O dimensionamento à flexão de vigas de concreto armado ocorre segundo o
equilíbrio da seção reta submetida a ação de Momento Fletor. O equilíbrio dessa seção
resulta em equações que, devidamente organizadas, permitem a criação de rotinas de
cálculo cujo objetivo é facilitar o processo de resolução desse tipo de problema. Com a
recente revisão da ABNT NBR 6118:2014, Projeto de Estruturas de Concreto Procedimentos, os concretos que fazem parte do grupo II (C55 a C90), conhecidos como
concretos de alta resistência, passaram a ser incluídos na referida norma. A abordagem
dos concretos do grupo II ocasionaram alterações nos valores máximos de deformações
permitidas, em relação aos concretos de resistências usuais que compõe o grupo I (C20 a
C50). Estas modificações implicam em variações no procedimento e nas rotinas de
cálculo conhecidas, impedindo inclusive a utilização das tabelas existentes na literatura
técnica para os concretos do grupo I. Desse modo, este trabalho que é oriundo de uma
pesquisa em nível de Iniciação Científica, descreve um estudo acerca dos novos limites
de deformação apresentados na ABNT NBR 6118:2014. São apresentadas comparações
com o cálculo de vigas com concretos de resistência usuais, e como resultado principal,
apresenta-se a construção de tabelas auxiliares que possibilitam o dimensionamento de
vigas de concreto armado com resistência característica à compressão enquadradas no
grupo II.
Palavras-chave: Concreto de alta resistência. Dimensionamento. Flexão simples.
Title: Design of reinforced concrete beam with hight strenght according to Brazilian
standard code NBR 6118
Abstract:
The design of reinforced concrete beams occurs according to the balance of the bending
moment submitted the cross section. The balance of this section results in equations,
properly organized, allow the creation of calculation routines which aims to facilitate the
process of resolution of this problem. With the recent revision of Brazilian standard
code ABNT NBR 6118:2014, concrete of the group II (C55 to C90), known as highstrength concrete, have been included in this standard. The approach of concrete Group
II caused changes in maximum values of allowed strain in relation to the concrete usual
resistance that makes up the group I (C20 to C50). These modifications imply changes in
the procedure and the known calculation routines, including preventing the use of
existing tables in the technical literature for concrete of group I. Thus, this papers comes
from a research-level scientific initiation describes a study about the new strain limits
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given in ABNT NBR 6118:2014. Comparisons are presented with calculating beams with
usual resistance of concrete, and as main result, shows the construction of auxiliary
tables that allow the design of reinforced concrete beams with compressive strength
characteristic classified in group II.
Keywords: High strength concrete. Design. Bending moment.
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Código: ET0524
Autor: MARCOS VINICIUS GOMES JACINTO
Orientador: ZORANO SERGIO DE SOUZA
Título: Efeito termal de intrusões básicas enozoicas (50-25 Ma) em calcários da
Formação Jandaíra, Bacia Potiguar, RN
Resumo: Este trabalho descreve os efeitos termais de intrusões básicas do Cenozoico em
rochas carbonáticas da Formação Jandaíra. A área de estudo compreende as regiões em
torno dos corpos Nova Conquista, Olho D’água e Torres. Para cumprir o objetivo do
trabalho, sensoriamento remoto foi utilizado para delimitação dos corpos intrusivos,
juntamente com dados de afloramentos prévios, além de descrições petrográficas. Como
resultados, obteve-se que as encaixantes foram, de fato, afetadas e mostraram efeitos
texturais como recristalização da matriz e de grãos, bem como ocorrência de veios de
material carbonático, o qual foi remobilizado e recristalizado. Sugere-se, portanto, que
sejam feitos estudos das propriedades físicas dessas rochas afetadas, relacionando os
dados obtidos com efeitos em sistemas petrolíferos.
Palavras-chave: Pirometamorfismo. Calcários. Bacia Potiguar.
Title: THERMAL EFFECT OF CENOZOIC BASIC INTRUSIONS IN LIMESTONES FROM
JANDAÍRA FORMATION, POTIGUAR BASIN, RN
Abstract:
This paper describes the termal effects of cenozoic basic intrusions in carbonate rocks
from Jandaíra Formation. The study area comprises the regions around the following
igneous bodies: Nova Conquista, Olho D’água and Torres. To fulfill the objective of the
paper, remote sensing was used to delineate intrusive bodies, along with previous
outcrop data, and petrographic descriptions. As a result, we obtained that the host rocks
were indeed affected and showed textural effects such as grains and matrix
recrystallization, as well as ocurrence of carbonate material veins, which was
remobilized and recrystallized. Therefore, it is suggested that the physical properties of
these affected rocks should be studied and the data obtained related to effects in
petroleum systems.
Keywords: Pyrometamorphism. Limestones. Potiguar Basin.
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Código: ET0526
Autor: REINALDO AGOSTINHO DE SOUZA FILHO
Orientador: ORIVALDO VIEIRA DE SANTANA JUNIOR
Co-Autor: CAMILA BARBOSA GOMES DE ARAUJO, GABRIEL TEIXEIRA VANTUIL,
LEONARDO MAFRA BEZERRIL
Título: Redes Neurais para a aprendizagem de trajetórias de Robôs com pernas
Resumo: A análise das cargas bem como a matemática envolvida são fundamentais para
a modelagem e preparação para a estrutura de um robô, é possível fazer um algoritimo
baseado em estudos de casos que forma uma espécie de rede neural para a padronização
do movimento do robô com patas
Palavras-chave: modelagem, grau de liberdade, custo, algoritimo, controle, carga
Title: Neural networks for learning trajetories of legged robots
Abstract:
The analysis of the loads and the mathematics involved are critical for modeling and
preparation for the structure of a robot, it is possible to make an algorithm based on
case studies that form a kind of neural network to standardize robot movement with
legs.
Keywords: costs, structure, loads
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Código: ET0533
Autor: JULIO VITORINO DE ANDRADE NETO
Orientador: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA
Co-Autor: RENATA GODEIRO CARLOS CÂMARA
Título: AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO COMITÊ DE BACIA NA GESTÃO DOS
RECURSOS HÍDRICOS: CASO DA BACIA DO RIO PITIMBU
Resumo: A criação dos Comitês de Bacia Hidrográfica representou um avanço legal na
regulamentação dos recursos hídricos no Brasil, garantindo espaço de participação
social no processo decisório de gestão da água. No entanto, a efetividade da gestão exige
que o arranjo institucional esteja capacitado para estimular essa participação,
assegurando a legitimidade nas decisões. A bacia do Rio Pitimbu está situada na região
metropolitana de Natal e apesar da sua importância como manancial de abastecimento,
vem sofrendo os efeitos da ocupação desordenada do solo, com reflexos na qualidade da
água. Dessa forma, o objetivo deste estudo é analisar a efetividade e legitimidade da
governança do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu. Para isso, foi realizada uma
pesquisa qualitativa com os membros do Comitê, com a aplicação de entrevistas
semiestruturadas e análise dos discursos utilizando o software MAXQDA®. Os
resultados obtidos revelam que, apesar de alguns avanços, o sistema de governança da
água na bacia apresenta muitas fragilidades, em geral devido à falta de prioridade com
que o tema tem sido tratado pela administração pública estadual e municipal. Observouse, ainda, a necessidade de reforma da administração pública visando à implementação
dos instrumentos de gestão da água e da ocupação do solo na bacia.
Palavras-chave: Comitê de bacia. Governança. Rio Pitimbu.
Title: ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF WATERSHED COMMITTEE IN THE WATER
RESOURCES MANAGEMENT: PITIMBU WATERSHED CASE STUDY
Abstract:
The creation of the Watershed Committee may be considered as an advance in terms of
regulation of water resources in Brazil, creating space to social participation in the
water management decision-making process. However, the efficacy of management
requires that institutional model be capable to stimulate participation, which promotes
legitimacy to decisions. The Pitimbu Watershed is located at the Natal metropolitan
region and, despite of its importance as a water source, it has been adversely impacted
by land use mismanagement, producing impacts on water quality. Therefore, the aim of
this study is to analyze the efficacy and legitimacy of the governance of the Pitimbu
Watershed Committee. For this purpose, a qualitative study was developed involving the
Committee members. A semi-structured interview was applied and the dialogues were
analyzed using the MAXQDA® software. Obtained results revealed that, despite of some
advances, water governance in the watershed shows many inconsistencies, in general
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due to the lack of prioritization in public administration at state and municipal levels.
Furthermore, it was observed that an administrative reform is crucial towards
implementation of instruments regarding water and land use management.
Keywords: Watershed Committee. Governance. Pitimbu River.
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Código: ET0542
Autor: PEDRO FELIPE DOS SANTOS
Orientador: JOAO FERNANDES DE SOUSA
Co-Autor: IGOR BARBOSA BRANDÃO
Título: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM UMA UNIDADE DE PIRÓLISE DE
BIOMASSAS EM ESCALA DE LABORATÓRIO, NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE
CATALISADORES.
Resumo: A principio, o presente trabalho tinha como objetivos avaliar e comparar o
processo da pirolise entre três tipos de biomassa dentre as quais microalga comercial,
capim elefante e casca de arroz. Com os dois primeiros tipos de biomassas foram
possíveis apenas realizar algumas caracterizações (TG, CNH, FRX e poder calorífico),
enquanto que para o pó de arroz foi realizado o processo de pirólise em diferentes
temperatura da reação e caracterizações. As biomassas foram recepcionadas, moidas e
secas, visando o processo de degradação térmica em um reator de cilindro rotativo. No
processo foram mantidas constantes a rotação do reator (10 rpm) e a vazão de gás
inerte (50 mL/min), apenas sendo modificada a temperatura da reação 450 e 500°C.
Diante dos resultados experimentais foi observado um aumento do rendimento global
(de 63% para 90,6%) a medida em que a temperatura do processo foi reduzida para 450
ºC. Os rendimentos em bio-óleo e gases foram crescente para T = 450 ºC (bio-óleo: 10,44
para 22,63% e fase gasosa global: 3,45 para 30,86%), sendo reduzido para o carvão
(49,09 para 37,14%). No final e/ou no decorrer dos experimentos, os produtos foram
caracterizados: bio-óleo (pH = 2,8 – 2,9 e viscosidade = 2 cp), carvão (FRX) e gases
(utilizando um analisador Tecnomotor TM131), sendo para este último apenas
identificados os constituintes hidrocarbonetos leves, CO e CO2. A concentração de
hidrocabonetos e os percentuais de CO e C02 foram reduzidos na menor temperatura.
Palavras-chave: pó de arroz – pirólise – cilindro rotativo – bio-óleo.
Title: DEVELOPMENT OF ACTIVITIES IN A BIOMASS PYROLYSIS PLANT IN
LABORATORY SCALE, IN THE PRESENCE AND ABSENCE OF CATALYSTS.
Abstract:
At first, this study was aimed at evaluating and comparing the pyrolysis process from
three types of biomass among which commercial microalgae, elephant grass and rice
husk. With the first two types of biomass were only possible to perform some
characterizations (TG, CNH, FRX and calorific value), while for the rice powder was
performed at different pyrolysis reaction temperature and characterizations. The
biomasses were received, milled and dried, targeting the thermal degradation process in
a rotating drum reactor. In the process they were kept constant rotation of the reactor
(10 rpm) and inert gas flow (50 ml / min) only being changed at reaction temperature
450 to 500 ° C. Given the experimental results was observed an increase in overall yield
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(from 63% to 90.6%) the extent to which the process temperature was reduced to 450 °
C. The yields of bio-oil and gases were increased to T = 450 ° C (bio-oil: 10.44 to 22.63%
overall and gas phase: 3.45 to 30.86%), being reduced to charcoal (49 09 to 37.14%). In
the end and / or in the course of the experiments, the products were characterized: biooil (pH 2.8 to 2.9, viscosity = 2 cp), carbon (XRF) and gases (using an analyzer
Tecnomotor TM131), and for the latter only identified the constituents of light
hydrocarbons, CO and CO2. The concentration of hidrocarbons and the percentage of CO
and C02 were reduced at the lower temperature.
Keywords: rice powder - pyrolysis - rotating cylinder - bio-oil.
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Código: ET0547
Autor: DANIEL LUCAS DOS SANTOS BORGES
Orientador: JOAO PAULO DE SOUZA MEDEIROS
Título: Desenvolvimento de sistemas embarcados (segunda parte)
Resumo: A Internet é um bem ativo, sempre mudando e evoluindo, criando assim novas
aplicações e oportunidades de negócio. Avanços tecnológicos fazem com que os
dispositivos dessa rede se tornem menores e mais poderosos. Através da inclusão física
desses dispositivos em um determinado ambiente, é possível, por exemplo, por meio de
Sistemas Embarcados (SE) dotados de sensores, controlar outros dispositivos (e.g.
câmeras, luminárias), bem como receber notificações sobre o ambiente. Assim, é
crescente o uso de produtos que integram características de SEs e de Sistemas de
Informação (SI). Os dados emitidos por esses sensores, oriundos da caracterização do
ambiente, são importantes para o apoio à tomada de decisão. Os benefícios da
integração dos SIs e SEs são significativos, entretanto, as estratégias para realizar tal
integração precisam ser bem definidas e exploradas. Esse projeto teve como finalidade a
criação de uma plataforma aberta de integração entre SEs e SIs que servirá de base para
experimentação científica e desenvolvimento de projetos em disciplinas do Bacharelado
em Sistemas de Informação (BSI). Dentre os SEs disponíveis, temos sensores de
temperatura, húmidade, e audio, assim como microcontroladores que podem ser
utilizados em conjunto com estes sensores. Nesta etapa do projeto foram estudados o
funcionamento de vários destes sensores e sua utilização em conjunto com os
microcontroladores disponíveis, os quais foram documentados para facilitar futuras
integrações com SIs.
Palavras-chave: Sistemas Embarcados. Internet das Coisas. Sistemas de Informação.
Title: Development of Embedded systems
Abstract:
The internet is an active good, always changing and evolving, creating new applications
and business opportunities. The technological advances are making the devices on this
network smaller and enhancing their computational power. The inclusion of these
devices in a given environment, provides, for example, by means of embedded systems
(ES) equipped with sensors, a way to control other devices (e.g. cameras, lamps) and
receive notification on the environment. This way, the number of systems that integrate
features of ESs and Information Systems (IS) is increasing. The data sent by these
sensors, collected from the environment, are important for the process of decision
making. The benefits of integrating ISs and ESs are significant, but, the strategies to do
such integration still need to be well defined and explored. This project aimed to create
an open platform to integrate ESs and ISs that will serve as a scientific experimental and
project basis for subjects in the Baccalaureate on Information Systems (BSI). Among the
available ESs, were sensors like temperature sensors, humidity, and sound, as well as
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microcontrollers which can be used along those sensors. On this stage of the project,
how those sensors worked and how they could be used alongside the available
microcontrollers were documented to facilitate future integrations with ISs.
Keywords: Embedded Systems. Internet of Things. Information Systems.
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Código: ET0549
Autor: IARIN MEDEIROS MILITAO
Orientador: VERA LUCIA LOPES DE CASTRO
Título: Elaboração do Sistema de Suporte à Gestão Compartilhada do Aquífero Jandaíra
entre os Estados do Rio Grande do Norte e do Ceará.
Resumo: Este trabalho versa sobre a situação de aplicação do marco regulatório
proposto pela Agência Nacional de Águas (ANA) e o nível de articulação, entre os
Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, no que diz respeito a gestão do aquífero
Jandaíra, situado na região limítrofe desses Estados. O aquífero Jandaíra, trata-se de um
importante sistema, sobretudo por se encontrar em uma região afetada por regime de
chuva irregular, e por apresentar a&#769;guas de qualidade adequada para
atendimento da demanda do setor agroindustrial, que transformou a regia&#771;o em
um po&#769;lo econo&#770;mico reconhecido de exportac&#807;a&#771;o de frutas.
O estudo objetivou resgatar informações que avaliassem os principais desafios quanto a
aplicação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos e do atual marco
regulatório, servindo de subsídio para idealização de uma plataforma virtual que
auxiliasse na gestão compartilhada, tão necessária para proteção e uso sustentável do
aquífero. Para desenvolvimento deste trabalho, foi realizada revisão bibliográfica e
documental, diálogo e entrevista semiestruturada.
Palavras-chave: gestão compartilhada. aquífero Jandaíra. águas subterrâneas.
Title: MANAGEMENT SUPPORT SYSTEM OF JANDAIR AQUIFER - LOCATED BETWEEN
THE STATES OF CEARÁ AND RIO GRANDE DO NORTE

Abstract:
This work deals on the status of implementation of the regulatory framework proposed
by the National Water Agency (ANA) and the level of joint between the states of Ceara
and Rio Grande do Norte, regarding to the management of Jandaira aquifer, located in
borderland those States. The Jandaira aquifer, is an important system, especially
because it is located in a region affected by irregular rainfall regime, and provide an
adequate quality water to meet the demand of the agroindustrial sector, that turned the
region into a recognized economic hub of export fruit. The study aimed to retrieve
information to assess the main challenges and the application of management tools of
water resources and the current regulatory framework, serving as a subsidy for
idealization of a virtual platform that would help in shared management, as necessary
for the protection and sustainable use of the aquifer. For development of this work was
carried out bibliographic and documentary review, dialogue and semi-structured
interview.
Keywords: shared management. Jandaira aquifer. groundwater.
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Código: ET0550
Autor: ALANDERSON FIRMINO DE LUCAS
Orientador: BERGSON GUEDES BEZERRA
Título: CALIBRAÇÃO DE MODELOS PARA ESTIMAR A IRRADIÂNCIA GLOBAL COM BASE
NA TEMPERATURA DO AR PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Resumo: A irradiância solar global (Rg) constitui a principal fonte de energia para a vida
em nosso planeta e impulsiona os ciclos hidrológico, energético e de carbono no sistema
Terra-Atmosfera. No entanto, apesar de toda a importância supramencionada, a
medições da Rg são relativamente escassas, devido aos elevados custos de manutenção e
a necessidade constante de manutenção e calibração dos aparelhos de medição; como
resultado, vários modelos empíricos tem sido propostos e usados com mais frequência.
No entanto, para que esses modelos apresentem desempenho satisfatório, os mesmos
devem ser previamente calibrados; isto é, os seus coeficientes empíricos devem ser
determinados a partir de observações locais. Assim, o presente estudo tem por objetivo
principal calibrar e avaliar o desempenho de nove modelos para estimativa da Rg com
base na temperatura do ar observada em sete estações meteorológicas localizadas no
Estado do Rio Grande do Norte. O modelo avaliado que apresenta melhor desempenho
para estimar a irradiância global é o modelo 9 para as cidades da região do semiárido do
Estado.
Palavras-chave: Radiação Solar. Modelos Empíricos. Temperatura do Ar.
Title: MODEL TO ESTIMATE GLOBAL IRRADIANCE BASED ON AIR TEMPERATURE FOR
RIO GRANDE DO NORTE STATE
Abstract:
The global solar irradiance (Rg) is the main source of energy for life our planet and
drives the hydrologic, energy and carbon cycles in the Earth-Atmosphere system.
However, despite all the above-mentioned importance, the measurements of Rg are
relatively scarce due to high maintenance costs and the need constant maintenance and
calibration of measuring instruments; as a result, several empirical models have been
proposed and used more often. However, for these models show satisfactory
performance, they should first be calibrated; that is, its empirical coefficients are
determined from local observations. Thus, this study has the main objective to calibrate
and evaluate the performance of nine models to estimate Rg based on air temperature
observed in five weather stations in the state of Rio Grande do Norte. The model
evaluated shows better performance to estimate the global irradiance is the model 9 to
the cities of the state of semi-arid region.
Keywords: Solar Radiation. Empirical Models. Air Temperature.
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Código: ET0554
Autor: PEDRO MAURICIO SABOIA RODRIGUES DE ARAUJO
Orientador: DANIEL NELSON MACIEL
Título: Metaheurísticas aplicadas à análise de estruturas não lineares geométricas.
Resumo: Otimização por Enxame de Partículas (Particle Swarm Optimization - PSO) é
um algoritmo baseado em populações e tem obtido sucesso na resolução de diversos
problemas contínuos de otimização. Inspirado no padrão apresentado por bandos de
pássaros e cardumes de peixes na busca por alimentos, o algoritmo considera que cada
elemento aprende por suas próprias experiências e com a experiência dos demais
indivíduos da população durante o processo de busca. Devido ao sucesso do método de
otimização diversos trabalhos são publicados ano a ano, com suas respectivas analises e
versões do algoritmo básico, o presente trabalho visa comparar muitas dessas versões
quanto à eficiência em solucionar problemas estruturais.
Palavras-chave: Otimização por Nuvem de Partículas; Fator de Inércia; Estrutural;
Title: Metaheuristic applications in geometrically nonlinear structures analysis.
Abstract:
Particle Swarm Optimization (PSO) is an algorithm based on population and has been
successful to solve many continuous optimization problems. Inspired by the pattern
shown by bird flocking and fish schooling, the algorithm considers that each element
learn by their own experience and by the experience of other individuals in the
population during the search process. Due to the success of the optimization method,
many papers are published each year, with their own versions and analysis of the
algorithm. This study aims to compare many of these versions as to efficiency in solving
structural problems.
Keywords: Particle Swarm Optimization; Inertial Factor; Structural Analysis;
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Código: ET0555
Autor: MARCOS ANDRE DE ALMEIDA FILHO
Orientador: OSVALDO CHIAVONE FILHO
Co-Autor: LEILA CABRAL MOREIRA
Título: Determinação experimental e computacional de dados de equilíbrio de fases de
sistemas aquosos de interesse industrial
Resumo: A penicilina é o produto farmoquímico mais consumido e importado pelo
Brasil, dentre suas derivações, podemos citar a amoxicilina, um tipo de penicilina semisintética. O seu processo convencional de síntese é conhecido como rota sintética. Uma
alternativa que vem tomando cada vez mais relevância aos inconvenientes do seu
processo convencional de síntese é a rota enzimática. Porém, ao realizar tal rota, a
enzima catalisa duas outras reações indesejadas, obtendo hidroxfenilglicina e álcool
como subprodutos, o que vem reduzindo o rendimento do processo de obtenção. Com o
intuito de tornar a rota enzimática economicamente viável e competitiva, é necessário
estudar a separação do antibiótico do meio reacional. Escolher um agente adequado
para a separação e as condições nas quais ele estará atuando para realizar a separação
de antibióticos é bastante limitada, por isso, o estudo de variáveis como pH, temperatura
e composição dos solventes é de extrema importância, além da solubilidade,
propriedade chave a ser conhecida na separação e recuperação envolvendo cristalização
de tais compostos. A partir dessa necessidade, este trabalho visa a determinação da
solubilidade da amoxicilina, hidroxfenilglicina, ampicilina e fenilglicina em diferentes
condições de temperatura, pH, e concentração, utilizando o método analítico com
espectroscopia. Um modelo matemático foi aplicado para descrever matematicamente
as curvas de solubilidade obtidas experimentalmente.
Palavras-chave: AMOX Amoxicilina
HPG Hidroxifenilglicina
AMP Ampicilina
Title: Computational and experimental determination of phase equilibrium data of
aqueous systems of industrial interest
Abstract:
Penicillin is the most farmoquímico product consumed and imported by Brazil, one of its
derivations include amoxicillin, a semi-synthetic penicillin type. The conventional
process of synthesis is known as synthetic route. An alternative that has been taking
more and more relevance to the drawbacks of conventional process of synthesis is the
enzymatic route. However, when performing such a route, the enzyme catalyzes two
other unwanted reactions, getting hidroxfenilglicina and alcohol as by-products,
reducing the yield of the process. With the aim of making the enzymatic route
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economically viable and competitive, it is necessary to study the separation of antibiotic
in the reaction medium. Choose an agent suitable for separation and the conditions
under which he will be working to achieve the separation of antibiotics is very limited,
so the study of variables such as pH, temperature and composition of the solvents is of
extreme importance, beyond the solubility, the key property be known in separation and
recovery involving crystallization of such compounds. From this need, this work aims to
determine the solubility of amoxicillin, hidroxfenilglicina, ampicillin and fenilglicina in
different conditions of temperature, pH, and concentration, using the analytical method
with spectroscopy. A mathematical model was applied to describe mathematically the
solubility curves obtained experimentally.
Keywords: AMOX Amoxicillin
HPG Hidroxifenilglicine
AMP Ampicillin
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Código: ET0557
Autor: THAIS CAROLINE DANTAS DE PONTES
Orientador: ARTUR DA SILVA CARRICO
Título: EFEITO DO CAMPO MAGNÉTICO SOBRE ESCHERICHIA COLI
Resumo: O uso de campo magnético na inibição do crescimento bacteriano tem
despertado a atenção de pesquisadores pela possibilidade que apresenta no contexto
atual, sendo uma alternativa à resistência bacteriana a antibióticos. Para os
experimentos iremos submeter a amostra de Escherichia coli ao campo magnético por 5,
15 e 30 minutos, e outra amostra será preparada para ficar sobre a bancada pelos
mesmos intervalos de tempo. Será realizado o mesmo procedimento para campos
magnéticos alternado e estático. Após os porta amostras serem retirados do carrossel as
amostras serão semeadas e levadas à estufa a 37ºC para depois ser realizada a contagem
de Unidades Formadoras de Colônia (UFC).
Palavras-chave: Campo magnético. Resistência a antibióticos. Escherichia coli.
Title: THE EFFECT OF MAGNETIC FIELD ON ESCHERICHIA COLI
Abstract:
The use of magnetic field in the inhibition of bacterial growth has taken attention of
researchers because of the possibility that it shows in the current context, being an
alternative to bacterial resistance to antibiotics. For the experiments we will expose the
sample of Escherichia coli by the magnetic field for 5, 15 and 30 minutes and another
sample will be prepared to stand on the bench for the same time intervals. We will do
the same procedure for alternating and static magnetic fields. After the samples are
taken from the equipment they will be inoculated in agar plates and incubated at 37 ° C
and then we will count the Colony Forming Unit (CFU).
Keywords: Magnetic field. Antibiotic resistance. Escherichia coli.
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Código: ET0561
Autor: ANDERSON COSTA MARQUES
Orientador: FILIPE MARTEL DE MAGALHAES BORGES
Título: Síntese e caracterização da perovskita La0,8Ca0,2MnO3 substituída parcialmente
por cálcio pela rota de combustão
Resumo: Materiais com estrutura perovskita para aplicação em catálise automotiva tem
chamado a atenção dos pesquisadores como uma alternativa para prevenir a emissão de
poluentes no meio ambiente. Neste estudo buscou-se avaliar as propriedades
estruturais e morfológica da perovskita do sistema de manganato de lantânio,
substituída parcialmente por Cálcio, La1-xCaxMnO3, e sintetizada pelo método da
combustão. Realizou-se caracterizações através das técnicas de difração de raios-X
(DRX) pelo método do pó, fluorescência de raios-X (FRX) e microscopia de eletrônica de
varredura (MEV). Os resultados adquiridos pelo difratograma, mostraram que foram
obtidas características para a fase perovskita substituída de acordo com a literatura,
com picos de cristalização bem definidos. A fluorescência de raios-X, apresentou como
resultados, a obtenção da composição dos elementos constituintes do sistema, no qual
não foram detectadas impurezas. As micrografias, foram observadas nas temperaturas
de calcinação de 700 e 900 °C por 4h, porosidade e homogeneidade. Tais características
como cristalinidade e porosidade, obtidas pela síntese, mostram que a perovskita
estudada tem potencial e propriedades adequadas, para sua utilização em catálise
automotiva.
Palavras-chave: síntese. Rota de combustão. Perovskita. Caracterização.
Title: Synthesis and Characterization perovskites La0,8Ca0,2MnO3, partially substituted
by Calcium combustion route.
Abstract:
Materials with perovskite structure for use in automotive catalysis has attracted the
attention of researchers as an alternative to prevent the emission of pollutants into the
environment. In this study we sought to evaluate the structural and morphological
properties of perovskite manganate of lanthanum system, partially replaced by calcium,
La1-xCaxMnO3, and synthesized by combustion method. Characterizations are
performed through the techniques of X-ray diffraction (XRD) by the powder method Xray fluorescence (XRF) and scanning electron microscopy (SEM). The results acquired
by the XRD pattern showed that characteristics were obtained for the substituted
perovskite phase according to the literature, with well-defined peak crystallization. The
fluorescence X-rays, presented as results, obtaining the composition of the constituent
elements of the system, in which impurities have not been detected. The micrographs
were observed at calcination temperatures of 700 to 900 °C by 4h, porosity and
homogeneity. Such characteristics such as porosity and crystallinity, obtained by the
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synthesis, study show that the perovskite has potential and suitable properties for use in
automotive catalysis.
Keywords: synthesis. Route combustion. Perovskite. Characterization.
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Código: ET0565
Autor: FELIPE CÉSAR DA SILVA LOPES
Orientador: SALETE MARTINS ALVES
Co-Autor: BRUNA LOUYSE DE ARAUJO, MARINALVA FERREIRA TRAJANO, SALETE
KERIMMA PEGADO DE MEDEIROS
Título: Desenvolvimento de um lubrificante de alto desempenho com a adição de
nanopartículas por pulverização catódica
Resumo: A energia eólica teve o seu uso intensificado na ultima década, e, junto com ela,
surgiram altas taxas de falhas em suas caixas de engrenagens. Com o intuito de reduzir
essas taxas de falhas e aumentar a confiabilidade do sistema, produziu-se, um
lubrificante, a partir de um óleo vegetal. Para melhorar seu desempenho, o lubrificante,
que foi produzido por reações químicas de epoxidação, passou por pulverização
catódica, para inserção de nanopartículas. Após análises, verificou-se que o óleo vegetal
modificado melhorou as suas propriedades físico-químicas, atendendo as novas
adaptações ambientais e podendo ser utilizado como biolubrificante nas engrenagens de
turbinas eólicas.
Palavras-chave: Energia Eólica. Óleo Vegetal. Epoxidação. Nanopartículas.
Title: SYNTHESIS OF NANOPARTICLES BY SPUTTERING DEPOSITION IN LUBRICANTS
Abstract:
The wind power had its use intensified in the last decade, and along with it came high
failure rates in their gearboxes. In order to reduce this failure rate and increase system
reliability, it is produced, a lubricant, from a vegetable oil. To improve performance, the
lubricant, which was produced by chemical reactions of epoxidation, has Sputter for
inserting nanoparticles. After analysis, it was found that the modified vegetable oil
improved its physical and chemical properties, meeting the new environmental
adaptations and can be used as biolubrificante in wind turbine gears.
Keywords: Wind Power. Vegetable Oil. Epoxidation. Nanoparticles
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Código: ET0568
Autor: CAROLINA BARROS AQUINO
Orientador: ANTONIO SOUZA DE ARAUJO
Co-Autor: ELLEN KADJA LIMA DE MORAIS, SUELYA DA SILVA MENDONÇA DE PAIVA
Título: DETERMINAÇÃO DA ENERGIA DE ATIVAÇÃO ENVOLVIDA NA DEGRADAÇÃO
TÉRMICA E CATALÍTICA DO PETRÓLEO
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo geral o estudo do processo da degradação
térmica e catalítica do petróleo grau API 11 na presença de catalisadores apresentando
diferentes tamanhos de poros. Para esta finalidade, os processos foram conduzidos
utilizando a zeólita HZSM-5 com estrutura microporosa e o MCM-41 classificado como
mesoporoso. Foi avaliada a energia de ativação (Ea) para o processo de degradação do
óleo com os diferentes catalisadores utilizando um reator de batelada em vaso aberto.
Os experimentos foram conduzidos com 1 g de petróleo e 20% em massa de catalisador.
As curvas mostrando a perda de massa em função da temperatura foram obtidas por
gravimetria utilizando três razões de aquecimento (5,10 e 20 oC*min-1), conhecendo-se
a massa inicial da amostra e quantidade de material degradado para cada temperatura e
tempo. Os valores obtidos foram comparados com a da amostra de petróleo sem
catalisador. A determinação da energia de ativação foi obtida através do modelo cinético
de pseudo-primeira ordem de Flynn-Wall. Verificou-se que a presença dos catalisadores
MCM-41 e Zeólita diminuem a energia de ativação envolvida no processo de degradação
do óleo em 7,9% e 27,79% respectivamente.
Palavras-chave: Petróleo, zeólita, MCM-41, estudo cinético
Title: DETERMINATION OF ACTIVATION ENERGY INVOLVED AT THE THERMAL AND
CATALYTIC DEGRADATION OF THE PETROLEUM
Abstract:
This research aimed the study of the process the thermal and catalytic degradation of
the petroleum degree API 11 in the presence of catalysts having different pore sizes.
For this purpose, the processes were conducted using HZSM -5 zeolite with a
microporous structure and MCM-41classified like mesoporous.The activation energy
was evaluated (Ea) for the oil degradation process with different catalysts using a batch
reactor open vase.The experiments were conducted with 1 g of oil and 20 % by weight
of catalyst. The curves showing the weight loss versus temperature were obtained
gravimetrically using three heating rates (5.10 and 20 oC*min-1), knowing the initial
weight of the sample and the amount of degraded material for each temperature and
time. The values obtained were compared with the sample oil without catalyst. The
determination of the activation energy was obtained from the kinetic model of pseudofirst order Flynn –Wall. It has been found that the presence of MCM- 41 and zeolite
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catalysts decrease the activation energy involved in the degradation process of oil at 7.9
% and 27.79 % respectively.
Keywords: Petroleum, zeolite, MCM- 41, kinetic study
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Autor: LAIZE ARAUJO DANTAS
Orientador: CARLSON PEREIRA DE SOUZA
Co-Autor: MARIA VERONILDA MACEDO SOUTO, UILAME UMBELINO GOMES
Título: OBTENÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E USO DO PRECURSOR OXALATO NA SÍNTESE
DO CuNb2O6
Resumo: Compostos de nióbio possuem excelentes propriedades dielétricas e
magnéticas, como alta dureza e supercondutividade. Quando impregnados com cobre
têm ampliadas suas atividades catalíticas podendo ser usado em reações de
transesterificação. Dentre esses compostos, destaca-se o uso dos óxidos de nióbio no
desenvolvimento de materiais recentes para este fim. Nesse contexto, niobato de
cobre(II), CuNb2O6, foi obtido a partir do precursor Tris(Oxalato)Oxiniobato de Amônio
hidratado,(NH4)3[NbO(C2O4)3].H2O, dopado com Cu nas razões molares 3%, 5% e
10% Cu:Nb por meio das vias sólida, mistura física dos sólidos, e por via úmida, mistura
sólido-líquido, seguida de evaporação. O pó dopado foi submetido à reação de oxidação
em forno mufla, a 600ºC por 2 horas. O precursor foi caracterizado por FTIR, DRX e FRX.
Os óxidos foram analisados por DRX e FRX. Com o FRX foi possível observar que pelo
método via sólida houve menor discrepância entre os valores pretendidos, enquanto
que os difrato gramas de raio X evidenciaram a formação do oxido, com a fase CuNb2O6
majoritária, assim como do Nb2O5 em menor quantidade.
Palavras-chave: Óxidos de nióbio. Precursor oxalato. Reação de oxidação
Title: OBTAINING, CHARACTERIZATION AND USE OF PRECURSOR OXALATE IN
SYNTHESIS OF CuNb2O6
Abstract:
Niobium compounds have excellent dielectric and magnetic properties: high hardness,
high melting point, superconductivity. When impregnated with copper their catalytic
activity is extended, being used in the production of new materials and like catalyzer, as
the active phase or like support, in reactions such as the transesterification of vegetable
oils. Among these compounds, stands out the use of niobium oxides in development of
newer materials, such as electrolytic capacitors and solar cells. In this context,
nanostructured Copper(II) Niobate, CuNb2O6, was obtained from the precursor of
hydrated ammonium oxotris (oxalate) niobate, (NH4)3[NbO(C2O4)3].H2O, doped with
Cu in molar ratios 3%, 5% and 10% Cu/Nb through the solid pathway, mechanical
mixing of solids, and wet pathway, solido-liquid mixture followed by evaporation. The
doped powder was submitted to oxidation reaction in a muffle furnace, at 600 °C for 2
hours. The precursor was characterized by FTIR, XRD and XRF. The oxides were
analyzed by XRD and XRF. With XRF was observed that the method by solid was smaller
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discrepancy between the desired values, while the X-ray diffraction showed the majority
phase CuNb2O6, as well as Nb2O5 in smaller amount.
Keywords: Niobium oxides. Precursor oxalate. Oxidation reaction.
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Código: ET0579
Autor: JULLIANA CAROLINE GONÇALVES DE ARAÚJO SILVA
Orientador: MARJORY CRISTIANY DA COSTA ABREU
Título: Coleta de uma nova base de dados biométrica: Um estudo de caso em assinatura
Resumo: Atualmente, com o crescimento dos sistemas computacionais, é cada vez maior
a necessidade de identificar de maneira segura e acurada usuários. A fim de atende-la,
uma tendência nas últimas décadas é o uso da assinatura. No entanto, para que isso seja
feito, é necessário extrairmos características das assinaturas que individualizem o
usuário. Nesse trabalho foram investigadas maneiras que realizassem a identificação
utilizando uma base de assinatura brasileira. Para isso, foram extraídas características e
utilizados classificadores para garantir a precisão delas. Os resultados obtidos mostram
a eficácia da assinatura na identificação das pessoas. Com a pesquisa concluímos que em
mais de 97% dos casos, houve identificação.
Palavras-chave: Biometria, Assinatura, Base de Dados
Title: Collecting a new base of biometric data: a signature study case
Abstract:
Nowadays, with the growing of computational systems, the necessity of identifing users
is increasing. In order to attend this necessity, we can use the signature biometrics. The
identification using signature implys that we need good and reliable features. In this
work, we have investigated ways to identify using a brazilian signature database. For
this, we have used several techniques to extract and classify users. The obtained results
showed efficacy on people identification. With research we conclude in 97% of cases
there was identification.
Keywords: Biometrics, Signature, Database
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Código: ET0582
Autor: FELIPE CESAR BOSCO DE MIRANDA
Orientador: FAGNER ALEXANDRE NUNES DE FRANCA
Título: Emprego de geossintéticos para construção de telhados vegetalizados:
construção dos protótipos
Resumo: O telhado verde surge como uma técnica inovadora para mitigar efeitos de
inundação e ilhas de calor, problemas da urbanização dos dias de hoje. Assim, com o
auxilio dos geossintéticos, novos modelos de telhados verdes vão sendo desenvolvidos,
buscando melhorar a eficiência como um todo. Intimamente relacionada a essa
eficiência está a capacidade de retenção de água do telhado verde que, dentre outros
fatores, depende exatamente dos geossintéticos utilizados. Assim, propõe-se nessa
pesquisa avaliar como os módulos vegetados desenvolvidos se comportariam no que diz
respeito à capacidade de retenção e tempo de inicio do escoamento de água em um
período de quatro dias de simulação de chuva, com duração de 30 minutos cada.
Enquanto no módulo que possuía o geocomposto drenante (MVGA), a eficiência da
retenção de água, se comparado ao volume total chegou a 25% no último dia e 45% se
somado todo o volume de água, o módulo que possuía apenas um geotêxtil não tecido
(MVGT) indicou problemas na drenagem, o que fez parte da água transbordar do
módulo em questão. Em relação ao inicio do escoamento de água pelos módulos, o MVGT
se manteve mais constante, começando em torno dos 10 minutos do inicio da simulação,
enquanto que no MVGA variou de 20 minutos no primeiro dia de simulação até 5
minutos, no quarto e último dia. Notou-se, portanto que o MVGT possui estrutura
insatisfatória em seu componente drenante, enquanto o MVGA pode ser mais
aprofundado no desenvolvimento de telhados verdes.
Palavras-chave: Telhados verdes. Geossintéticos. Sustentabilidade
Title: EVALUATION OF GREEN ROOFS WATER RETENTION CAPACITY WITH
GEOSYNTHETICS
Abstract:
The green roof emerges as a new technique to reduce the effects of flooding and heat
islands, problems of the fast urbanization from the present time. With the assist of the
geosynthetics, new models of green roof are been developed around the world,
searching to improve the efficiency and quality. Related to this efficiency, the capacity of
retention of the green roof depends of the type of geosynthetics
that is used. This way, it is proposed to evaluate the water retention’s performance in
the developed green roof’s model as well as the time that water started flowing to the
reservoir in a period of four days of rain simulator for 30 minutes each. While on the
module with draining geocomposite (MVGA), the percentage of retained water was 25%
on the last day and 45% of the total volume, if counting all four days of simulation, the
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geosynthetics without the geocomposite (MVGT) had draining issues that made part of
the water overflow. About the time that the water started flowing, the MVGT was more
constant,starting about ten minutes after the beginning of the experiment, while the
MVGA changed from 20 minutes in the first day of simulation to 5 minutes in the last
one. This way, it was noted that the MVGT was not satisfactory in his draining capacity,
while the MVGA
can be used in the green roof’s development
Keywords: Green Roof. Geosynthetics. Environment
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Co-Autor: RUTHINÉIA JÉSSICA ALVES DO NASCIMENTO
Título: Estudos cinéticos e estimativas de parâmetros da hidrólise enzimática do bagaço
da casca de coco verde
Resumo: Este trabalho objetiva a avaliação do potencial deste material lignocelulósico
para a produção de etanol de segunda geração. A fibra da casca de coco verde foi
submetida a quatro tipos de pré-tratamentos físico-químicos: com ácido sulfúrico
diluído (2% p/v), com ácido fosfórico diluído (0,2% p/v), alcalino (NaOH 0,5% p/v) e
autocatalítico. Foram avaliadas as mudanças de morfologia, composição química e de
índice de cristalinidade ocasionadas pelos pré-tratamentos físico-químicos utilizados.
Também foram investigadas a influência dos pré-tratamentos nos rendimentos da
hidrólise enzimática e no rendimento de etanol teórico deste processo. Mudanças nos
teores de lignina, hemicelulose e celulose cristalina foram caracterizadas pelo método de
espectroscopia NIR, onde bons resultados foram obtidos. Os intervalos de calibração
para ART, glicose, conversão de celulose e rendimento de etanol teórico foram: 0,12 –
7,87 g.L-1;0,00 – 28,85% e 0,00 – 61,68 L/t de fibra. Os modelos de calibração obtidos
foram utilizados para o monitoramento de um processo de hidrólise enzimática da fibra
da casca de coco verde com a obtenção de resultados satisfatórios para o
monitoramento da etapa de hidrólise enzimática do processo de fabricação de etanol de
segunda geração.
Palavras-chave: Monitoramento, NIRS, hidrólise enzimática, etanol de 2a geração.
Title: Real time monitoring of enzymatic hydrolysis of coconut husk by Near-infrared
spectroscopy (NIRS)
Abstract:
This study investigates the characterization of coconut husk fiber and evaluates the
potential of this lignocellulosic material for producing second-generation ethanol. The
coconut husk was subjected to four types of physico-chemical pretreatments: with dilute
sulfuric acid (2% w/v), with dilute phosphoric acid (0.2% w/v), alkaline pretreatment
(NaOH 0.5% w/v) and hydrothermal pretreatment. Morphological changes, chemical
composition and crystallinity index variations caused by the physical-chemical
pretreatments were evaluated. Also, the influence of pretreatments in enzymatic
hydrolysis yield and the theoretical ethanol yield was investigated. The changes in
lignin, hemicellulose and crystalline cellulose were characterized by an analytical
method such as NIR spectroscopy showing good results. Pretreatment with dilute
phosphoric acid proved to be more efficient aiming the production of bioethanol,
resulting in approximately 39.16% of enzymatic hydrolysis yield and 83.68 L/t of
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theoretical ethanol yield. The calibration intervals for ART, glucose, cellulose conversion
and theoretical ethanol yield were: 0.12 – 7.87 g.L-1L/t of fiber. The obtained; 0.00 –
5.87 g.L-1; 0.00 – 28.85% and 0,00 – 61,682,for ART; 0.99 and 0,0266 g.L-1 and RMSEP
values equal to, 0.98 and for glucose; 0.99 and 0.1839% for calibration models were
used for monitoring an enzymatic hydrolysis process of coconut husk with satisfactory
results.
Keywords: Monitoring, NIRS, Enzymatic hydrolysis, Second generation ethanol
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Código: ET0593
Autor: JOAO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS
Orientador: DARLAN ARAUJO MOREIRA
Título: Utilização de placas gráficas para o cálculo de propriedades de redes complexas
Resumo: O aprimoramento das placas gráficas em relação à realização de cálculos
matemáticos visando dar agilidade aos jogos eletrônicos, forneceu à atividade científica
uma ferramenta crucial na resolução de problemas complexos, como é o caso da
investigação de propriedades de redes. Redes são abstrações matemáticas que
teoricamente podem representar analogamente qualquer sistema real, como por
exemplo o sistema formado pelos átomos que compõem um certo material. Este
relatório apresentará os resultados preliminares da pesquisa sobre aplicação das placas
gráficas na investigação de propriedades de redes complexas.
Palavras-chave: Redes complexas. Placa gráfica. Método de Monte Carlo. Modelo de Ising
Title: APPLICATION OF GRAPHICS PROCESSING UNITS FOR FEATURES EVALUATION
ON COMPLEX NETWORKS
Abstract:
The improviment of graphics cards in the evaluation of mathematical problems aiming
better results to videogames, provide to science activity a crutial tool to solve complex
problems, like the investigation of complex networks' features. Lattices are
mathamaticals elements which, in thesis, could mimes any real system, as the atomic
model of a given material. In this document are shown the preliminaries results of the
research of application of graphics cards on the investigation of complex networks'
features.
Keywords: Complex networks. GPU. Monte Carlo simulation. Ising Model
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Código: ET0596
Autor: JOELSON DE CARVALHO ROCHA JÚNIOR
Orientador: JOSE HENRIQUE FERNANDEZ
Título: DESIGN DE SISTEMA PARA APONTAMENTO SOLAR – PROJETO ARAM
Resumo: A análise da espessura ótica, técnica que verifica a presença de importantes
constituintes atmosféricos como aerossóis, ozônio e vapor d’água, no caminho
percorrido pela radiação solar desde o topo da atmosfera até a superfície, auxilia na
compreensão de suas interações com o clima terrestre. Em contrapartida, sabe-se que o
desenvolvimento e pesquisa de atuais e novas tecnologias para monitoramento
ambiental estão concentradas, em sua maioria, em países desenvolvidos ou em grandes
projetos de cooperação científica internacional.
O objetivo deste projeto foi de aprimorar a aquisição de dados realizadaneste
meio,através do desenvolvimento e implementação de um sistema automático de
apontamento solar para automação de radiômetro desenvolvido na UFRN.
Foi feito um estudo sobre os tipos de montagem motorizada. Desenvolveram-se quatro
componentes mecânicos, juntamente com a análise e escolha das partes eletrônicas.
O desenvolvimento do protótipo para este sistema foi concluído com êxito, porém não
foi possível realizar a impressão em plástico resistente em tempo hábil, por problemas
na impressão 3D.
Este protótipo é de extrema importância para uma vasta gama de estudos atmosféricos e
climáticos. Com a conclusão de seu desenvolvimento será feito o registro de software, a
patente de hardware e a patente de design da MCD (Matriz Circular Detectora), bem
como a publicação na revista internacional Sensors.
Palavras-chave: Espessura Ótica. Radiação solar. Radiômetro. Apontamento Solar.
Title: SOLAR TRACKING SYSTEM DESIGN – ARAM PROJECT
Abstract:
The optical thickness analysis, a technique that verify for the presence of significant
atmospheric constituents as aerosols, ozone and water steam, in the path followed by
solar radiation from the top of the atmosphere to Earth’s surface, helps in understanding
of their interactions with the Earth’s climate. By other hand, it is well known that the
development and research of new and current technologies for
Environmental monitoring is concentrated, mostly, in development countries or large
projects of international scientific cooperation.
The purpose of this project was to improve the data acquisition performed in this
technological branch, by development and implementation of an automatic solar
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tracking system for automation of a radiometer developed in the Federal University of
Rio Grande do Norte.
Studies about engine assembly types were developed. Also four mechanic components,
as well as analysis and selection of the electronic parts.
The prototype’s development was successful however was not possible to accomplish
the rapid prototyping in resistant plastic in a timely manner, due to 3D printer
problems.
This prototype is of utmost importance for a wide range of climate and atmospheric
studies. The conclusion of its development will be done the software register, hardware
patent, design patent of the CDM (Circular Detector Matrix), as well as the publication in
the international magazine, Sensors.
Keywords: Optical thickness. Solar Radiation. Radiometer. Solar - Tracking.
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Código: ET0604
Autor: RAFAELA DOS SANTOS GOMES
Orientador: BERGSON GUEDES BEZERRA
Título: EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE CALCULADA PELOS MÉTODOS DE PENMAN-MONTEITH E HARGREAVES
Resumo: Considerando que a evapotranspiração (ET) é um dos mais importantes
componentes do ciclo hidrológico e a evapotranspiração das culturas é uma variável
fundamental no planejamento e execução de um manejo de irrigação (Bezerra et al.
2012). O presente estudo tem como objetivo geral Calibrar a equação de Hargreaves por
comparação com o método Penman-Monteith-FAO-56 (Allen et al., 1998), método
simples que requer apenas as medições da temperatura diária e a estimativa da radiação
solar incidente no topo da atmosfera para estimar a ET0 e a menos que seja calibrado
em escala regional ou local, este métodos muitas vezes tende a sistematicamente a
superestimar ou subestimar ET0. No entanto, é possível melhorar a precisão da equação
de Hargreaves ajustando os parâmetros de condições locais. De posse dos dados da
evapotranspiração de referência diária estimados pelo método padrão PenmanMonteith-FAO-56 e pelo método de Hargreaves. Foi feita uma análise estatística de erros
utilizando para avaliar o nível de concordância existente as referidas metodologias. A
referida análise estatística constou do cálculo ddo Erro Médio de Bias (MBE), Erro
Relativo do Quadrado Médio (RMSE), Porcentagem de Erro Médio (MPE), Coeficiente de
Correlação de Pearson (r), Coeficiente de Determinação (R2) e pelo índice de
concordância de Willmott. Diante das diferenças encontradas, foram determinados os
coeficientes empíricos do modelo de Hargreaves para as condições climáticas do estado
do Rio Grande do Norte
Palavras-chave: Evapotranspiração de referência. Evapotranspiração. Equação de
Hargrea
Title: REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION IN STATE OF RIO GRANDE DO NORTE
CALCULATED BY PENMAN MONTEITH METHODS AND HARGREAVES
Abstract:
Whereas evapotranspiration (ET) is one of the most important components of the
hydrological cycle and evapotranspiration of crops is a key variable in the planning and
execution of an irrigation management (Bezerra et al. 2012). This study has the general
objective Calibrating the Hargreaves equation compared with the Penman-MonteithFAO-56 method (Allen et al., 1998), simple method that requires only the measurement
of daily temperature and the estimation of solar radiation at the top of the atmosphere
to estimate the ET0 and unless calibrated at the regional or local scale, these methods
often tend to systematically overestimate or underestimate ET0. However, it is possible
to improve the accuracy of Hargreaves equation adjusting parameters of local
conditions. Possession of evapotranspiration data daily reference estimated by standard
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Penman-Monteith-FAO-56 and the Hargreaves method. a statistical analysis of errors
using to assess the existing level of agreement these methods was made. This statistical
analysis consisted of the Middle Error d calculation Bias (MBE), Middle Square Relative
Error (RMSE), Medium Error Percentage (MPE), Pearson correlation coefficient (r),
coefficient of determination (R2) and by Willmott agreement index. Before the
differences were determined empirical coefficient of Hargreaves model for the climatic
conditions of the state of Rio Grande do Norte through a linear regression using the least
squares method. In the climatic conditions of RN.
Keywords: Reference evapotranspiration. Evapotranspiration. Hargreaves equation

182

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET0605
Autor: MATHEUS PHELLIPE BRASIL DE SOUSA
Orientador: LEO GOUVEA MEDEIROS
Título: Descrição de circuitos elétricos no contexto das eletrodinâmicas não-lineares
Resumo: Uma eletrodinâmica não-linear (ENL) pode ser entendida como uma
generalização da eletrodinâmica de Maxwell. Cada eletrodinâmica não-linear carrega um
parâmetro característico arbitrário que é introduzido para solucionar algumas
divergências que existem na eletrodinâmica de Maxwell. No caso da eletrodinâmica de
Born-Infeld temos a introdução de um parâmetro que elimina a singularidade
encontrada no campo elétrico de uma carga pontual centrada na origem. Baseando-se
então na eletrodinâmica de Born-Infeld, o presente trabalho apresenta a modelagem de
alguns elementos de circuitos para tal ENL, os quais apresentam o termo de Maxwell
mais um termo de correção devido as aproximações feitas no processo de construção
das novas equações. Posteriormente é feita construção da equação diferencial que
descreve o comportamento de um circuito RLC na presença de uma fonte externa. Com
isto, a partir da solução de tal equação pudemos investigar o efeito da ressonância neste
circuito e compará-la com o caso da eletrodinâmica de Maxwell.
Palavras-chave: eletrodinâmica não-linear,Born-Infield, circuitos;
Title: Description of electrical circuits in the context of nonlinear electrodynamics
Abstract:
A non-linear electrodynamics (NLE) can be understood as a generalization of Maxwell's
electrodynamics. Each non-linear electrodynamics carry an arbitrary characteristic
parameter that is introduced to solve some problems encountered in Maxwell's
electrodynamics. In the case of the Born-Infeld electrodynamics we have to introduce a
parameter that eliminates the divergence found in the electric field of a point charge
centered at the origin. Based on electrodynamics Born-Infeld this paper presents the
modeling of some circuit elements for such NLE, which presents the Maxwell term plus a
correction term due the approximations made in the construction process of the new
equations. Subsequently we build differential equation that describes the behavior of a
RLC circuit in the presence of an external source. Using the solution of this equation we
investigate the effect of the resonanse in this circuit and compare it with Maxwell
electrodynamics.
Keywords:

non-linear electrodynamics, Born-Infield, circuits
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Código: ET0607
Autor: FRANCIMAR CARLOS DE MACÊDO
Orientador: JOAO PAULO DE SOUZA MEDEIROS
Co-Autor: GILSON GOMES DA SILVA
Título: Criação de infraestrutura aberta para gerenciamento de uma solução de nuvem
(segunda parte)
Resumo: A Cloud Computing é um novo paradigma que está proporcionando uma certa
facilidade no mundo da Tecnologia da Informação (TI), por oferecer aos seus usuários
serviços mais baratos e em um tempo menor. Nesse trabalho foi desenvolvido uma
plataforma como serviço (Platform as a Service - PaaS) onde os usuários podem criar
seus ambientes de estudo ou testes em questão de segundos por meio de máquinas
virtuais. Um experimento foi realizado para inferir qual seria o melhor Sistema
Operacional para a plataforma implantada utilizando o OpenStack, onde os autores
indicaram o Debian como o melhor Sistema Operacional para o ambiente; com destaque
também para o FreeBSD.
Palavras-chave: Cloud Computing; Tecnologia da Informação; Plataforma como serviço
Title: Creating an Open Platform Integration Between Information Systems and
Embedded Systems.
Abstract: The Cloud Computing is a new paradigm that is providing a certain ease in the
world of Information Technology (IT) by offering its cheaper services users and in a
shorter time. In this work it was developed a platform as a service (PaaS) where users
can create their study environments or testing in seconds through virtual machines. An
experiment was conducted to infer what would be the best operating system for the
deployed platform using OpenStack, where the authors indicated Debian as the best
operating system for the environment; especially also for FreeBSD.
Keywords: Cloud Computing. Information Technology. Platform as Service.
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Código: ET0644
Autor: ELTON MARLON DE ARAUJO LIMA
Orientador: DAVI SERRADELLA VIEIRA
Título: Estudo do Alosterismo em Proteínas Quiméricas (Xilanase-XBP) por Simulação
Molecular
Resumo: A engenharia de enzimas multidomínios (enzimas capazes de catalisar duas ou
mais reações) é uma promissora estratégia para reduzir os custos enzimáticos em
processos industriais como branqueamento do papel, alimentos e biocombustíveis, pois
propriedades catalíticas múltiplas estão inseridas em uma única enzima. Essas enzimas
multidomínios ou enzimas híbridas, formadas pela fusão de dois ou mais domínios, são
também denominadas quimeras. Foi investigado por simulações de dinâmica molecular,
o mecanismo pelo qual o alosterismo pode ocorrer em duas quimeras formadas pela
junção entre uma xilanase GH11 e uma proteína inibidora de xilose (XBP). Nessas
quimeras a xilanase é a enzima que tem sua função modulada pela XBP na presença de
xilose e por alosterismo, propícia um aumento na atividade catalítica da xilanase GH11.
As duas quimeras investigadas, foram formadas fundindo a xilanase GH11 em duas
diferentes posições na XBP (resíduos 209 e 262) gerando quimeras com a mesma
composição enzimática, mas com diferentes atividades. Pela avaliação energética das
interfaces ficou clara a diferença entre as duas interfaces formadas. Na quimera 262 a
interface tem o contato proteína-proteína otimizado em relação à interface na quimera
209. A interface protéica na quimera 262 é cerca de 300kJ/mol mais estável do que na
quimera 209.
Palavras-chave: Quimeras. Alosterismo. Xilanase
Title: Alosterism Study in Chimeric Proteins (XBP-Xylanase) by Molecular Simulation
Abstract:
The engineering of multidomain enzymes (enzymes capable of catalyzing two or more
reactions) is a promising strategy to reduce enzyme costs in industrial processes such as
pulp bleaching in the paper industry, food and biofuels, as multiple catalytic properties
are included in a single enzyme. These multidomain enzymes or hybrids enzyme formed
by the fusion of two or more domains are also called chimera. It was investigated by
molecular dynamics simulations, the mechanism by which the allosterism can occur in
two chimeras formed by the junction between xylanase GH11 and inhibitor protein of
xylose (XBP). In these chimeras the xylanase is the enzyme which has its function
modulated by XBP in the presence of xylose and by allosterism, provides an increase in
the catalytic activity of xylanase GH11. The two chimeras investigated were formed by
fusing the xylanase GH11 in two different positions in XBP (residues 209 and 262)
generating chimeras with the same enzyme composition but with different activities. By
the energy evaluation of interfaces it was clear the difference between the two interfaces
formed. In chimera 262 the interface has the interface protein-protein optimized
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relative to the chimera 209. The protein interface in the chimera 262 is approximately
300 kJ/mol more stable than the chimera 209.
Keywords: Chimeras. Allosteric effect. Xylanase
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Código: ET0648
Autor: HALLYSSON JORGE DE MEDEIROS NÓBREGA
Orientador: ANGELA LUZIA MIRANDA
Título: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO PENSAMENTO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE COZINHA
E TECNOLOGIA EM BEE WILSON
Resumo: O presente trabalho, tem por objetivo descrever e analisar o conceito de
tecnologia presente no pensamento de Beatrice Dorothy Wilson sobre o universo
culinário. Para tanto, a sua obra “Pense no garfo!”, será de fundamental importância,
pois, nela, a autora faz um recorrido sobre o ato de cozinhar e sua relação com a
tecnologia, enquanto “fazer”. E, ainda que reconhecendo o esforço de Wilson em propor
uma leitura sociológica e cultural sobre o tema, os quais também serão tratados aqui,
tem-se como resultado desta pesquisa que o sentido de “tecnologia” por ela empregado,
orbita na esfera instrumental e utilitarista de tecnologia. A metodologia adotada para
análise deste trabalho baseou-se no estudo bibliográfico, considerando a eleição dos
escritos da autora em questão, bem como os escritos e comentadores desta temática
(Savarin, Certeau, Cascudo, Santos, Nascimento e outros).
Palavras-chave: Culinária. Tecnologia. Sociedade. Cultura. Bee Wilson.
Title: A CRITICAL THINKING ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE
KITCHEN AND TECHNOLOGY IN BEE WILSON
Abstract:
This work aims to describe and analyze the concept of technology present in the thought
of Beatrice Dorothy Wilson on the culinary universe. Therefore, his work "Consider the
fork!", Will be of fundamental importance because, in it, the author makes an appeal on
the act of cooking and its relationship with technology, while "doing." And, while
acknowledging the efforts of Wilson to propose a sociological and cultural reading on
the subject, which will also be treated here, we have as a result of this research that the
meaning of "technology" for her employee, orbits in the instrumental sphere and
utilitarian technology. The methodology for the analysis of this work was based on
bibliographic study, considering the election of the writings of the author in question, as
well as the writings and commentators of this theme (Savarin, Certeau, Cascudo, Santos
Nascimento and others).
Keywords: Cooking. Technology. Society. Culture. Bee Wilson.
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Código: ET0651
Autor: DANILO HENRIQUE MORAIS CASTRO OLIVEIRA
Orientador: KELLEN CARLA LIMA
Título: ANÁLISE DO PERÍODO DE RETORNO DOS EVENTOS DE PRECIPITAÇÃO INTENSA
NAS CAPITAIS DO NORDESTE DO BRASIL
Resumo: O Nordeste do Brasil (NEB) apresenta a ocorrência de Eventos de Precipitação
Intensa (EPI) traz sérios prejuízos à sociedade, haja visto que o processo desenfreado de
urbanização e uso e ocupação do solo eleva a susceptibilidade das cidades em sofrerem
grandes consequências. Dado o exposto, nesta pesquisa pretende-se estimar o período e
a magnitude de retorno dos EPI para as capitais do NEB, por meio da aplicação da Teoria
dos Valores Extremos (TVE). Para tanto, utilizou-se o conjunto de dados de observações
de estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e da Agência
Nacional de Águas (ANA) para o período de 1980 a 2009. O cálculo do período de
retorno ou tempo de recorrência associa o tempo em anos e a probabilidade de
ocorrência do fenômeno, enquanto que a TVE possui a capacidade de gerar uma
estimação da cauda de uma distribuição referente a um conjunto de observações,
englobando a Distribuição Generalizada de Valores Extremos (GEV) e a Distribuição
Generalizada de Pareto (GPD), além de proporcionar uma excelente correlação entre
magnitude, frequência e intervalo de tempo da série. Portanto, a partir do objetivo
proposto foram obtidas as previsões de períodos de recorrência que indicaram que as
capitais do NEB estão propensas à ocorrência de EPI de elevada magnitude (100150mm) em curtos tempo de recorrência. As informações obtidas são de extrema
importância na busca pela compreensão desses episódios.
Palavras-chave: eventos extremos, precipitação, capital, nordeste.
Title: ANALYSIS OF EVENTS OF RETURN PERIOD OF INTENSE RAINFALL IN THE
CAPITAL OF NORTHEAST BRAZIL
Abstract:
Northeast Brazil (NEB) presents the occurrence of intense precipitation events (PPE)
causes serious damage to the company, given the fact that the rampant urbanization and
land use and occupation increases the susceptibility of cities suffer major consequences.
Given the above, this study aims to estimate the period and magnitude of return of PPE
to the capital of the NEB, through the application of the Theory of Extreme Value (TVE).
For this, we used the observations set of data from weather stations of the National
Institute of Meteorology (INMET) and the National Water Agency (ANA) for the period
1980 to 2009. The calculation of the return period or recurrence time associating the
time in years, and the probability of occurrence of the phenomenon, while TVE has the
ability to generate an estimation of the tail of a distribution in respect of a set of
observations comprising the Generalized extreme value distribution (GEV) and
Generalized distribution Pareto (GPD), and provide an excellent correlation between the
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magnitude, frequency and time slot number. Therefore, from the proposed objective
were obtained forecasts of recurrence periods indicated that the NEB's capital are prone
to the occurrence of high magnitude PPE (100-150mm) in short time to recurrence. The
information obtained is of utmost importance in the search for understanding of these
episodes, in addition to supporting decision-end policy decisions to mitigate the impacts
thereof.
Keywords: extreme events, precipitation, capital, northeast.
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Código: ET0656
Autor: SEVERINO MOSINHO DE PONTES JÚNIOR
Orientador: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS
Co-Autor: SUZIANI CRISTINA DE MEDEIROS DANTAS
Título: Efeitos da adição combinada do leite e proteína isolada do leite na secagem de
polpas de graviola e acerola em leito de jorro.
Resumo: O estudo de aditivos de secagem tem sido investigado como forma de aumentar
a produção de pó, melhorar o desempenho de secagem e também as características do
pó. Assim, misturas da polpa de acerola com adição de leite (em pó e reconstituído) e
proteína de leite foram secas em secador de leito de jorro com partículas inertes de
polietileno de alta densidade nas temperaturas de 70 °C. A polpa in natura e as misturas
foram caracterizadas quanto aos sólidos solúveis, pH e densidade sendo avaliado o
comportamento reológico das mesmas. Para o pó, foram realizadas análises de umidade,
atividade de água, ajustes a modelos de sorção, identificação mineral e imagens de
microscopia eletrônica de varredura (MEV). A adição do leite interferiu no
comportamento reológico das misturas, no entanto, estas continuaram se comportando
como fluidos não newtonianos com características pseudoplásticas. Os pós obtidos
apresentaram baixas atividades de água e umidade dentro da faixa que contempla
estabilidade microbiológica e condições adequadas para conservação e armazenamento.
Todos os pós tiveram sua composição mineral de superfície alterada. As imagens
microscópicas mostraram a modificação do aspecto do pó obtido em leito de jorro em
comparação com o pó liofilizado.
Palavras-chave: Acerola. Secagem. Leito de Jorro.
Title: DRYING OF ACEROLA PULP IN SPOUTED BED. EVALUATION OF THE EFFECTS OF
THE ADDITION OF MILK AND WHEY PROTEIN IN THE DRYING PERFORMANCE AND
CHARACTERISATION OF THE POWDER
Abstract:
The study of drying carrier agents has been investigated as a way to increase the
production of dust, to improve the drying performance as well as the powder
characteristics. Thus, mixtures of the pulp and milk (powder and reconstituted) and
whey protein were dried in a spouted bed dryer with inert particles of high density
polyethylene at temperatures of 70 °C. The pulp in nature and the mixtures were
characterized about the soluble solids, pH, density and rheological behavior. The
powder was characterized about moisture, water activity, adjustments sorption models,
mineral identification and scanning electron microscopy images (SEM). The addition of
milk interfere with the rheological behavior of the mixtures, however, they continued to
behave as non-Newtonian fluid with pseudoplastic characteristics. The powders had low
water activity and humidity within the range that includes microbiological stability and
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adequate conditions for conservation and storage. All powders had their mineral
composition altered surface. Microscopic pictures showed the appearance modification
of the obtained powder spouted bed compared to the lyophilized powder.
Keywords: Acerola. Drying. Spouted Bed.
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Código: ET0663
Autor: JACKSON AZEVEDO DE ALMEIDA
Orientador: SIBELE BERENICE CASTELLA PERGHER
Título: Materiais bionanocompósitos de baixa densidade baseados em paligorsquita e
biopolímeros
Resumo: Neste trabalho, materiais bionanocompósitos de baixa densidade foram
sintetizados utilizando polímeros de origem natural, tais como amido de arroz e a
pectina, reforçados com o argilomineral de natureza fibrosa paligorskita. Os materiais
preparados foram caracetrizados por DRX, MEV, EDS, TG, densidade aparente e testes de
chama. Os materiais apresentaram alta resistência ao fogo, sendo os materiais
preparado com amido de arroz com paligorskita mais eficientes e com propriedades de
extinção de chama.
Palavras-chave: Bionanocompósitos. Polímeros. Amido. Pectina. Paligorskita.
Title: LOW BIONANOCOMPOSITES
PALYGORSKITE

BASED

ON

RICE

STARCH,

PECTIN

AND

Abstract:
In this study, low density bionanocomposites materials were synthesized using
polymers of natural origin, such as rice starch and pectin, reinforced witch paligorskite
clay of fibrous nature. The prepared materials were characterized by XRD, SEM, EDS, TG,
apparent density and flame tests. All materials showed high resistance to fire and the
materials prepared with rice starch and paligorskite are more efficient and with flame
extinguishing properties.
Keywords: Bionanocomposites. Polymers. Starch. Pectin. Palygorskite.
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Código: ET0668
Autor: RAYANE LILIANE DE OLIVEIRA
Orientador: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA
Co-Autor: HELOISA GABRIELA CLEMENTE DE CASTRO
Título: DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA PLANTA DO MANDACARU
(Cereus jamacaru DC)
Resumo: Cereus jamacaru DC, Cactaceae, comumente conhecido como mandacaru, é um
cacto colunar característico da região semi-árida do Brasil. O mandacaru é de grande
importância para a região do Nordeste, pois se destina a alimentação de ruminantes em
períodos de seca, enuncia-se que as raízes e o caule são diuréticos e melhoram doenças
que acometem o coração. Toda a planta é utilizada ao combate do escorbuto e das
afecções do aparelho respiratório. Já as raízes são usadas em doenças respiratórias e
renais, e como diuréticas, em meio às substâncias químicas reconhecidas no mandacaru
está a tiramina. Diante da falta de estudos quanto à composição química da planta do
mandacaru, essa pesquisa teve como objetivo identificar as quantidades de umidade,
cinzas, proteínas e lipídeos presentes na planta. As amostras de mandacaru foram
fornecidas pela Escola Agrícola de Jundiaí/Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Os métodos utilizados na determinação de umidade, cinzas, proteínas e lipídeos
foram de acordo com as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. O mandacaru cru
geneticamente modificado apresentou o menor teor de umidade (91,43g/100g). O
mandacaru cru normal contém (20,7%), o que indica maior quantidade de resíduo
inorgânico, que é constituída principalmente de minerais, essa cultivar também
apresentou o maior conteúdo de proteínas (1,56g/100g). As cultivares mandacaru cru
(0,6g/100g) e cozido (1,2g/100g) apresentaram baixo teor de lipídeos/gordura líquida
ou óleo.
Palavras-chave: Cereus jamacaru DC; mandacaru; composição química.
Title: DETERMINATION OF CHEMICAL COMPOSITION OF MANDACARU PLANT (Cereus
jamacaru DC).
Abstract:
Cereus jamacaru DC, Cactaceae, commonly known as mandacarú, is a columnar cactus
characteristic of semi-arid region of Brazil. The poultice is of great importance for the
region of the Northeast, are intended for feeding to ruminants in periods of drought, sets
out that the roots and the stems are diuretics and enhance disease that affect the heart.
The whole plant is used to combat of scurvy and the respiratory diseases. The rootsare
used in respiratory and kidney ailments, and as diuretic, amidst the recognised
chemicals in mandacarú is tyramine. Given the lack of studies regarding the chemical
composition of the mandacaru plant, this research aimed to identify the amounts of
moisture, ash, protein and lipids present in plant. Mandacaru samples were provided by
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the agricultural school of Jundiaí/Federal University of Rio Grande do Norte. The
methods used for the determination of moisture, ash, proteins and lipids were according
to Analytical standards of Instituto Adolfo Lutz. The mandacaru genetically modified raw
presented the lowest moisture content (91, 43 g/100 g). The mandacaru normal
contains (20.7%) raw, which indicates greater amount of inorganic waste, which
consists mainly of minerals, this cultivar also presented the highest protein content (1,
56 g/100 g). The cultivars mandacarú cru (0.6 g/100 g) and baked (1 g/100 g)
presented low lipid content/liquid fat or oil.
Keywords: Cereus jamacaru DC; mandacaru; chemical composition.
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Código: ET0682
Autor: EDUARDO VICTOR SANTOS RODRIGUES
Orientador: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI
Co-Autor: ANTONIO DE ANCHIETA CAMARA JUNIOR
Título: USO DA METODOLOGIA DE ESPECTROFOTOMETRIA UV VISÍVEL PARA
QUANTIFICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE FISETINA EM CÉLULAS DE LEVEDURA
Resumo: O choque osmótico mostra-se como uma estratégia tecnológica promissora
para aumentar a eficiência da bioencapsulação de componentes lipossolúveis nas células
da levedura S. cerevisiae. Os resultados da quantificação da fisetina através do método
UV-Vis em termos de eficiência de encapsulação (EE) e teor de fisetina internalizada, FI
demonstraram que as respostas foram muito superiores aos encontrados pelo método
estudado anteriormente, usando cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Para a
EE, os resultados do método UV-Vis variaram entre 3,14.% e 33,30 % Para o teor de FI,
os valores foram encontrados entre 0,113 mg e 1,199 mg, com densidade celular
aproximada de 2.108 célula.mL-1.. Foi observado que os melhores valores em conjunto
da EE e FI foram encontrados nas condições onde a concentração de fisetina usada foi de
2mg/mL, 25°C e solução osmótica de 30MPa. Estes resultados servem de base para o
desenvolvimento de novas tecnologias de microencapsulação e produtos alimentícios e
farmacêuticos diferenciados com alto teor de compostos bioativos na sua formulação.
Palavras-chave: Choque osmótico. Saccharomyces cerevisiae. Fisetina
Title: UV VISIBLE SPECTROPHOTOMETRY METHODOLOGY USE TO QUANTIFY FISETIN
INCORPORATION IN YEAST CELLS
Abstract:
The osmotic shock is shown as a promising technology strategy to increase the efficiency
of bioencapsulation of fat-soluble components in the S. cerevisiae yeast cells. Results of
the measurement of fisetin using the UV-Vis method in terms of the encapsulation
efficiency (EE) and fisetin internalized content (FI) showed that the responses were far
superior to those found using high-performance liquid chromatography (HPLC ). For EE
UV-Vis method results ranged from 3.14.% and 33.30%. For the IF level, the values were
found between 0.113 mg and 1.199 mg, with approximate cell density of 2,108
célula.mL- 1 .It was observed that the best values for both EE and FI were found in
conditions where the concentration of fisetin used was 2 mg ml-1, 25 °C and 30MPa
osmotic solution. These results are the basis for the development of new technologies of
microencapsulation, food products and pharmaceutical with high content of bioactive
compounds in its formulation.
Keywords: Osmotic shock, Saccharomyces cerevisiae, fisetin
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Código: ET0685
Autor: MAYRA SILVA COUTINHO
Orientador: RENATA MENDONCA ARAUJO
Título: Produção de extratos orgânicos bioativos oriundos de microrganismos marinhos
Resumo: Nos últimos anos as pesquisas químicas e farmacológicas de organismos
marinhos têm colaborado expressivamente para a descoberta de novas substâncias
químicas potencialmente bioativas para fins terapêuticos. Os microorganismos
marinhos apresentam implicações revolucionárias aos estudos com produtos naturais,
não apenas pela diversidade química, mas principalmente, pela perspectiva de
sustentabilidade, associada à possibilidade de fermentação para produção de material
suficiente para as etapas pré-clínicas e clínicas do desenvolvimento de fármacos. Foram
produzidos extratos de bactérias marinhas para futuros fracionamentos
cromatográficos. Além dos estudos realizados com os microorganismos, também foram
realizados estudos com a esponja Plakortis angulospiculatus, obtendo o isolamento da
Plakortides E, na qual é relatada na literatura por apresenta atividades antiparasitária,
antimicrobiana e anticancerígena. Os resultados obtidos motivam a continuação do
estudo químico da espécie em questão e a investigação de atividades farmacológicas do
constituinte isolado.
Palavras-chave: Plakortis angulospiculatus; Plakortides E; Metabólitos secundários.
Title: Production of bioactive organic extracts derived from marine microorganisms
Abstract:
Actually the chemical and pharmacological researches of marine organisms have
contributed significantly to the discovery of new potentially bioactive chemical
substances for therapeutic purposes. Marine microorganisms have revolutionary
implications for studies of natural products, not only by the chemical diversity but
mainly from the perspective of sustainability, associated with the possibility of
fermentation to produce enough material for pre-clinical and clinical stages of drug
development. Were produced extracts from marine bacteria for future Chromatographic
fractionation. In addition, besides the studies of microorganisms, were conducted the
chemical investigation of the sponge Plakortis angulospiculatus, obtaining the isolation
of Plakortide E, which is reported in the literature for presents antiparasitic,
antimicrobial and anticancer activities. The results motivate further chemical study of
the species in question and the investigation of pharmacological activities of the isolated
constituent.
Keywords: Marine microrganisms; Plakortis angulospiculatus; Plakortide E
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Código: ET0687
Autor: BRUNNA THAYS DE OLIVEIRA SILVA
Orientador: TATIANA DE CAMPOS BICUDO
Título: OTIMIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO BIODIESEL EM FUNÇÃO DA COMPOSIÇÃO
DE ÉSTERES GRAXOS A PARTIR DE MISTURAS DE ÓLEOS VEGETAIS.
Resumo: Um dos principais entraves técnicos no uso do biodiesel de soja como
combustível é a sua baixa estabilidade oxidativa e sua biolubricidade. No intuito de
superar tal dificuldade, são utilizados aditivos antioxidantes sintéticos, que infelizmente
além do bom desempenho do seu papel, são acompanhados de alguns inconvenientes,
levando o ponto de vista econômico e ambiental. Uma alternativa ao uso de
antioxidantes sintéticos é a modificação da composição química do biodiesel que,
conforme proposto neste trabalho, pode ser realizada através da adição de ésteres
graxos saturados mais resistentes à oxidação e lubricidade. Nesse contexto, amostras de
biodiesel metílico serão aditivadas com as fases saturadas dos biodieseis de mamona e
de óleo residual de cozinha.
Palavras-chave: Biodiesel. Estabilidade oxidativa. Biolubricidade. Indice de Acidez.
Title: THE INFLUENCE OF FATTY ESTERS IN BIODIESEL PROPERTIES
Abstract:
One of the major technical barriers in the use of soybean biodiesel as fuel is their low
oxidative stability and its biolubricidade. In order to overcome this difficulty, are used
synthetic antioxidant additives, which unfortunately beyond the good performance of
their role are accompanied by some drawbacks, leading the economic and
environmental view point. An alternative to the use of synthetic antioxidants is the
modification of the chemical composition of biodiesel that, as proposed in this work, can
be carried out by adding saturated fatty esters are more resistant to oxidation and
lubricity. In this context, methyl biodiesel samples will be added with saturated phases
of castor oil and waste cooking oil biodiesels.
Keywords: Biodiesel. Oxidative stability . Biolubricidade. acidity level.
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Código: ET0688
Autor: STEPHANY LARISSA DA SILVA RIBEIRO
Orientador: LIVIA NUNES CAVALCANTI
Título: Nova metodologia para síntese de derivados da quinoxalina via substituição
nucleofílica aromática com fenóis
Resumo: As reações de substituição nucleofílica aromática (SnAr) são de grande
importância para a síntese orgânica, pois, através delas, é possível se obter produtos
com uma ampla diversidade estrutural, que podem ser úteis nas áreas farmacológicas,
tecnológicas e entre outras. Neste trabalho, foram feitas reações de substituição
nucleofílica aromática com fenóis e o composto 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina
(DCDNQX), e foram obtidos como produto dessas reações, derivados da quinoxalina,
esses produtos foram isolados com bons rendimentos e em condições de reações
brandas.
Palavras-chave: Quinoxalina, 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina, Fenóis, SnAr.
Title: New method for synthesis of quinoxaline derivatives via nucleophilic aromatic
substitution with phenols
Abstract:
The nucleophilic aromatic substitution reactions (SnAr) are very important to the
organic synthesis , because, through them, is possible to obtain products with a large
structural diversity, which may be useful in the pharmacological area, technology and
many others. In this work, was performed nucleophilic aromatic substitution reactions
with phenols and the compound 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina (DCDNQX), and were
obtained, substituted derivatives of quinoxaline. Was gotten a standard reaction
condition, after a serie of optimizations which provided good yields.
Keywords: Quinoxaline, 2,3 - dichloro -6.7 - dinitroquinoxalina , Phenols , SnAr
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Código: ET0691
Autor: JULI SERGINE TAVARES TEIXEIRA
Orientador: CARLOS ALEXANDRE CAMARGO DE ABREU
Co-Autor: LIÉLSON DOS SANTOS ANDRADE
Título: Levantamento de dados e realização de simulações para projetos utilizando a
teoria das opções reais na indústria do petróleo
Resumo: Esse trabalho propõe estudar a teoria de opções reais e desenvolver modelos
de avaliação econômica de projetos baseado em tais conceitos. A análise econômica
internaliza no resultado da avaliação efeitos das incertezas em relação à variáveis
financeiras, econômicas, tecnológicas, técnicas, etc. Esses modelos são bastante úteis em
ambientes de elevada incerteza, pois permitem estimar o impacto do do risco e da
incerteza na valoração de um potencial investimento, onde as inúmeras incertezas são
variáveis fundamentais na viabilidade econômica de projetos e suas consequentes
tomadas de decisão. Os modelos desenvolvidos são aplicados em estudos de casos em
diferentes cenários e projetos simulados. As incertezas relacionadas aos projetos podem
impactar no valor dos custos operacionais do projeto, investimentos, preços , impostos e
outras variáveis que venham a intervir no fluxo de caixa de um investimento.
Palavras-chave: Avaliação Econômica, Opções Reais, Incerteza Tecnológica
Title: Data Collection and Simulation Realization For Economic Analysis Project 2
Abstract:
This work proposes to study the theory of real options and develop economic valuation
models of projects based on such concepts . Economic analysis internalizes the result of
the evaluation effects of uncertainties regarding the financial variables , economic,
technological, technical , etc. These models are very useful in highly uncertain
environments , they allow estimating the impact of risk and uncertainty in the valuation
of a potential investment , where many uncertainties are key variables in the economic
viability of projects and their consequent decision making . The developed models are
applied in case studies in different scenarios and simulated projects. Uncertainties
related to the projects may impact the value of the operating costs of the project,
investment , prices, taxes and other variables that may intervene in the cash flow of an
investment.
Keywords: Economic Evaluation , Real Options , Technological Uncertainty
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Código: ET0703
Autor: YAN DE MEDEIROS GARCIA
Orientador: JOAO BOSCO DE ARAUJO PAULO
Título: Remoção de compostos de enxofre presentes nas águas produzidas na indústria
do petróleo através do equipamento MDIF.
Resumo: A presença de água produzida como efluente nas indústrias petrolíferas está
relacionada às etapas de extração e produção de petróleo e gás. Sua composição varia de
acordo com a formação geológica dos poços, assim como sua idade, composição dos
óleos, entre outros fatores. A complexidade da composição dificulta o tratamento sobre
os componentes tóxicos presentes no meio ambiente e devido à grande quantidade
desse efluente surge a necessidade do estudo prévio sob formas de tratamento que
busquem reduzir os efeitos nocivos. O H2S é o principal composto sulfatado encontrado
na água produzida e originário da própria composição do gás natural, assim como do
petróleo. Sua toxidade é letal e quando misturado à água forma um ácido corrosivo aos
dutos e linhas de fluxo e outros equipamentos. A técnica de tratamento através do MDIF
(Misturador-Decantador de Inversão de Fases) já se mostrou eficaz na remoção dos
compostos sulfetados presentes na água produzida. Dessa forma, o presente trabalho
visa avaliar a otimização no processo de remoção desses compostos a partir de uma
análise combinatória com o processo de tratamento denominado flotação por ar
dissolvido, utilizando Moringa Oleifera como floculante natural. O estudo preliminar
sobre a caracterização bioquímica da Moringa Oleifera é necessária como primeiro
passo para a determinação do estudo e suas variáveis.
Palavras-chave: Água produzida; tratamento; MDIF; Moringa Oleifera
Title: THE REMOVAL OF SULFUR COMPOUNDS PRESENT IN THE WATER PRODUCED IN
THE OIL INDUSTRY BY MDIF EQUIPMENT.
Abstract:
The presence of produced water as waste in the oil industry is related to the operations
of extraction and production of oil and gas. Its composition varies according to the
geological formation of the wells, as well as their age, composition of oils, among other
factors. The complexity of the composition hampers the treatment of the toxic
components present in the environment and due to the large amount of the effluent
comes the need of a previous study in view of treatment that seek to reduce the harmful
effects. The H2S is the main sulphate component found in produced water which is
originated from in the natural gas composition itself, as well as crude oil. Its toxicity is
lethal and when mixed with water forms a corrosive acid to pipelines and flow lines and
other equipments. The treatment technique through MSPI (Mixer-Settler based on Phase
Inversion) has proved effective in the removal of sulphide compounds present in the
produced water. Thus, this study aims to evaluate the optimization in the process of
removal of these compounds from a combinatorial analysis with the treatment process
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called dissolved air flotation using Moringa Oleifera as a natural flocculant. The
preliminary studies on the biochemical characterization of Moringa Oleifera is necessary
as a first step for determining the study and its variables.
Keywords: Produced Water ; treatment; MDIF ; Moringa Oleifera.
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Código: ET0705
Autor: IGOR BARBOSA BRANDÃO
Orientador: JOAO FERNANDES DE SOUSA
Co-Autor: PEDRO FELIPE DOS SANTOS
Título: Avaliação e caracterização de catalisadores no tratamento térmico do pó de
arroz.
Resumo: Visando a produção de bio-óleo, neste projeto foram estudados a pirólise
termoquímica e termocatalítica do pó de arroz, sendo este último utilizando o
catalisador comercial do tipo zeólita 13X. Um segundo catalisador (trióxido de
molibdênio) foi sintetizado por via sólida, e para este, apenas a caracterização foi
realizada (MEV, TG/DTA, FRX). Para ambos os processos (sem e com catalisador) a
degradação da biomassa ocorreu na planta de pirólise constituída de um reator de
cilindro rotativo com capacidade para processar até 1 Kg de biomassa/h. As condições
de operação foram: temperatura de 500ºC, rotação do reator de 10 RPM, vazão de
biomassa de 0,018 Kg/min, tempo de reação de 30 min, resultando como produtos bioóleo, carvão e gases (em geral CO, CO2, e hidrocarbonetos). A avaliação catalítica dos
vapores pirolíticos ocorreu em um reator de leito fixo acoplado aos separadores de
sólidos (e este ao reator de cilindro rotativo) cuja massa de catalisador foi de 52,8 g. O
rendimento global obtido para o processo sem catalisador (3,28 % em bio-óleo, 46,93 de
carvão e 10,2 % de gases) foi de 60,42 % contra 58,46 % na presença do catalisador
(zeólita 13X), sendo 1,32 % de bio-óleo, 48 % de carvão e 8,57 % de gases.
Palavras-chave: Pó de arroz; pirólise; cilindro rotativo; bióleo; catalisadores.
Title: Evaluation and characterization of catalysts for the thermal treatment of rice
powder
Abstract:
Aimed at producing bio-oil, in this project were studied thermochemical pyrolysis and
thermocatalysis rice powder, the latter using the commercial catalyst of the type zeolite
13X. A second catalyst (molybdenum trioxide) was synthesized by solid route, and for
this, only characterization was performed (MEV, TG/DTA, FRX). For both cases (with
and without catalyst) degradation of biomass occurred in the constituted pyrolysis plant
of a rotating cylinder reactor with a capacity of up to 1 kg of biomass / h. The operating
conditions were: temperature 500 ° C, 10 RPM reactor rotation, biomass flow 0.018 kg /
min, 30 min reaction time, resulting as bio-oil, coal and gas (usually CO, CO2, and
hydrocarbons). Catalytic evaluation of the pyrolytic vapor occurred in a fixed bed
reactor coupled to the solid separators (and this the rotary drum reactor) which catalyst
mass was 52.8 g. The overall yield obtained for the process without catalyst (3.28% biooil, 46.93 and 10.2% coal gas) was 60.42% vs. 58.46% in the presence of catalyst
(Zeolite 13X ), and 1.32% bio-oil, 48% carbon and 8.57% gas.
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Keywords: Rice powder; pyrolysis; bio-oil;rotary cylinder reactor; catalysts.
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Código: ET0708
Autor: ANTONIA VANESSA DE VASCONCELOS MARTINS FROTA
Orientador: CARLSON PEREIRA DE SOUZA
Título: Síntese de Mo2C-Co em reator cilindro rotativo através de reação gás - sólido
Resumo: A obtenção de carbeto de molibdênio por reação gás-sólido (CH4 e H2) a partir
de molibdato de amônio (HMA) foi estudada na temperatura de 660 ºC, por 180 minutos
e vazão de 15L/h em reator de leito fixo e reator cilindro rotativo. As propriedades
físicas e químicas do precursor (HMA) foram avaliadas através das técnicas de TG/DTA,
DRX e MEV. A análise por DRX confirmou a presença de várias fases hidratadas de
compostos de amônia. Nas imagens de microscopia foi verificada a formação de grandes
aglomerados de um pó fino. E as análises térmicas indicaram uma perda suave de massa
de ~ 18,69%. Os produtos da reação de carboredução em ambos os reatores foram
avaliados através das técnicas de granulometria a laser, DRX, MEV e TOC. Seus dados
indicaram que no reator de leito fixo houve uma completa conversão a Mo2C
(dp=18.9nm). Todavia, no cilindro rotativo essa conversão foi parcial (~80%), e as
análises DRX identificaram as fases Mo2C e MoO3 (dp=34nm). Por sua vez, a análise
granulométrica, indicou diâmetro médio de 15,29 µm para partículas de leito fixo e,
36,28 µm para o material do cilindro rotativo. Desse modo, observa-se a necessidade de
uso de ajustes nas condições de síntese no cilindro rotativo, a fim de evitar a
centrifugação do material além de garantir a conversão total.
Palavras-chave: Carbeto. Molibdênio. Cilindro rotativo. Leito fixo. Reação gás-sólido.
Title: Mo2C-Co SYNTHESIS IN REACTOR ROTARY CYLINDER BY GAS – SOLID REACTION
Abstract: Carbide of molybdenum getting by gas-solid reaction (CH4 and H2) from
ammonium molybdate (HMA) was studied at a temperature of 660 ° C for 180 minutes,
flow rate 15L / h in a fixed bed reactor and drum reactor rotary. The physical and
chemical properties of the precursor (HMA) were evaluated using the techniques of
TG/DTA, XRD and SEM. The XRD analysis confirmed the presence of multiple phases of
hydrated ammonium compounds. In the images of microscopy was verified formation of
large agglomerates of fine powder. And the thermal analysis indicated a soft mass loss of
~ 18.69%. Carboreduction reaction of the products in both reactors were evaluated by
the laser grading techniques, XRD, SEM and OCD. Their data indicated that the fixed bed
reactor there was complete conversion of Mo2C (dp = 18.9nm). However, this
conversion was rotating cylinder part (~ 80%), and XRD analyzes identified the Mo2 C
and MoO3 phases (dp = 34nm). In turn, particle size analysis indicated mean diameter
15.29 um for fixed bed of particles and 36.28 um for the material of the rotary cylinder.
Thereby, there is a need adjustments to the synthesis conditions in the rotatory cylinder
in order to avoid centrifuging the material in addition to ensure complete conversion.
Keywords: Carbide. Molybdenum. Rotary cylinder. Fixed bed. Gas- solid reaction.
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Código: ET0709
Autor: LUANA CLARA MAIA DE ARAÚJO
Orientador: RENATO DE MEDEIROS ROCHA
Co-Autor: DAVID HELIO MIRANDA DE MEDEIROS, IAGO BEZERRA DE AZEVEDO,
ROBERVAL FELIPPE PEREIRA DE LIMA
Título: Acompanhamento e espacialização da cristalização do cloreto de sódio em uma
salina solar do estuário do rio Apodi-Mossoró/RN
Resumo: O processo produtivo do sal marinho no Rio Grande do Norte, vem passando
por um período de modernização, diante da exigência de um produto cada vez mais
qualificado. Durante o processo de cristalização geram-se condições físicas que causam
aproximações e agrupamentos de moléculas em estruturas organizadas, denominadas
de cristais. No entanto, a composição desses cristais se deriva a partir de impurezas as
quais irão influenciar na composição química da água-mãe e na cinética de crescimento
do cristal.
Os resultados da identificação dos cristais de cloreto de sódio demonstrou que variáveis
abióticas como a velocidade do fluxo de abastecimento, a direção do vento no
cristalizador, o grau de evaporação, a temperatura, o pH, a profundidade, os elementos
químicos, etc., são condicionantes na formação dos cristais precipitados, podendo
ocorrer impurezas e concentrações de outros sais (Mg, Ca, SO4) que interferem no
processo do crescimento do cristal, determinando as características do produto final.
Palavras-chave: cloreto de sódio, cristais, variáveis abióticas, cristalização
Title: MONITORING OF SPATIALIZATION OF CRYSTALLIZATION OF SODIUM CHLORIDE
IN A SOLAR SALT OF THE ESTUARY OF RIVER APODI-MOSSORÓ/RN
Abstract:
The production of sea salt process in Rio Grande do Norte, is going through a period of
modernization, upon the demand of an increasingly qualified product. During the
crystallization process are generated which cause physical conditions and
approximations molecules clusters of organized structures, termed crystals. However,
the composition of these crystals derived from impurities which will influence the
chemical composition of the mother liquor and the crystal growth kinetics.
In this project have been collected sodium chloride crystals to be identified. The
identification results of these analyzes demonstrated that environmental variables such
as the speed of supply flow of the wind in the crystallizer, the degree of evaporation,
temperature, pH, depth, chemicals, etc. are constraints on the formation of precipitated
crystals, occurring impurities and concentrations of other salts (Mg, Ca SO4) that
interfere in the process of crystal growth, determining the characteristics of the final
product.
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Código: ET0713
Autor: NILBERT SEABRA ANDRADE DA SILVA
Orientador: EDGAR PERIN MORAES
Co-Autor: ELSON RODRIGO MIRANDA DA SILVA, ERYKA THAMYRIS DAMASCENA
NÓBREGA, FLAVIANE DE OLIVEIRA SILVA MAGALHÃES FERRAZ
Título: DETERMINAÇÃO DA DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO) EM EFLUENTES
USANDO PROCESSAMENTO DE IMAGENS
Resumo: O objetivo desta pesquisa foi desenvolver uma metodologia analítica
alternativa com baixo custo para determinação da demanda química de oxigênio (DQO)
em efluentes, baseada na reação do íon dicromato que é reduzido a íon cromo. O uso de
processamento de imagens mostrou-se como uma boa alternativa na substituição do
espectrofotômetro UV-VIS, tendo como base o sistema de cor RGB (vermelho-verdeazul) que é promissor, devido, à sua alta portabilidade, redução dos custos envolvidos na
análise, boa reprodutibilidade, simplicidade e rápida aquisição de dados. Além disso,
permite a consolidação de conceitos de espectroscopia. Métodos quimiométricos, como
regressão linear múltipla (MLR) foram utilizados. O método desenvolvido foi usado para
determinar a demanda química de oxigênio do efluente da Estação de Tratamento de
Esgotos da UFRN e comparado com o método padrão para exame de água e efluentes da
American Society for Testing and Materials (ASTM), através de digestão da amostra sob
refluxo fechado e determinação colorimétrica usando um espectrofotômetro UV-VIS. Os
resultados para R2 (>0,99) indicaram que o método de processamento de imagens
apresentou boa linearidade. Comparado ao método convencional, a demanda química de
oxigênio das águas residuais determinada foi semelhante à obtida a partir de método
convencional, apresentando erro menor que 5% para todas medidas. Os resultados
demonstram um método interessante e simples que pode ser facilmente aplicado para
este propósito.
Palavras-chave: DQO. Processamento de imagens. Sistema de cor RGB. Efluentes. MLR.
Title: DETERMINATION OF CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD) IN WASTEWATER BY
IMAGE PROCESSING
Abstract: The objective of this report was to propose an alternative analytical
methodology for measuring chemical oxygen demand (COD) content in wastewater,
based on colorimetric reaction where the dichromate ion oxidizes COD material in the
sample. This results in the change of chromium state from dichromate ion (Cr2O72-) to
the trivalent (III) state. Image processing was considered as an effective substitute for
traditional absorbance devices, based on the RGB (red-green-blue) color system which
appears very promising, mainly due to its high portability, reducing the costs involved in
analysis, good reproducibility, simplicity and fast data acquisition, and enables the
consolidation of spectroscopy concepts. Chemometric methods such as multiple linear
regression (MLR) were used. The proposed method was used to determine COD in
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wastewater from Wastewater Treatment Plant at UFRN and compared with the
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater of the American Society
for Testing and Materials (ASTM), through closed reflux sample digestion and
colorimetric determination by UV-VIS spectrophotometry. Calibration curve presented
good linearity (R2> 0.99). COD content of wastewater determined was similar to that
achieved from the conventional method, with smaller error than 5% for all
measurements. The results show an interesting and simple method which can be easily
applied for this purpose.
Keywords: COD. Image processing. RGB color system. Effluent. MLR.
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Código: ET0719
Autor: HENDERSON SANTOS DE CASTRO GALVÃO
Orientador: TATIANA DE CAMPOS BICUDO
Co-Autor: FRANCISCO SAMUEL PORTELA DE ALBUQUERQUE, RENATO DANTAS LUZ
PEIXOTO
Título: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE ÉSTERES GRAXOS OBTIDOS DA MISTURA DE
ÓLEOS VEGETAIS EM FLUIDOS DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSOS.
Resumo: Devido às restrições ambientais, o uso de fluidos de perfuração que atendam
aos requisitos de toxicidade e de biodegradabilidade, exigidos pelos órgãos ambientais,
vem sendo recomendado na perfuração de poços de petróleo. Nesse contexto, surgem os
fluidos à base de ésteres vegetais, pois apresentam uma toxicidade baixa e uma
biodegradabilidade alta, recebendo, assim, uma alta aceitação pelos órgãos ambientais.
Assim, o objetivo desse trabalho é avaliar o potencial de ésteres graxos como base
orgânica em fluidos de perfuração não aquosos. A viscosidade cinemática, o ponto de
fulgor e o ponto de fluidez dos ésteres de babaçu, dendê, mamona e soja revelaram o
babaçu como promissor na formulação de fluidos de perfuração não aquosos, uma vez
que apresentou menor viscosidade, com valor de 3,1 cSt, ponto de fulgor elevado (125
°C) e ponto de fluidez satisfatório (-3 °C).
Palavras-chave: Fluido de perfuração.Ésteres.Viscosidade.Ponto de fulgor.Fluidez.
Title: ESTERS OF FATTY PERFORMANCE ASSESSMENT OBTAINED FROM DRILLING
VEGETABLE OILS MIXTURE FLUIDS NOT AQUEOUS
Abstract:
Due to the environmental constraints, the use of drilling fluids that meet toxicity
requirements and biodegradability, demanded by environmental agencies, has been
increasingly recommended for drilling oil wells. In this context, arise the vegetable
esters-based fluids, since they have a low toxicity and a high biodegradation, thus
getting a high acceptance by environmental agencies. Thus, the aim of this work is to
evaluate the potential of vegetable fatty esters as organic base in non-aqueous drilling
fluids. The kinematic viscosity, the flash point and the pour point of babassu, palm,
castor, and soybean esters revealed babassu as promising in the formulation of nonaqueous drilling fluids, since they presented viscosity, value of 3,1 cSt, high flash point
(125 °C) and satisfactory pour point (-3 °C).
Keywords: Drilling fluids. Esters. Viscosity. Flash point. Pour point.
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Código: ET0721
Autor: GIULIA NATALINI
Orientador: YURI DANIEL JATOBA COSTA
Título: Modelagem numérica de estacas carregadas lateralmente e axialmente à tração
Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de análises
paramétricas sobre o comportamento de estacas do tipo hélice continua submetidas a
carregamentos laterais. As simulações foram realizadas através de um programa
computacional que utiliza o método dos elementos finitos em três dimensões. Os
resultados das simulações foram validados por comparações com resultados de provas
de carga realizadas sobre este tipo de estaca em dois depósitos arenosos de um mesmo
local, mas com camadas superficiais com densidades relativas diferentes. As análises
paramétricas foram procedidas variando-se a coesão do solo (c) e a razão de resistência
de interface (Rinter). Os resultados são apresentados em termos de curvas p-y, ou seja,
reação do solo na frente da estaca (p) versus deslocamento horizontal (y) no fuste da
estaca, a 1 m de profundidade. Observou-se que a coesão e a razão de interface
exerceram uma influência significativa nos resultados da modelagem numérica. Quanto
maior a coesão e a razão de resistência de interface, maior a aproximação entre a curva
p-y numérica e a de campo.
Palavras-chave: estaca hélice continua. carregamento lateral. curva p-y. MEF.
Title: PARAMETRIC ANALYSIS OF LATERALLY LOADED CONTINUOUS FLIGHT AUGER
PILES
Abstract: This paper presents results of parametric analyses obtained from numerical
modeling on the behavior of laterally loaded continuous flight auger (CFA) piles. Threedimensional finite element analyses were carried out to assess the behavior of the pilesoil system. The results of the numerical simulations were validated against field data
obtained from lateral load tests performed in CFA piles in two sand deposits in the same
site, but with surficial layers with different relative densities. The parametric analyses
were performed varying soil cohesion (c) and interface resistance ratio (Rinter). The
results are presented in terms of p-y curves, that is, the soil reaction in front of the pile
(p), collected at the depth of 1 m versus the corresponding horizontal displacement (y).
It has been found that soil cohesion and interface resistance ratio played an important
role on the results of the numerical analyses. Larger values of soil cohesion and interface
resistance ratios lead to numerical p-y curves closer to the field p-y curves.
Keywords: continuous flight auger pile. lateral loading. p-y curve. FEM.
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Código: ET0722
Autor: JOSÉ RANDSON DA CUNHA
Orientador: MARCELO AUGUSTO COSTA FERNANDES
Título: Desenvolvimento de Sistemas Embarcados em Hardware com Algoritmos
Genéticos
Resumo: Algoritmos Genéticos (AGs) podem ser caracterizados como um método de
otimização ou um método de busca heurística que mapeia os estados de busca e uma
população de “cromossomos” (string de bits por exemplo). A população evolui
iterativamente até encontrar ou aproximar do alvo da busca. Sistemas baseados em AGs
são amplamente utilizados em vários problemas práticos, porém, grande parte das
soluções está associada a computadores de médio e grande porte. Assim, este projeto
tem como meta principal o desenvolvimento de AGs em sistemas embarcados de baixo
consumo, baixo custo e tamanho reduzido como Microcontroladores (MuC),
Processadores Digitais de Sinais (DSP) e Microprocessadores (MuP) visando o
desenvolvimento de soluções dedicadas para vários setores da indústria. Neste projeto,
procurou-se encontrar tempos de respostas satisfatórios para a execução de algoritmos
genéticos em sistemas embarcados, para depois avaliar a relação do consumo de energia
dos sistemas que usam AG comparados com os mecanismos tradicionais de busca e
otimização. A metodologia utilizada avaliou os tempos de execução de cada etapa do AG
e a partir daí, procurar otimizar esses tempos a fim de se obter o melhor tempo global de
execução. Todo o desenvolvimento foi realizado em linguagem C tendo como alvo um
MuC de 8-bits da arquitetura ATMEGA do fabricante ATMEL. Finalmente, o processo de
validação foi realizado em bancada com ajuda de um osciloscópio e outros dispositivos
eletrônicos.
Palavras-chave: Sistemas embarcados - Algoritmos genéticos - Inteligência artificial
Title: Development of Genetic Algorithms in Embedded hardware systems
Abstract:
Genetics Algorithms (GA) can be characterized as an optimization method or a research
method heuristic that makes a mapping between a state research and a population of
“chromosomes” ( a string, for example). The population evolves iteratively to find or get
an approximation for the goal of the researching. Systems based in GA are widely used
to solve many practice problems, however, most of these solutions are associated to
large or medium computers, for this reason, the GA utilization in applications that
demand hardware of low costs and reduced size, become impossible. Thus, this project
has as main goal to develop GAs on embedded systems that has low consumption and
reduced sizes as well as Microcontrollers (MuC), Digital Signals Processing (DSP) and
Microprocessor (MuP) aiming the development of dedicated solutions to several
industrial sectors. The project has the proposes the using of the GA heuristic on
embedded system, in order to its use can be proven and tested meaning to obtain better
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answers that are in agreement with the criteria required by an embedded application. In
general these requirements are related with the time performing of this heuristic, that
make the challenger bigger, since the complexity of the GA implementation and by the
restricted resources of an embedded system are rather restricted , both memory and
processing. In this project, satisfactory response times for GA performance in embedded
systems were researched in order to evaluate t
Keywords: Sistemas embarcados - Algoritmos genéticos - Inteligência artificial
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Código: ET0724
Autor: GILVANI GOMES DE CARVALHO
Orientador: JUDITH JOHANNA HOELZEMANN
Título: Um banco de dados de observações satelitais de aerossóis atmosféricos sobre o
Nordeste Brasileiro
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo criar um banco de dados de aerossóis
atmosféricos para a região do nordeste brasileiro a partir dos dados observacionais do
sensor MODIS a bordo dos satélites TERRA e AQUA monitorados pela NASA. Os dados
observacionais coletados foram referentes ao ano de 2014 e observou-se que houve
pouca variabilidade na concentração total diária dos aerossóis.
Palavras-chave: Aerossol. Profundidade óptica de aerossol. Sensoriamento remoto.
Title: Satellite observations database of atmospheric aerosols in the Brazilian Northeast
Abstract:
The objective of this work was to create a database of atmospheric aerosols for the
Brazilian northeastern region from the MODIS observational data on board of the
TERRA and AQUA satellites which are monitored by NASA. Observational data were
collected referring to the year 2014 and it was observed that there was a little variability
in daily total concentration of aerosols.
Keywords: Aerosol. Aerosol optical depth. Remote sensoring.

214

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET0725
Autor: RUI PINTO DA SILVA JUNIOR
Orientador: MARIA FRANCISCA DE JESUS LIRIO RAMALHO
Título: A impermeabilização do solo, a chuva e o volume de água escoado
Resumo: Este trabalho se propõe em uma análise da relação entre as chuvas, a
impermeabilização dos solos e o escoamento superficial, na qual, estuda-se a relação
entre a quantidade de chuva precipitada e o volume de água escoado em determinado
tempo, buscando avaliar o problema das áreas urbanas com risco de alagamento das
ruas com condições de má drenagem. Através de uma revisão bibliográfica e observando
as chuvas em um modelo experimental, medindo 5m x 1m, situado na Estação
Climatológica da UFRN, foram gerados os dados, sendo estes analisados e interpretados,
visando a uma estimativa no sentido de avaliar o alagamento de ruas em uma escala
maior, considerando o caso de Natal.
Palavras-chave: Impermeabilização de solos. Alagamentos. Urbanização. Períodos
chuvoso
Title: SOIL SEALING, RAIN AND VOLUME OF WATER
Abstract:
This work aims at analyzing the relationship between rainfall, soil sealing and runoff , in
which studies the relationship between the amount of foregone rain and the volume of
runoff water at one time , seeking to evaluate the problem urban areas at risk of flooding
the streets with poor drainage conditions. Through a literature review and watching the
rain in an experimental model , measuring 5m x 1m , located in Climatological UFRN
station , the data were generated , which are analyzed and interpreted , with a view to an
estimate to assess the streets of flooding in a larger scale, considering the case of Natal.
Keywords: Impermeability. Waterlogging. Urbanization. Rainy periods.
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Código: ET0727
Autor: VINNICIUS VALE DIONIZIO FRANÇA
Orientador: LUTIANE QUEIROZ DE ALMEIDA
Co-Autor: JOSIANE RODRIGUES EUGENIO
Título: INDICADORES DE RISCO DE DESASTRE NO BRASIL: UM ESTUDO DE CASO NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Resumo: A pesquisa fornece uma ferramenta para avaliar, visualizar e comunicar
diferentes níveis de exposição, vulnerabilidade e risco em um nível regional no Brasil.
Esta pesquisa tem como objetivo analisar a utilidade de um índice regional de risco que
considera ambos os fenômenos naturais de perigo e vulnerabilidade social. A
comparação entre municípios fornece um ranking inicial de exposição e vulnerabilidade.
As informações fornecidas pelo índice destacam a necessidade de medidas preventivas
para a redução do Risco de Desastre e adaptação às mudanças climáticas no Rio Grande
do Norte. Os resultados mostraram que o risco está fortemente interligado com as
condições socioeconômicas e culturais e da vida cotidiana, bem como o desempenho das
instituições do estado que lidam com a Redução do Risco de Desastre (RRD) e Gestão de
Risco de Desastre (GDR), em outras palavras, vulnerabilidade.
Palavras-chave: Desastres Naturais. Risco. Vulnerabilidade. Rio Grande do Norte
Title: INDICATORS OF DISASTER RISK IN BRAZIL: A CASE STUDY IN THE STATE OF RIO
GRANDE DO NORTE
Abstract: The research provides a tool to help evaluate, visualize and communicate
different levels of exposure, vulnerability and risk at a regional level in Brazil. This
research aims to analyze the usefulness of such a national risk index that considers both
natural phenomena hazard and social vulnerability. The comparison municipality
provides an initial ranking of exposure and vulnerability. The information provided by
the Index highlights the need for preventive measures to reduce the risk of disasters and
adaptation to climate change in Rio Grande do Norte. The results showed that the risk is
strongly intertwined with the socioeconomic and cultural conditions and normal
everyday life as well as with the performance of state institutions that deal with the
Disaster Risk Reduction (RDR) and Disaster Risk Management (GDR), in other words
vulnerability.
Keywords: Natural disasters. Risk. Vulnerability. Rio Grande do Norte
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Código: ET0729
Autor: FÁBIO HENRIQUE LIMA AMBRÓSIO
Orientador: KARILANY DANTAS COUTINHO
Co-Autor: TALLES TAYSON SALDANHA DE FARIAS, VITOR RAMALHO DE BRITO
Título: DESENVOLVIMENTO, PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA EMBARCADO
DE BAIXO-CUSTO PARA AERONAVES TIPO VANT
Resumo: A utilização de microcontroladores é fortemente presente nas soluções de
problemas em projetos relacionados ao desenvolvimento nas áreas de engenharia de
mobilidade. O progresso desta tecnologia permite a rápida e simples implementação
desta solução a um preço muito acessível. O Arduíno®, um hardware open-source de
prototipagem eletrônica, escolhido entre as opções atualmente encontradas no mercado,
combina a acessibilidade e flexibilidade necessária em numerosos projetos complexos. A
plataforma tem a WEB como um repositório de conteúdo colaborativo, o que requer
apenas conhecimentos básicos em programação e eletrônica do usuário. Neste trabalho,
as especificações e capacidades desta ferramenta eletrônica são mostradas utilizando
um sistema embarcado real desenvolvido para utilização assistida de um dispositivo de
queda de um pacote humanitário em um alvo pré-definido em terra, a ser instalado em
um veículo aéreo.
Palavras-chave: Sistema Embarcado, Baixo Custo, Telemetria de veículos aéreos
Title: DESIGN, DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF A LOW COST EMBEDDED
SYSTEM FOR AN UAV AIRCRAFT.
Abstract:
The use of microcontrollers is even more present in the solution of problematic related
to the development and testing of projects in the areas of engineering for mobility. The
progress of this technology enables the quick and simple implementation of these
solutions at a very affordable price. The Arduino®, an open-source electronic
prototyping hardware, chosen among the options actually found on the market,
combines the necessary accessibility and flexibility in innumerous complex projects. The
platform uses a massive WEB repository of collaborative content, requiring basic
knowledge of programming and electronics. In this work, the specifications and
capabilities of this electronic tool are shown, using a real embedded system developed
for a human-assisted targeted package drop system installed in an aerial vehicle. That is
achieved through the application of specific sensors of pressure (barometer), speed and
position (GPS) and three axis motion (accelerometer/gyroscope), for data collection and
an eventual treatment of it, always taking into account the total costs of the project. The
application demonstrates the efficacy of the chosen board in data acquisition,
development time and its low cost advantage, including its adjacent electronic
components, as sensors and peripherals.
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Keywords: Embedded System, Low Cost, Aerial Vehicle’s Telemetry
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Código: ET0734
Autor: LIÉLSON DOS SANTOS ANDRADE
Orientador: CARLOS ALEXANDRE CAMARGO DE ABREU
Co-Autor: JULI SERGINE TAVARES TEIXEIRA
Título: MODELO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA PARA INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO DE
PETRÓLEO UTILIZANDO DADOS DA REGIÃO DO GOLFO DO MÉXICO
Resumo: As empresas necessitam de ferramentas que possam fornecer estimativas em
relação aos valores de projetos em períodos futuros, considerando a flexibilidade
gerencial, definindo se é melhor investir agora ou esperar o melhor momento em que as
condições de mercado, técnicas e tecnológicas favorecerem o investimento. Neste estudo
realizou-se levantamento de dados econômicos e tecnológicos, os quais são obtidos
pelas variáveis incertas que impactam na receita de um projeto. No caso da indústria
petrolífera, a principal variável relacionada ao aspecto econômico é o preço do petróleo.
Nos dados tecnológicos as informações utilizadas na pesquisa foram a evolução
tecnológica no desenvolvimento de campos de petróleo em águas profundas no Golfo do
México, foi avaliado o progresso da profundidade dos poços ao longo do tempo. Os
resultados obtidos neste projeto de pesquisa até o momento foram: Adquiriram-se os
dados econômicos e tecnológicos de interesse, calcularam-se os valores para a
estimativa das taxas de crescimento (alfa) e risco tecnológico (sigma), utilizando os
dados tecnológicos e econômicos utilizou-se um software que realizasse o método
numérico da simulação de Monte Carlo e na simulação foram obtidos 2500 valores para
cada ano, iniciando do ano zero (hoje) até o ano de número 40. No momento está sendo
feito o cálculo do fluxo de caixa e de processos estocásticos.
Palavras-chave: Palavras-chave: Avaliação econômica. Evolução tecnológica. Opções reai
Title: EVALUATION ECONOMIC MODEL FOR OIL PRODUCTION INDUSTRY
USING DATA FROM THE REGION OF MEXICO GULF
Abstract:
The Companies need tools that can provide estimates in relation to project values in
future periods, considering the managerial flexibility, defining whether it is better to
invest now or wait for the best time in which market conditions, technical and
technological favor investment. This study was carried out survey of economic and
technological data, which are obtained by the uncertain variables that impact the
revenue of a project. In the case of the oil industry, the main variable related to the
economic aspect is the price of oil. Technological data in the information used in the
research were the technological evolution in the development of oil fields in the
deepwater Gulf of Mexico, the depth of the progress was evaluated wells over time.The
obtained results in this research project, until now, were: acquired the economic and
technological data of interest, was calculated the values for the estimate of growth rates
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(alpha) and technological risk (sigma), using the technological and economic data was
used a software to carry out the numerical method of Monte Carlo simulation and
simulation were obtained 2500 values for each year, starting from year zero (today)
until the year number 40. Currently it is being done the calculation of cash flow and
stochastic processes.
Keywords: : Real options. Valuation projects. Investment analysis.
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Código: ET0735
Autor: FERNANDO ERICK SANTOS DA SILVA
Orientador: UILAME UMBELINO GOMES
Título: Síntese e Caracterização de Carbetos WC nanoestruturados através de Reação
Gás-Sólido a Baixa Temperatura.
Resumo: Os carbetos de metais refratários, como tungstênio (WC), tântalo (TaC) e nióbio
(NbC), se destacam devido as suas aplicações em diversas áreas da indústria, por
apresentarem propriedades específicas, tais como: alto ponto de fusão, alta dureza,
resistência ao desgaste, resistência à oxidação e boa condutividade elétrica. O carbeto de
tungstênio - WC, particularmente, é muito usado na indústria de metal duro, devido as
suas propriedades relevantes, como alta dureza e resistência ao desgaste. Novas técnicas
de síntese têm sido desenvolvidas a fim de reduzir a temperatura de síntese de carbetos
de metais refratários, a partir de precursores mais reativos e de reações gás-sólido para
a carboredução, procurando-se produzir carbetos na forma pura, com propriedades
adequadas para uso na produção de carbetos cementados de alta qualidade e
catalisadores mais seletivos. Neste trabalho, foi obtido o WC puro e nanoestruturado, a
partir do paratungstato de amônia - PTA, a baixa temperatura e curto tempo de reação.
O hidrogênio (H2) e o metano (CH4) foram utilizados como gás redutor e fonte de
carbono, respectivamente. O precursor e o produto obtido foram caracterizados por
difração de raios-X (DRX), e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados
obtidos por difração de raios-X mostraram que ocorreu a redução e a carbonetação
completa do paratungstato de amônia - PTA, resultando na formação de WC puro. O
tamanho médio de cristalitos obtido foi da ordem de nanômetros, alcançando
Palavras-chave: Paratungstato de amônia, reação gás-sólido, carbeto de tungstênio nano
Title: Synthesis and Characterization of Nanostructured WC carbide through gas
reaction - Solid Low Temperature
Abstract:
The carbides of refractory metals such as tungsten (WC), tantalum (TaC) and niobium
(NbC), stand out due to their applications in several areas of industry, because they have
specific properties, such as high melting point, high hardness, wear resistance, oxidation
resistance and good electrical conductivity. The tungsten carbide - Toilet, particularly, is
widely used in the hard metal industry, due to its material properties such as high
hardness and wear resistance. New synthesis techniques have been developed to reduce
the carbides synthesis temperature refractory metals, from most reactive precursors
and gas-solid reactions to carboredução, seeking to produce carbides in pure form,
having suitable properties for use in cemented carbides production of high quality and
more selective catalysts. In this work, pure and nanostructured WC was obtained from
the paratungstate ammonia - PTA, low temperature and short reaction time. Hydrogen
(H2) and methane (CH4) were used as a reducing gas and carbon source, respectively.
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The precursor and the product obtained were characterized by diffraction of X-ray
(XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The results obtained by diffraction of Xrays showed that there was complete reduction and carburization of ammonium
paratungstate - PTA, resulting in the formation of pure WC. The average size of
crystallites obtained was of nanometer order, reaching values of approximately 20.8 nm.
Keywords: Paratungstate ammonia, gas-solid reaction, nanostructured tungsten car
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Código: ET0750
Autor: WELDENNY MATHEUS DE BRITO MANSO
Orientador: FABIANA TRISTAO DE SANTANA
Título: Utilização da Álgebra Linear na Aproximação de Funções em Espaços Ortogonais
Resumo: Neste trabalho apresentaremos um estudo sobre a utilização da álgebra linear
para a aproximação de funções em espaços ortogonais que culminará na utilização da
série de Fourier para tal procedimento. As séries de Fourier são de grande importância
na resolução de variados problemas os quais há necessidade de representar funções
com descontinuidades através de uma série de polinômios trigonométricos, facilitando
assim, a resolução de problemas físicos. Teremos uma análise detalhada com a maioria
dos cálculos explícitos, para o maior entendimento do leitor. Para ilustrar tais problemas
nos utilizaremos dos softwares GeoGebra e Scilab para fazer gráficos.
Palavras-chave: Álgebra Linear. Série de Fourier. Polinômios trigonométricos.
Title: APPROXIMATION OF FUNCTIONS IN ORTHOGONAL SPACES WITH THE USE OF
LINEAR ALGEBRA
Abstract:
In this work, we present a study about the use of linear algebra for approximation of
functions in orthogonal spaces, which will culminate in the use of Fourier series for this
procedure. The Fourier series have a great importance solving various problems, which
are required to represent functions with discontinuities by polynomials trigonometric
series, facilitating the resolution of physical problems. We will have a detailed analysis
with the most calculations explained, for better understanding of the reader. To
illustrate such problems, we will use the softwares GeoGebra and Scilab to do the
graphics.
Keywords: Linear Algebra. Fourier series. Trigonometric Polynomials.
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Código: ET0755
Autor: LIDYANE MAYARA LIMA DE ARAÚJO
Orientador: ZORANO SERGIO DE SOUZA
Título: Caracterização geológica e tectônica de carbonatitos e rochas ultrmáficas
associdas a NE de São José do Campestre, RN
Resumo: A área de estudo está localizada no Maciço São José do Campestre (MSJC), no
contexto geológico da Província Borborema, na porção leste do estado do Rio Grande do
Norte. A singularidade envolvida com a região diz respeito ao Núcleo Arqueano do MSJC
que possui o fragmento de crosta aflorante mais antigo da América do Sul. Este trabalho
tem por finalidade aprofundar o estudo no que diz respeito às rochas do Maciço São José
do Campestre, em especial, aos corpos máficos-ultramáficos e carbonatíticos que
constituem ocorrências que intrudem o embasamento gnaissico-migmatítico. Com base
na interpretação de imagens de satélite e dados de feições vetoriais utilizando produtos
LANDSAT e softwares como Er Mapper, Google Earth Pro e ArcMap 10.4 foram
analisadas relações entre os diferentes tipos de materiais presentes na área. Estas
relações foram estudadas também através de visita de campo ao local de estudo com
coleta de amostras e descrição de seções delgadas. A partir da correlação destes dados
foram descritas unidades máficas-ultramáficas dominadas pela presença de
clinopiroxênios da série diopsídio-hedenbergita e rochas classificadas como carbonatito
do tipo sovito, dadas pela textura grossa e pelo predomínio de calcita. Embora não se
tenha dados geoquímicos que fortaleçam a classificação, as texturas e mineralogia
acessória apontam para altas temperaturas de cristalização dos corpos.
Palavras-chave: Carbonatito. Ultramáfica. NE do Brasil
Title: TECTONIC AND GEOLOGICAL CHARACTERISATION OF CARBONATITES AND
ASSOCIATED ULTRAMAFIC ROCKS NE OF SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, RN
Abstract: The study area is located in the São José do Campestre Massif (MSJC), in the
geological context of the Borborema Province, eastern portion of Rio Grande do Norte
state. The uniqueness involved with the region concerns the Archean of MSJC nucleous
that has the oldest crust fragment outcropping of South America. This study aims to
further study with regard to the rocks of the São José do Campestre Massif, especially ,
the mafic-ultramafic and carbonatite bodies which are occurrences that crosscut the
gneissic-migmatitic basement. Based on interpretation of satellite data and shapefiles
images using Landsat products and software as Er Mapper, Google Earth Pro and
ArcMap 10.4 relations were analyzed among the different types of materials present in
the area. These relationships were studied also during field sample collecting and
followed by description of thin sections. Based on correlation of these data we
interpreted the lithotypes as mafic-ultramafic units dominated by the presence of
clinopyroxenes of the diopside-hedenbergita series and also sovito types carbonatite
(coarse grained texures and predominance of calcite). Although no geochemical
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evidence supporting the classification, textures and mineralogy gives the supporting
point to high crystallization temperatures of the bodies.
Keywords: Carbonatite. Ultramafic. NE Brazil
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Código: ET0763
Autor: KAIO GURGEL DOS PASSOS FREITAS
Orientador: HELENICE VITAL
Título: ANÁLISE MORFODINÂMICA ASSOCIADA A EVENTOS EXTREMOS: ESTUDO DE
CASO PRAIA DE PONTA NEGRA
Resumo: A praia de Ponta Negra (Natal-RN) vem sofrendo com os processos erosivos,
resultante de intervenção antrópica na zona costeira, levando a necessidade do estudo
da morfodinâmica costeira, para melhor entender essa região. Neste estudo foram
estabelecidos cinco pontos de controle ao longo da praia, onde foram realizados perfis
planialtimétricos no período de baixa-mar, nas marés de sizígia. Adicionalmente foram
coletados sedimentos superficiais nas zonas de pós-praia, estirâncio e ante-praia. Os
resultados indicam que os pontos mais próximos ao promontório rochoso do Morro do
Careca apresentaram comportamento mais estável quanto à inclinação e volume do
perfil praial. Por outro lado, os pontos mais afastados apresentam maior variabilidade,
assim como os dados sedimentológicos de granulometria, assimetria e curtose. Os dados
sedimentológicos não apresentaram variações significativas de um mês para outro, em
relação ao teor de carbonato e matéria orgânica. Estes parâmetros se mostraram mais
elevados próximos ao promontório, em ambos os dados. As correlações morfodinâmica
dos perfis e dados sedimentológicos com os de maré indicam a ocorrência de um evento
de alta intensidade no período entre agosto e setembro de 2015. Neste sentido o
presente trabalho se mostrou importante na caracterização da morfodinâmica praial
relacionada a eventos extremos. Auxiliando também tomadas de decisões quanto à
elaboração de políticas de proteção da zona costeira.
Palavras-chave: Zona costeira. Morro do careca. Processos erosivos.
Title: MORPHODYNAMICS ANALYSIS ASSOCIATED TO EXTREME EVENTS: PONTA
NEGRA BEACH CASE STUDY
Abstract: The Ponta Negra Beach (Natal, Brazil) has suffered from the erosion resulting
from human intervention in the coastal zone. This show the need to study the
morphodynamics, to better understand this region. This study established five control
points along the beach, where they planialtimetric profiles were performed in low-water
period, during spring tides. In addition were collected surface sediments in backshore,
intertide and foreshore. The results indicate that the closest points to the Morro do
Careca showed more stable behavior on the pitch and volume of the beach profile. On
the other hand, the more distant points have greater variability, as well as the
sedimentological data (granulometry, skewness and kurtosis). The sedimentological
data did not show significant variations from one month to another, relative to the
carbonate and organic matter contents. These parameters were higher near the Morro
do careca in both data. The correlations of morphodynamics profiles and
sedimentological data with the tides indicate the occurrence of a high intensity event
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between August and September 2015. In this sense the present work proved to be
important in the characterization of beach Morphodynamic related to extreme events. It
also aid in decisions about the development of coastal zone protection policies.
Keywords: coastal zone. Morro do Careca. erosive processes.
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Código: ET0767
Autor: ALAN DE OLIVEIRA CAMPOS
Orientador: GORETE RIBEIRO DE MACEDO
Título: Estudo da hidrólise enzimática do bagaço de coco verde com e sem a presença de
aditivos
Resumo: A associação complexa entre celulose, lignina e hemicelulose dificulta a
hidrólise enzimática de materiais lignocelulósicos para produção de etanol de segunda
geração tornando-se necessário um pré-tratamento adequado ao material. Além disso,
estudos têm mostrado que a utilização de surfactantes químicos e biológicos
proporciona um alto rendimento na produção de açúcares. Dessa forma, foram
realizados estudos com a finalidade de verificar a influência do Ramnolipídeo (um
biossurfactante produzido pela Pseudomonas aeruginosa) na hidrólise enzimática do
bagaço de coco verde in natura e pré-tratado via ácido/alcalino e peróxido de
hidrogênio alcalino. Em paralelo foram realizados ensaios de hidrólise do coco
utilizando o surfactante químico Triton X-100 a fim de comparar os resultados obtidos.
Os dados apontaram que, em relação à liberação de açúcares redutores totais e
conversão celulósica, não houve aumento significativo para o material in natura. No
entanto, em se tratando da casca de coco verde pré-tratada, tanto pela rota
ácida/alcalina como através do uso de peróxido de hidrogênio alcalino, observou-se uma
maior produção de açúcares redutores totais, bem como uma maior conversão
celulósica em torno de 33% para a casca de coco pré-tratada via ácido/alcalino com a
aplicação do ramnolipídeo.
Palavras-chave: coco verde, hidrólise, pré-tratamento, ramnolipídeo.
Title: EVALUATION OF INFLUENCE OF RHAMNOLIPID ACTION AT THE ENZYMATIC
HYDROLYSIS OF GREEN COCONUT SHELL
Abstract: The complex association between the cellulose with lignin and hemicellulose
complicates the enzymatic hydrolysis of lignocellulosic materials for the production of
second-generation ethanol, requiring its proper pretreatment. Furthermore, studies
have shown that the use of chemical and biological surfactant provides a high yield in
sugar production. With this in mind, studies were made in order to verify the influence
of rhamnolipid (a biosurfactant produced by Pseudomonas aeruginosa) in the enzymatic
hydrolysis of the in natura, acid/alkaline pretreated and alkaline hydrogen peroxide
pretreated green coconut bagasse when compared to the use of the chemical surfactant
Triton X-100. The results showed that, compared to the production of total reducing
sugars and cellulose conversion, there was no significant increase at the material in
nature. However, in both case of pretreated coconut studied, was observed greater
production of total reducing sugars, as well as increased cellulose conversion around
33% for green coconut bagasse pre-treated via coconut acid/alkaline with the
application of rhamnolipid.
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Keywords: Green coconut. Hydrolysis. Pretreatment. Rhamnolipid.
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Autor: VICTOR JERÔNIMO GALDINO LOPES DE OLIVEIRA
Orientador: RUMMENIGGE RUDSON DANTAS
Co-Autor: PAULA ROBERTA DINIZ
Título: ReabilitSim - Serious Game aplicado à reabilitação motora usando a luva do
NEDGlove
Resumo: Tornar as sessões de fisioterapia mais divertidas e estimulantes é um dos
fatores que podem contribuir para a adesão do paciente e para a melhoria dos
resultados de reabilitação. Nesse sentido, o trabalho apresenta o ReabilitSim, que é um
sistema de reabilitação virtual dividido em duas partes. São elas: O jogo sério O Caçador
das Relíquias Perdidas e o sistema web SmartGlove. A principal contribuição deste
trabalho é um jogo 2D com interfaces simples que auxiliar na reabilitação de pacientes
com deficiência motoras nas mãos pós-AVC. A proposta do sistema web, auxiliar os
fisioterapeuta após as sessões de fisioterapia.
Palavras-chave: Reabilitação virtual, Sistemas web, Motores de jogos, Jogos sérios.
Title: ReabilitSim - Serious Game applied to motor rehabilitation using the sleeve
NEDGlove
Abstract: Make the most fun and exciting physical therapy is one of the factors that may
contribute to patient compliance and improving rehabilitation outcomes. In this sense,
the work presents the ReabilitSim, which is a virtual rehabilitation system in two parts.
They are: The serious game The Hunter of Lost Relics and web SmartGlove system. The
main contribution of this work is a 2D game with simple interfaces to assist in the
rehabilitation of patients with motor impairment in poststroke hands. The proposal of
the web system, assist the physiotherapist after the physical therapy sessions.
Keywords: Virtual rehabilitation, web systems, games engines, Serious Games
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Código: ET0783
Autor: BRUNA LUISA MARTINS BARBOSA
Orientador: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO
Co-Autor: CARLOS AUGUSTO DE MEDEIROS FILHO
Título: Controle Adaptativo: Aplicação em um Levitador Magnético
Resumo: Um controlador adaptativo é um controlador que pode modificar o seu
comportamento em resposta a mudança na dinâmica do processo, controlando plantas
desconhecidas ou parcialmente desconhecidas. Existem diversas formas de aplicações, e
uma interessante e didática aplicação se dá em um sistema de levitador magnético. Os
sistemas de levitação magnética são instáveis como também não são lineares em sua
dinâmica. A temperatura do eletroímã presente na estrutura do levitador é alterada com
o tempo, desta forma, será aplicado o Controle Adaptativo por Modelo de Referência
(MRAC) para controlar a planta de um protótipo didático de um levitador magnético.
Palavras-chave: Controle Adaptativo. Levitador Magnético. Modelo de Referência.
Title: Adaptive Control: Application in a Magnetic Levitation
Abstract:
A Control Adaptive is a control that can modify the behavior on the response of the
dynamic in the process, controlling knowing and partially unknowing plants. There are
many forms of application and an interesting and didactic one is a magnetic levitation
system. The system of magnetic levitation is instable and nonlinear. The electromagnet’s
temperature is changed over time, for this reason, the Model Reference Adaptive Control
(MRAC) is used to control a magnet levitation didactic prototype.
Keywords: Adaptive Control. Magnetic Levitation. Model Reference.
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Código: ET0785
Autor: ALBERTO CÉSAR DE CASTRO PEGADO
Título: Análise Comparativa entre Estratégias de Controle Adaptativo Robusto através
de Métodos Computacionais
Resumo: Neste artigo analisamos e comparamos o desempenho de métodos de controle
adaptativo robusto utilizando a abordagem direta (parâmetros do controlador
estimados diretamente sem qualquer cálculo de estimativas envolvendo os parâmetros
da planta) e por modelo de referência (escolhe-se um modelo para a planta, e se faz esta
seguir a dinâmica do modelo criado) para plantas de primeira ordem. As comparações
foram feitas via simulações utilizando o Matlab como ferramenta computacional e as
estratégias abordadas em questão são: MRAC (Model Reference Adaptive Control), que
possui como características um transitório lento e sinal de controle suave; VS-MRAC
(Variable Structure Model Reference Adaptive Control), o qual utiliza sistemas com
estrutura variável para melhorar o transitório, porém possui sinal de controle chaveado
em alta frequência; e DMARC (Dual Mode Adaptive Robust Control), que une as boas
características (sinal de controle suave em regime permanente e transitório rápido e
pouco oscilatório) das estratégias supracitadas.
Palavras-chave: Controle Adaptativo Robusto. Modelo de Referência. Estrutura Variável.
Title: Comparative Analysis of Robust Adaptive Control Strategies through
Computational Methods
Abstract: In this paper, we analised and compared the performance of robust adaptive
control methods, using direct approach (controller parameters estimated directly
without any estimated value of plant parameters) and by model reference (a model to
the plant is choosen, and the method make the plant follows the model dynamic) to first
order plants. These comparisons were made by simulation the methods of adaptive
control on the matlab, which are: MRAC (Model Reference Adaptive Control), that has, as
a mark, slow transient, and soft control signal; VS-MRAC (Variable Structure Model
Reference Adaptive Control), which uses systems with variable structure to be able to
have a better transient, but, on the other hand, it gets a high frequency control signal;
and DMARC(Dual Mode Adaptive Robust Control), which unify the goods qualities of the
two strategies just metioned above (soft control signal on steady state, and fast
transient).
Keywords: Adaptive Robust Control. Reference Model. Variable Structure.
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Código: ET0787
Autor: DIEGO EMANOEL MOREIRA DA SILVA
Orientador: DIÓGENES FÉLIX DA SILVA COSTA
Título: Uso de geotecnologias na análise do uso e cobertura do solo em áreas úmidas
salinas e hipersalinas do litoral semiárido do Brasil (RN/CE)
Resumo: As áreas úmidas (AUs) costeiras são caracterizadas como ambientes de
transição entre os meios aquáticos e terrestre periodicamente alagáveis com menos de
seis metros de profundidade em maré baixa. Vale salientar que esses ecossistemas são
compreendidos por variáveis classificações em todo mundo devido a prioridades dos
seus serviços prestados ao meio natural e socioeconômico, logo, as AUs costeiras no país
sofrem com uma carência no aporte dos estudos científicos. Deste modo, esse trabalho
teve como objetivo realizar uma classificação das AUs costeiras localizadas no litoral
semiárido do Brasil (RN/CE), onde a classificação foi dividida entre as bacias
hidrográficas localizada na área de estudo.
Palavras-chave: Áreas Úmidas; Classificação, Rio Grande do Norte.
Title: USE OF GEOTECHNOLOGY THE ANALYSIS OF USE AND LAND COVER IN AREAS
HUMID SALINAS AND HYPERSALINE OF COASTLINE SEMIARID OF BRAZIL (RN /CE)
Abstract: Wetlands (AUs) are characterized as coastal environments transition between
the aquatic environment and periodically flooded land with less than six meters deep at
low tide. It is noteworthy that these ecosystems are understood by variables ratings
worldwide due to priorities of their services to the natural and socioeconomic
environment, so coastal AUs in the country suffer from a shortage in the supply of
scientific studies. In this way, this work had as objective to conduct a classification of
coastal semiarid coast AUs located in the Brazil (RN/CE), where the classification was
divided between watersheds located in the study area.
Keywords: Wetlands; Classification; Rio Grande do Norte.
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Autor: ADRIANA PERPETUA FIGUEIREDO PAULISTA
Orientador: TIAGO PINHEIRO BRAGA
Título: Suportes catalíticos de Al2O3 e/ou SiO2 caracterizados e sintetizados pelo
método sol-gel com adição de biosurfactantes
Resumo: Com o objetivo de sintetizar e caracterizar suportes catalíticos constituídos de
alumina e sílica, este trabalho apresenta três rotas sintéticas. Nas rotas foram utilizados
os mesmos precursores inorgânicos, Nitrato de Alumínio e/ou Tetraetilortosilicato
(TEOS), variando apenas os precursores orgânicos, gelatina de pele suína e/ou
biosurfactante. A caracterização dos suportes foi realizada pelas análises de TG, FTIR,
DRX, MEV e Fissisorção de N2. Para a primeira rota a TG mostrou a perda de material
orgânico, o DRX evidenciou a formação de material amorfo, já o FTIR comprovou a
formação de bandas características de alumina e sílica e a Fissisorção de N2 indicou a
presença de sólidos macroporosos e micro-mesoporoso para a amostra composta
apenas de silício. Como perspectivas tem-se a caracterização dos suportes sintetizados
pela segunda e terceira rota sintética para que se possa verificar qual rota é mais
eficiente. Pode-se concluir que a primeira rota utilizada é boa para síntese de suportes
catalíticos, porém espera-se que as demais rotas sejam ainda melhores.
Palavras-chave: Suportes catalíticos, Método sol-gel, Alumina, Sílica,biosurfactante.
Title: catalyst supports of Al2O3 and / or SiO2 and characterized synthesized by sol-gel
method with addition of biosurfactants
Abstract: In order to synthesize and characterize catalyst supports containing alumina
and silica oxide, this work presents three synthetic routes. For the three routes the same
inorganic precursors were used, nitrate Aluminium and/or tetraethylorthosilicate
(TEOS), varying only organic precursors, porcine skin gelatin and/or biosurfactant. The
characterization of the supports were performed by TG, FTIR, XRD, SEM and N2
physisorption analysis. The XRD diffractograms showed an amorphous material profile.
This information was reaffirmed by the FTIR spectra, which presented characteristic
bands of aluminum oxide and/or silicon oxide. N2 physisorption indicated the presence
of micro-mesoporous. The perspective is the characterization of the supports
synthesized by the second and third synthetic route in order to verify the most efficient
method. It can be concluded that the first method is promising for synthesis of catalyst
supports, but it is expected that other routes are even better compared to the first one.
Keywords: Catalytic supports;sol-gel method; alumina; silica; biosurfactant.
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Orientador: PABLO JAVIER ALSINA
Co-Autor: NICHOLAS DE BASTOS MELO
Título: Implementação de Arquitetura de Hardware e Software para uma nova versão da
Órtese Ativa para os Membros Inferiores ORTHOLEG
Resumo: Este projeto tem como objetivo desenvolver uma nova arquitetura embarcada
para controle e acionamento de uma órtese ativa (Ortholeg), desenvolvida para
assistência à caminhada de pacientes sem movimentos nos membros inferiores. A
arquitetura deverá ser aberta e modular, de forma a permitir de maneira simples a
inclusão de novos sensores, assim como facilitar futuras expansões.
Palavras-chave: Órtese ativa. Robótica. Sistemas embarcados. Microcontrolador. Sensore
Title: Initial Implementation of Software and Hardware Architecture for the Orthesis
Active of Lower Limbs – Ortholeg.
Abstract: This project aims to develop a new control architecture of an active orthosis
(Ortholeg), designed to assist spinal cord injured patients. The architecture should be
modular and open, allowing the addition of new sensors, facilitating future expansion.
Keywords: Active orthesis. Robotics. Embedded systems. Microcontroller. Sensors.
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Código: ET0797
Autor: SILLAS SAMYR SILVEIRA DE MOURA
Orientador: IVANOVITCH MEDEIROS DANTAS DA SILVA
Título: SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO PARA MEDIDORES INTELIGENTES DE ENERGIA
Resumo: Os gastos com energia em grandes instituições podem facilmente superar a
casa dos milhões. Diagnosticar e compreender onde estão e em que horários surgem os
principais gargalos no consumo é um passo fundamental para colocar em prática uma
gestão proativa, e consequentemente, diminuir as perdas e a conta de energia no final do
mês. Desse modo, um sistema voltado para esse nicho de aplicação irá trazer um ganho
significativo para quem a implantar, pois cortará gastos que outrora eram
desperdiçados. Qualquer grandeza pode ser monitorada, desde que se tenham os
sensores apropriados. Tal sistema deverá fazer uso dos últimos avanços que tem
ocorrido nas áreas de micro-processadores, sensoriamento e comunicação sem fio,
juntamente com a queda nos preços de chips que se tornam cada vez menores. Todos
esses fatores tem estimulado a criação de redes de sensoriamento com centenas ou
milhares de nós que recolhem dados em uma grande área. Entretanto, os chamados
MOTES (Nós inteligentes dotados de sensores e comunicação) tem um alcance de rádio
da ordem de 30m o que os obrigam a manter esta distância para manterem uma
comunicação em rede semelhante (mas não igual) a internet. Isso impossibilita a criação
de redes esparsas, e uma alternativa, somente para este caso, seria a utilização da rede
GPRS, utilizando pequenos módulos transceptores para se comunicar diretamente com
um servidor, sem que a informação trafegue por outros nos.
Palavras-chave: Motes, redes ad-hoc, GPRS, medidores inteligentes
Title: COMMUNICATION SYSTEMS FOR SMART ENERGY METERS
Abstract: The energy costs in large institutions or cities can easily overcome the millions.
Diagnose and understand where they are and at what times come the main bottlenecks
in consumption is a key step to put in place a proactive management, and consequently,
reduce the losses and the energy bill at the end of the month. Thus, a system focused on
this niche application will bring a significant gain for those who deploy, as cut spending
that were once wasted. Such a system should make use of the latest advances that have
occurred in the areas of micro-processors, sensing and wireless communication. These
electronic devices have an increase the energy efficiency and a more affordable price
with smaller chips every year, and all these factors have stimulated the creation of
sensing networks with hundreds or thousands of nodes that collect data in areas of
difficult access or inability to frequent maintenance. However, for this system to be used,
and to scale to large institutions or cities, it is necessary an energy-efficient system,
cheap and safe communication that can transport the collected data to end users. It is
seen that not only electricity but also any types of items may be monitored, off course,
provided that they have appropriate sensors available. Then, we will speak of the
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devices and means available for communication of sensors, in view of the size, efficiency
and safety communication.
Keywords: Motes, ad-hoc networks, GPRS, smart meters
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Código: ET0802
Autor: MARIA CLARA MENDES DA SILVA
Orientador: ANDRE LUIS LOPES MORIYAMA
Título: Produção de carvão ativado para a remoção de azul de metileno e nitrato de ferro
de efluentes líquidos
Resumo: Este trabalho consiste no estudo de adsorção do corante azul de metileno (AM)
sobre carvão ativado (CA) obtido através da pirólise do bagaço da cana-de-açúcar. O AM
é um corante orgânico-catiônico utilizado nas indústrias e quando presente em efluentes
exige tratamento para adequação à legislação ambiental. Estudou-se o equilíbrio do
processo de adsorção de AM em CA a temperatura de 30° C, utilizando-se uma mesa
agitadora (shaker) com velocidade de agitação de 100 rpm, fixando-se volume e massa
de adsorvente para o estudo cinético. O estudo da influência do tempo de contato na
remoção de AM foi realizado em um sistema de batelada, com 5 amostras de 25 mL de
solução de AM e 15 mg de adsorvente cada, com concentração inicial de AM de metileno
10 mgL-1, finalizando com o estudo das isotermas de adsorção.
Palavras-chave: carvão ativado. adsorção. azul de metileno
Title: STUDY OF THE ADSORPTION OF METHYLENE BLUE ON ACTIVATED CARBON
DERIVED FROM SUGARCANE
Abstract: This article is the study of adsorption of methylene blue dye ( AM ) on
activated carbon (AC ) obtained by pyrolysis of the bagasse from sugarcane . The AM is
an organic - cationic dye used in industries and when present in effluent requires
treatment for adaptation to environmental legislation. It studied the equilibrium
adsorption AM with CA at temperature of 30 °C , using a table shaker ( shaker ) with
stirring rate of 100 rpm , settling volume and the mass of adsorbent for kinetic study .
The study of the influence of contact time in the removal of AM was carried out in a
batch system with 5 samples of 25 ml of AM solution and 15 mg of sorbent each, with
initial concentration of AM methylene 10 mgL -1 , finalizing with the study of adsorption
isotherms.
Keywords: charcoal. adsorption. Methylene blue
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Código: ET0803
Autor: CARLOS AUGUSTO DE MEDEIROS FILHO
Orientador: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO
Co-Autor: BRUNA LUISA MARTINS BARBOSA
Título: Levitador Magnético: uma Abordagem por Controle Adaptativo
Resumo: Sistemas de elevação magnética são utilizados, principalmente, em meios de
transporte super veloz. Uma forma de incentivar alunos para a área de controle e
automação é projetando o controle de um levitador magnético pois esses tipos de
sistemas apresentam não linearidades, incertezas paramétricas e uma mudança de seus
parâmetros devido ao aquecimento com o uso contínuo.
Propõe-se a utilização da estratégia de controle adaptativo por estrutura variável em
contrapartida às técnicas utilizadas em PID. VS-MRAC é um controlador por modelo de
referência (MRAC) com características de estrutura variável. No decorrer deste trabalho,
serão feitas análises por meio de simulações computacional como forma de verificar o
comportamento da planta pela ação do controlador VS-MRAC.
Palavras-chave: MRAC,VS-MRAC,Controle,Controle Adaptativo
Title: Magnetic Levitator: an Adaptive Control Approach
Abstract: Systems are used as a tool to encourage students to dive into Control Systems
engineering theory and practical aspects; However, these systems models have some
non-linearity in its dynamics, parametric uncertainties and a model change due to heat
under continuous use. It is presented here the use of the variable structure reference
model adaptive control as opposed to the classic PID. VS-MRAC is a model reference
adaptive control (MRAC) with some built in proprieties of variable structure strategy. In
this paper there is going to have simulation through software tools as a mean to verify
the behavior of the plant under the control of a VS-MRAC.
Keywords: MRAC,VSMRAC, adaptive control, magnetic levitation
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Código: ET0812
Autor: LARYSSA BATISTA ARAUJO
Orientador: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS
Co-Autor: CAMILLA EMANUELLE MENDES ROCHA GURGEL, LÍVIA MARIA LISBOA
PESSOA GERMANO
Título: Análise dos efeitos da concentração de albumina, temperatura e espessura da
camada de espuma na secagem de banana verde e madura pelo processo foam-mat
Resumo: O processo foam-mat é um método de desidratação onde alimentos líquidos e
semilíquidos são transformados em uma espuma estável através da adição de agentes
químicos emulsificantes. É um processo com baixo custo de operação e utiliza pequeno
tempo de secagem devido à elevada área de contato exposta ao ar aquecido, facilitando a
retirada da umidade. Estudou-se a influência da adição de albumina em diferentes
concentrações (2,5 e 7,5%), da espessura da camada (0,8 e 1,3 cm) e da temperatura
(60°C e 70°C) na desidratação da espuma de banana verde e madura. Aos dados
experimentais da razão de umidade em função do tempo foi ajustado o modelo de Page,
que se mostrou adequado para representar a cinética de secagem de ambos os tipos
banana em camada de espuma. Os pós de banana madura apresentaram umidade (4,0 4,3%) e atividade de água (0,267 - 0,305), e os da banana verde apresentam umidade
(4,7 - 6,0%) e atividade de água (0,202 - 0,229), valores adequados para conservação,
validando o processo foam-mat para a secagem de banana verde e madura.
Palavras-chave: Banana. Secagem. Foam-mat. Albumina.
Title: Analisys of the influences of albumin concentration, drying temperature and foam
mat thickness in the dehydration of green and ripe bananas by the foam-mat process
Abstract: Foam-mat drying is a process of dehydration in which liquids and pastes are
whipped with foaming agents, resulting in a stable foam. Is a low cost process that
requires low drying temperatures and short operating time due to the large surface
exposed to heated air, increasing humidity loss. The influences of albumin in two
different concentrations (2,5% and 7,5%), foam mat thickness (1,3 cm and 0,8 cm) and
drying temperature (60°C and 70°C) in the dehydration of green and ripe bananas were
evaluated and compared. The experimental data of humidity rate and operating time
was aplied to the Page Model, that was adequate enough to represent the drying kinetics
of the process in both cases. The ripe banana powder presented humidity of (4,0 - 4,3%)
and water activity of (0,267 - 0,305), while green banana powder presented humidity of
(4,7 - 6,0%) and water activity of (0,202 - 0,229), both suitable for conservation,
validating the foam-mat drying process for the dehydration of green and ripe bananas.
Keywords: Banana. Dehydration. Foam-mat drying. Albumin.
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Código: ET0816
Autor: DANIELLE TEIXEIRA ALVES DA SILVA
Orientador: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO
Título: Nitrificação e Desnitrificação Simultâneas em Biofiltros Aerados com Altos
Índices de Vazios
Resumo: Geralmente, compostos nitrogenados são removidos pelos processos de
nitrificação seguido de desnitrificação, a partir de dois reatores: aerado e anóxico. No
entanto, estudos demonstram que é possível nitrificar e desnitrificar num mesmo
ambiente, ou seja, num mesmo reator. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar
a capacidade de nitrificação e desnitrificação simultâneas em biofiltros aerados
submersos, utilizando fonte externa de carbono. Foram utilizados dois filtros aerados
(AER1 e AER2), de fluxos ascendente e descendente. Os filtros foram preenchidos com
eletroduto corrugado, apresentando alto índices de vazios para promover a retenção
celular. Uma fonte externa de carbono foi adicionada ao AER2 de forma a promover a
desnitrificação com melhor eficiência. Amostras foram coletadas semanalmente e as
análises foram realizadas para avaliar a qualidade e a eficiência do tratamento, com
auxílio do tratamento estatístico dos dados. Percebeu-se acúmulo significativo de nitrito
no AER1 e baixa concentração nitrato do efluente final, possivelmente explicada pela
provável inibição da atividade nitrificante provocada pela relação C/N. A fonte extra de
carbono aplicada neste estudo apresentou uma eficiência de remoção de compostos
nitrogenados de 40%. A baixa eficiência apresentada neste estudo pode estar ligada ao
aporte extra de nitrogênio, devido a aplicação da fonte extra de carbono, que adicionou
fonte extra de nitrogênio no reator.
Palavras-chave: Remoção biológica de nitrogênio. Carga extra de carbono. Retenção celu
Title: Simultaneous Nitrification and Denitrification in Aerated Biofilters with High Rates
of Voids
Abstract: Generally, nitrogen compounds are removed by nitrification followed by
denitrification processes from two reactors: aerated and anoxic. However, studies show
that it is possible desnitrification and nitrification in the same environment, i.e., in the
same reactor. Thus, the objective of this study was to evaluate the ability of
simultaneous nitrification and denitrification in submerged aerated biofilters using
external carbon source. Two aerated filters (AER1 and AER2), ascending and descending
flows were used. The filters were filled with corrugated conduit, having high void ratios
to promote cell retention. An external carbon source was added to AER2 to promote
denitrification with better efficiency. Samples were collected weekly and analyzes were
performed to assess the quality and efficiency of treatment with the aid of the statistical
treatment of data. It was noticed significant accumulation of nitrite in AER1 and low
concentration of nitrate final effluent, possibly explained by the probable inhibition of
nitrifying activity caused by the C / N ratio. The extra carbon source used in this study
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showed a removal efficiency of nitrogen compounds 40%. The low efficiency presented
in this study may be linked to the extra input of nitrogen due to application of extra
carbon source, which added extra source of nitrogen in the reactor. Thus, the carbon
source applied not efficient in increasing the total nitrogen removal.
Keywords: Biological nitrogen removal. Extra charge carbon. Cell retention.
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Código: ET0820
Autor: SUZANE ADRIELLY DA SILVA
Orientador: MARCIO ASSOLIN CORREA
Título: Caracterização Estrutural e Magnética de elementos sensores antifurto
Resumo: Fitas ricas em ferro e cobalto desempenham um papel importante no principio
de funcionamento de sensores do tipo acústico-magnético (AM), usados em sistemas
antifurto. Em particular, as propriedades magnéticas, estáticas e dinâmicas são
fortemente afetadas por tratamento térmico nesse tipo de amostra. Portanto a
aplicabilidade dessas amostras pode ser melhorada de acordo com as propriedades
alcançadas. Nesse estudo, as propriedades estruturais e magnéticas de fitas ricas em
ferro foram investigadas à temperatura ambiente e tratadas termicamente entre 200º C
e 600º C. A caracterização estrutural foi feita através de medidas de difração de raios-X
(DRX), usando um sistema Rigaku (Mini-Flex). As propriedades magnéticas estáticas
foram caracterizada com uso de um magnetômetro de amostra vibrante (VSM), do tipo
LakeShore 7400. Os resultados preliminares mostram considerável mudança na
estrutura cristalina da amostra tratada à 550º C, porém nenhuma mudança foi
observada na magnetização quase-estática da mesma. Por outro lado, o efeito
Magnetoimpedância (MI)permite caracterizar pequenas mudanças de anisotropia
magnética em uma gama de alta frequência, e ao mesmo tempo pode ser usado em
medidas com frequências da ordem das utilizadas em sistemas antifurto. Nesse contexto,
as amostras serão caracterizadas pelo efeito MI e um rigoroso estudo nas propriedades
magnéticas dinâmicas será realizado.
Palavras-chave:
Sensor
magnetização.Magnetoimpedância.Magnetostricção.

AM.Dinâmica

de

Title: Structural and magnetic characterization of antitheft sensors elements.
Abstract: Ferromagnetic Fe-rich and Co-rich ribbons play fundamental role as element
sensors of acoustic magnetic devices employed in security and anti-theft systems. In
particular, the magnetic properties and dynamic magnetic behavior of these systems are
strongly affected by annealing procedures. In this sense, their applicability can be tuned
and optimized according to the obtained properties. In this work, we investigate the
structural properties and the quasi-static and dynamic magnetic behavior of Fe-rich
ribbons. For the study, we consider as-cast ribbons and samples submitted to annealing
in a range of temperature between 200ºC and 600ºC. The structural character is
investigated through X-ray diffraction measurements obtained using a Rigaku Mini-Flex
system. In this case, it is verified an improve of the structural properties for the sample
annealed at 550ºC. The quasi-static magnetic behavior is verified by magnetization
curves acquired with a Lakeshore 7400 vibrating sample magnetometer. Despite the
modifications of the structural features, the quasi-static magnetic properties are not
considerable affected by the annealing. On other hand, the magnetoimpedance effect to
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characterize small changes in magnetic anisotropy in a range of high frequency, and at
the same time can be use in measurements with frequency of the same order that the
used in anti thief systems. In this context, the samples will be characterized by MI effect.
Keywords: AM sensor.Dynamic of magnetization.Magnetoimpedance.Magnetostriction.
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Código: ET0824
Autor: BIANCA DENIZE DE ASSIS
Orientador: MARIA FRANCISCA DE JESUS LIRIO RAMALHO
Título: A influência da cobertura vegetal no processo erosivo: uma análise comparativa
Resumo: Nesta pesquisa, resultante de trabalho de Iniciação Cientifica, analisa-se a
influência da cobertura vegetal no processo erosivo, estabelecendo uma analise
comparativa entre solos com e sem cobertura vegetal. A observação foi realizada em
Natal no Campus Universitário da UFRN, utilizando o método de parcelas experimentais,
onde foram feitas seis coletas de amostras do escoamento com sedimentos durante o
período chuvoso. Os resultados obtidos evidenciam as características e importância do
fator cobertura vegetal na proteção do solo, uma vez que em relação aos solos sem
vegetação há uma menor perda de materiais pela erosão, mostrando ser um importante
fator de contenção do processo erosivo.
Palavras-chave: Cobertura vegetal – erosão- processo erosivo.
Title: THE INFLUENCE VEGETABLE COVERAGE IN THE PROCESS EROSIVE: A
COMPARATIVE ANALYSIS
Abstract: In this research, resulting from Scientific Initiation work analyzes the influence
of vegetation cover on erosion process by establishing a comparative analysis between
soil with and without vegetation. The observation was performed at Christmas in
Campus UFRN, using the method of experimental plots, which were made six flows of
samples collected with sediment during the rainy season. The results show the
characteristics and importance of the vegetation cover factor in the protection of soil,
since in relation to the soil without vegetation there is less material loss by erosion,
showing be an impo rtant factor containing erosive process.
Keywords: Plant cover – erosion - process erosion.
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Código: ET0825
Autor: LAURA PIRES DA MATA COSTA
Orientador: GORETE RIBEIRO DE MACEDO
Co-Autor: LUAN TALES COSTA DE PAIVA VASCONCELOS
Título: Avaliação de estratégias de processo de produção do antígeno 503 recombinante
de Leishmania i. chagasi em biorreator de bancada
Resumo: A fim de otimizar a produção, recuperação e purificação do antígeno
recombinante 503 de Leishmania i. chagasi expressado em Escherichia coli M15;
diversas estratégias vêm sendo analisadas e estudadas. Neste estudo, foram realizados
cinco ensaios buscando o rendimento máximo da proteína de interesse através de
estratégias de indução. Inicialmente, o uso do IPTG foi comparado com a de lactose em
incubador rotativo após 1 hora de cultivo. Em seguida, utilizando lactose, outras
concentrações e outros instantes de indução foram analisados em biorreator. Por fim,
avaliou-se a estratégia de alimentação/indução a pulsos múltiplos.
Palavras-chave: lactose. IPTG. indução. E. coli. Leishmaniose. biorreator.
Title: STRATEGIES OF PRODUCTION, RECUPERATION, AND PURIFICATION OF
Leishmania i. chagasi 503 ANTIGEN EXPRESSED IN Escherichia coli M15
Abstract: Aiming to optimize the production, recovery, and purification of 503 antigen of
Leishmania i. chagasi expressed in Escherichia coli M15, several strategies are been
analyzed and studied. In this study, we did five series of experiments aiming the
maximum yield of the interest protein using induction strategies. Initially, the use of
IPTG was compared with the lactose in a rotary incubator after 1 hour. Then, using
lactose, other concentrations and instants of induction were analyzed in a bioreactor.
Finally, we evaluated the feeding strategy / induction multiple pulses.
Keywords: lactose. IPTG. induction. E. coli. Leishmaniose. bioreactor.
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Código: ET0829
Autor: EDIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA JUNIOR
Orientador: CICERO ONOFRE DE ANDRADE NETO
Título: Remoção de nutrientes em membranas de nanofiltração e osmose inversa sob
diferentes condições operacionais
Resumo: Devido à necessidade de se aprimorar o tratamento e utilização da água ser
cada vez mais evidente, a tecnologia de membranas filtrantes chega para permitir o que
antes se dizia impossível. Neste contexto, as análises realizadas com amostras
provenientes da Estação Experimental do Campus UFRN foram decisivas para confirmar
a potencialidade do Concentrado das membranas como adubo líquido, despertando
assim interesse por mais pesquisas para o que antes era tratado como rejeito.
Palavras-chave: Adubo Líquido.

Membranas Filtrantes. Microfiltração. Ultrafiltração.

Title: Nutrient removal of nanofiltration and reverse osmosis membranes using different
operating conditions.
Abstract: Due to the need to improve the treatment and use of water is increasingly
apparent, the technology of filter membranes comes to allow what before was
impossible. In this context, the developed analysis on samples from Experimental
Station of UFRN were decisive to confirm the potential of the Concentrate the
membranes as liquid manure, arousing interest in further research to what was
previously set as waste.
Keywords: Liquid Manure.Membrane Filters. Microfiltration. Ultrafiltration. Nan
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Código: ET0835
Autor: GABRIEL SILVA
Orientador: FERNANDO MOREIRA DA SILVA
Título: Estudo da degradação do solo no município de Ipanguaçu/RN por imagens de
satélite
Resumo: O artigo tem o objetivo avaliar a espacialização da vegetação associada a
degradação no município de Ipanguaçu/RN, utilizando técnicas de geoprocessamento.
Como método de análise fez-se uso do Índice de Vegetação Diferença Normalizada
(NDVI) avaliados a partir de dados do satélite LANDSAT 8. Os resultados parciais
mostraram que a degradação do solo no municíio de Ipanguaçu é bastante relevante, em
torno de 75% da área, com mais ênfase na região central do município, entretanto há
necessidade de estudos mais aprofundados, incluindo outras técnicas de análise.
Palavras-chave: Vegetação, degradação,NDVI.
Title: SOIL DEGRADATION STUDY IN MUNICIPALITY OF IPANGUAÇU / RN SATELLITE
IMAGES
Abstract:
The article aims to evaluate the spatial distribution of vegetation associated with
degradation in the municipality of Ipanguaçu / RN , using geoprocessing techniques .
The analysis method was made use of the Normalized Difference Vegetation Index (
NDVI ) estimated from satellite data Landsat 8. Partial results showed that soil
degradation in Ipanguaçu of the borough is very relevant , around 75% of area , with
more emphasis on the central area of &#8203;&#8203;the city , however there is a need
for further studies , including other analysis techniques.
Keywords: Vegetation degradation , NDVI .
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Código: ET0838
Autor: IZAIAS CAMPOS DA PAIXÃO
Orientador: DJALMA RIBEIRO DA SILVA
Título: Avaliação da Passiflora Edulis em sistemas microemulsionados na inibição a
corrosão
Resumo: Anualmente, diversas empresas têm prejuízos com a degradação de matérias
ocasionada por processos corrosivos. Diversos fatores podem estar associados a
corrosão, ajudando a maximizar a degradação dos matérias, para minimizar os
prejuízos financeiros e ambientais, ao longo dos anos medidas de intervenção foram
desenvolvidas, dentre elas a aplicação de tintas, construção de ligas com metais mais
nobres, eletrodos de sacrifício e aplicação de substâncias anticorrosivas(tensoativos e
sistemas microemulsionados (SME)), a utilização de tensoativos em solução e em SME
como inibidor se mostrou viável por utiliza pequenas quantidades de tensoativos e óleo
(maior custo) e alto percentual de água (menor custo) e obter resultados de inibição
satisfatórios. Esse trabalho propôs a aplicação de dois SME e uma solução de tensoativos
(SME-30%ct, SME-35%ct e OMAS-35000ppm), obtidos através do óleo de passiflora
edulis, como inibidores de corrosão, para isto utilizou a técnica resistência a polarização
linear (LPR) em meio salino de 35000ppm, aplicando os sistemas acima citados nas
concentrações de 12,5ppm, 25ppm, 50ppm, 75ppm e 100ppm, os resultados
experimentais foram tratados por extrapolação da curva de tafel, observou-se que o
SME-30%ct apresentou eficiência máxima de 77,69% na concentração de 75ppm, SME35%ct apresentou uma eficiência de 78,76% na concentração de 75ppm, e a solução de
tensoativos OMAS-35000ppm, apresentou 79,84% nas concentrações 12,5ppm e
50ppm.
Palavras-chave: tensoativos aniônicos, óleo vegetal, corrosão em dutos.
Title: Evaluation Passiflora Edulis microemulsion systems in inhibiting corrosion
Abstract: Every year, several companies have losses to the degradation of materials
caused by corrosive processes. Several factors may be associated with corrosion, helping
to maximize the degradation of the materials to minimize the financial and
environmental losses over the years intervention measures have been developed,
among them the application of paints, construction alloys with more noble metals,
sacrificial electrodes and applying anticorrosive substances (surfactants and
microemulsion systems (MES)), use of surfactants in solution and EMS as an inhibitor
proved feasible by using small amounts of surfactants and oil (higher cost) and high
percentage of water ( lower cost) and get satisfactory inhibition results. This work
proposes the application of two MES and a surfactant solution (MES-30% ct, MES-35%
CT and OMAS-35000ppm), obtained from Passiflora edulis oil, as corrosion inhibitors
for that used the technique resistance linear polarization (RLP) in saline 35000ppm of
applying the system mentioned above at concentrations of 12,5ppm, 25ppm, 50ppm,
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75ppm and 100ppm, experimental results were processed by Tafel extrapolation of the
curve, it was observed that the MES-30% ct showed maximum efficiency of 77.69% at a
concentration of 75ppm, MES-35% cT showed a 78.76% efficiency at a concentration of
75ppm, and the surfactant solution OMAS-35000ppm presented 79.84 12,5ppm% at
concentrations to 50 ppm.
Keywords: anionic surfactants, vegetable oil, corrosion in pipelines.
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Código: ET0840
Autor: MATEUS DE ASSIS FELIX COELHO
Orientador: DANIEL DE LIMA PONTES
Título: Síntese e caracterização do complexo cis-[Cu(phen)(4-mercp)2](PF6)2
Resumo: Atualmente a população mundial vem sofrendo com algumas enfermidades,
uma das mais comuns que atinge milhões de pessoas pelo mundo é o câncer, uma
doença caraterizada por uma alteração maligna no DNA das células e faz com que as
mesmas se multipliquem descontroladamente e podendo se espalhar (metástase)
invadindo tecidos adjacentes destruindo-os e podendo levar a morte. Neste contexto,
esse trabalho tem como principal objetivo sintetizar compostos com potenciais
propriedades biológicas. O cobre é um metal que participa de vários processos
biológicos no organismo e derivados piridínicos estão frequentemente relacionadas a
relevantes atividades biológicas, a 4-aminopiridina, por exemplo, atua como bloqueador
dos canais de potássio e no relaxamento muscular (HYVELIN et al., 2008). Foi
sintetizado e caracterizado o complexo cis-[Cu(phen)(4-mercp)2](PF6)2, o espectro
eletrônico em meio aquoso do complexo apresentou as bandas características da
fenantrolina em 200, 224, 270 e 294 nm e um deslocamento da banda d-d em
comparação com o complexo de partida, o espectro vibracional em pastilhas de KBr do
composto apresentou uma banda em 1103 cm-1 referente ao estiramento (C-S) do
ligante 4-mercp, e uma banda em em 3023 cm-1 cuja sua atribuição é referente ao
estiramento (C-H) do anel aromático da fenantrolina. Pôde-se concluir, que, a partir dos
resultados dos espectros eletrônico e vibracional, que os ligantes fenantrolina e 4-mercp
estão coordenados ao centro metálico.
Palavras-chave: Cobre, fenantrolina, derivados piridínicos.
Title: Synthesis and Characterization of Complex cis-[Cu( phen)(4 mercp )2] (PF6)2
Abstract: Currently the world population has been suffering with some diseases, one of
the most common the affects million of peoples arround the world is the cancer, a
featured disease by a malignant change in DNA of cells and make with the cells if wildly
multiply and may spread throughout the body and invading tissues and destroying them
may lead to death. In this context, this work aimed to synthesizing compounds with
potential biological properties. The Copper, is a metal that participating in various
biological processes in body and pyridines derivatives are frequemtemente related to
relevant biological activities, the 4- aminopyridine, for example, acts as potassium
channel blocker and muscle relaxation(HYVELIN et all,. 2008). Was synthesized and
characterized the complex cis-[Cu(phen)(4-mercp)2](PF6)2 the electronic spectrum
complex in aqueous medium presented characteristics bands of phenanthroline in 200,
224, 270 and 294 nm and a shift in the internal transfer bandwidth of d orbital
compared to the starting complex, the vibrational spectrum in KBr pastilles of complex
showed a band at 1103 cm-1 concerning the stretch (C-H) of the ligand 4251
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mercaptopyridine and one band in 3023 cm-1 which your assignment refers to the
stretch (C-H) of the aromatic ring of phenanthroline. It could be concluded, that, from
results of spectrum electronic and vibrational, the phenanthroline ligands and 4mercaptopyridine are coordinated to the metal center.
Keywords: Copper, phenanthroline, pyridine derivates
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Código: ET0844
Autor: MÁRCIO DE OLIVEIRA JALES COSTA
Orientador: SAMUEL XAVIER DE SOUZA
Título: Sprof: um perfilador de speedup para aplicações paralelas em memória
compartilhada
Resumo: Para que qualquer aplicação tenha seu desempenho otimizado, é necessário
coletar informações sobre sua execução. Neste sentido, criam-se ferramentas conhecidos
como perfiladores (profilers). No âmbito da computação paralela e, mais
especificamente, na computação de alto desempenho, tais informações se tornam mais
críticas. Este artigo apresenta o “Sprof”, uma ferramenta simples (escrita em C) que
determina o perfil do speedup de uma aplicação paralela no nível de threads (OpenMP
and Pthreads), a partir de múltiplas execuções automáticas de tal aplicação, cada qual
com um número diferente de threads.
Palavras-chave: Perfilameno. Speedup. Paralelismo.
Title: Sprof: a speedup profiler for parallel applications in shared memory
Abstract: In order to optimize the performance of an application, collect information
about its execution is essential. In this sense, the profilers are developed. In respect to
parallel programming and, specifically, high performance computing, the data collected
become more crucial. This paper presents Sprof, a very simple tool (written in C) that
collects the speedup profile of an application that use threads as the parallel
implementation (OpenMP and Pthreads), from multiple executions of such application,
using different numbers of threads.
Keywords: Profiling Tools. Speedup Parallelism
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Código: ET0846
Autor: LAÍSE MOURA FURTADO
Orientador: MARCIA RODRIGUES PEREIRA
Título: Influência do glicerol em membranas de quitosana
Resumo: Este trabalho investigou os efeitos da adição do glicerol nas propriedades
mecânicas e capacidade da absorção de água de membranas de quitosana. As
membranas foram obtidas por casting e o glicerol foi adicionado ao pó de quitosana em
duas concentrações: 10 % (CS10) e 25 % (CS25). As membranas CS, CS10 e CS25 foram
caracterizadas pelas técnicas de DRX, propriedades mecânicas, determinação do índice
de intumescimento e FTIR. Os resultados de DRX indicaram aumento da cristalinidade
para a CS10 e a diminuição para CS25. As propriedades mecânicas mostram que a CS25
possui maior ductilidade, enquanto, a CS10 é mais rígida. Os índices de intumescimento
para as membranas CS10 e CS25 em meio neutro mostram que a presença de glicerol
confere caráter hidrofílico. Além disso, a CS25 apresentou redução no índice de
intumescimento em pH = 4, enquanto a CS10 tem os índices de intumescimento
favorecidos nesse meio.
Palavras-chave: Quitosana. Glicerol.Propriedades Mecânicas. Índice de intumescimento
Title: Influence of glycerol on chitosan membranes
Abstract: This paper investigated effects of the addition of glycerol in chitosan
membranes and how responded your mechanical properties and water sorption
capacity. The membranes were obtained by the casting method and the glycerol was
added in chitosan powder in two concentrations: 10 % (CS10) and 25 % (CS25). The
membranes CS, CS10 and CS25 were characterized by XRD, mechanical tests, swelling
index e FTIR. The XRD results indicate increasing of crystalinity for CS10 and the
decrease for CS25. The mechanical properties showed that CS25 has higher ductility,
while CS10 is stiffer. The swelling index for the membranes in neutral media shows that
the presence of glycerol confers hydrophilic character. And the CS25 reduces the
swelling index in pH = 4, howeverCS10 has the swelling index favored in this media.
Keywords: Chitosan. Glycerol. Mechanical Properties. Swelling Index
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Código: ET0852
Autor: JHOSEPH KELVIN LOPES DE JESUS
Orientador: DANIEL SABINO AMORIM DE ARAUJO
Título: Implementação de Algoritmos para Redução de Dimensionalidade Usando os
Conceitos da Teoria da Informação
Resumo: A quantidade de dados no mundo tem crescido exponencialmente devido ao
número elevado de aplicações dos mais variados contextos. Esses dados precisam ser
analisados com intuito de extrair informações valiosas que se encontram emaranhadas
no grande volume dados. Aprendizado de máquina é uma ferramenta extremamente útil
em tarefas como essa, no entanto a alta complexidade dos dados leva ao uso de técnicas
para reduzir tal complexidade. Redução de dimensionalidade é um dos métodos mais
utilizados para alcançar esse objetivo. Diversos algoritmos de seleção de atributos foram
propostos pela comunidade cientifica com objetivo de reduzir a dimensionalidade de
dados, cada um possui vantagens e desvantagens de acordo com o tipo e o contexto dos
dados. A variedade de algoritmos leva a testar vários métodos e escolher a melhor
solução. Este trabalho se propôs a criar diferentes abordagens de combinações de
algoritmos de seleção de atributos baseados em conceitos de teoria da informação, com
objetivo de criar uma solução única e mais estável. Para tanto propomos duas
abordagens de combinação (Fusão de dados e Fusão de Decisão). Para efeito de
validação, utilizamos bases de dados reais e sintéticas de contextos de aplicação
diferentes. Resultados mostraram que uma das abordagens propostas se mostrou mais
robusta alcançando melhores resultados para maioria das bases de dados.
Palavras-chave: Seleção de Atributos. Comitê. Informação Mútua. Análise de Dados.
Title: ALGORITHMS IMPLEMENTATION FOR DIMENSIONALITY REDUCTION USING
CONCEPTS OF INFORMATION THEORY
Abstract: The amount of data in the world is growing exponentially due to the elevated
number of applications in the most various contexts. This data needs to be analysed in
order to extract valuable underlying information from them. Machine learning is a useful
tool to do this task, but the high complexity of the data forces to use other methods to
reduce such complexity. Dimensionality reduction (feature selection) is one of the most
used method to achieve this goal. As usual, many algorithms were proposed to reduce
dimension of data, each one with its own advantages and drawbacks. The variety of
algorithms leads to testing several methods and pick the best solution.¬ This work of
cientific research proposed create different approaches of combination to feature
selection algorithms based in concepts of information theory with the goal to create a
single and stable solution. To achieve this, we proposed two approaches of combination
(Data and Decision fusion). To validate our experiments we used real and synthetic
datasets from different context and applications. Results showed that one of the
proposed approaches was more robust leading to better results for most datasets.
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Keywords: Feature Selection. Ensemble. Mutual Information. Data Analysis.
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Código: ET0859
Autor: DANILLA JOYCE ROCHA DOS SANTOS
Orientador: DIÓGENES FÉLIX DA SILVA COSTA
Co-Autor: ALISSON MEDEIROS DE OLIVEIRA, ANA CAROLINE DAMASCENO SOUZA,
DIEGO EMANOEL MOREIRA DA SILVA
Título: Mapeamento dos serviços ambientais prestados pelas salinas hipersalinas do
litoral semiárido do Brasil (RN/CE)
Resumo: As maiores salinas do Brasil estão localizadas ao longo do litoral setentrional
do estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente nas margens dos seus
estuários. Atualmente, as salinas são estudadas não só em seus aspectos geológicos e de
engenharia, mas também como biótopo intermediário entre os ecossistemas marinhos e
ambientes estuarinos. Elas desempenham um papel impotante tanto como habitat para
espécies de aves aquáticas migratórias e como redes de conectividade bióticas. O
objetivo desta pesquisa será efetuar o mapeamento dos serviços ambientais prestados
pelas salinas hipersalinas do litoral semiárido do Brasil (RN/CE), analisando-se os
resultados por meio de Sistema de Informações Geógraficas. A avaliação da importância
ecológica dos ecossistemas foi realizada através da análise integrada dos serviços
ambientais
prestados.
Para
esta
análise,
o
sistema
DPSIR
Driver/Pressure/State/Impact/Response. Os serviços prestados forma agrupados dessa
maneira: 1) Serviços de provisão; 2) Serviços com intuito de regular; 3) serviços de
suporte ou habitat; 4) Serviços culturais. Avaliando-se a sequência de serviços
ambientais prestados pelas salinas, conclui-se que além do principal serviço ambiental
prestado por esse ecossistema que é a produção de sal sem custos adicionais de
produção, outros serviços associados são de suma importância para os seres humanos.
Palavras-chave: Ecossistemas; Serviços ambientais; Salinas.
Title: MAPPING OF ENVIRONMENTAL SERVICES PROVIDED BY THE SALINAS
HYPERSALINE SEMIÁRIDO BRAZIL COASTLINE (RN / CE)
Abstract: The largest salt flats of Brazil are located along the northern coast of the state
of Rio Grande do Norte, more specifically on the banks of the estuaries. Currently, the
salt are studied not only in their geological and engineering aspects, but also as an
intermediary between biotope marine ecosystems and estuarine environments. They
play an important role both as a habitat for species of migratory waterfowl and biotic
and network connectivity. The objective of this research will make the mapping of
environmental services provided by hypersaline coastal salt semiarid region of Brazil
(RN / EC), analyzing the results through Geographic Information System. The evaluation
of the ecological importance of ecosystems was accomplished through the integrated
analysis of environmental services. For this analysis, the DPSIR system - Driver /
Pressure / State / Impact / Response. The services bundled this way: 1) provision of
services; 2) Services with regular order; 3) Bearer services or habitat; 4) cultural
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services. Evaluating the result of environmental services provided by salt, it is concluded
that in addition to the main environmental service rendered by this ecosystem that is
the production of salt without additional production costs, other associated services are
very important to humans.
Keywords: Ecosystem; Environmental services; Solar Saltwork.
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Código: ET0867
Autor: JULIANY BORBA DE VASCONCELOS
Orientador: DANIEL DE LIMA PONTES
Título: Síntese e estudo de derivados orgânicos e inorgânicos do ácido kójico
Resumo: O ácido kójico é uma substância produzida a partir do processo de fermentação
aeróbica de fungos do gênero Aspergillus. Este ácido orgânico é muito utilizado como
aditivo em alimentos e também em cosméticos, onde possui a função de promover o
clareamento da pele. Para a química de coordenação este composto é de grande
interesse, pois possui a facilidade de originar complexos com vários centros metálicos. O
Zinco é um metal que possui inúmeras funções no organismo humano. Mais de 70
enzimas necessitam deste metal para seu pleno funcionamento, em especial as do
sistema imunológico. Visando o desenvolvimento de novos compostos bioativos, neste
trabalho foi sintetizado e caracterizado o novo complexo [Zn(phen)(koj)2]. Através da
técnica de Uv-Vis foi possível identificar variações das bandas intraligantes
características das transições π → π* do ligante fenantrolina no espectro do complexo
[Zn(phen)(koj)2], quando comparado com o espectro do complexo precursor. No
espectro de infravermelho foi possível observar variações dos valores de estiramentos
C=O e C=C quando comparamos com os modos vibracionais do ligante livre e do
complexo formado, bem como a presença do estiramento C=N da fenantrolina.
Palavras-chave: Palavras-chave: Fenantrolina, Ácido kójico, Complexo, Zinco.
Title: Synthesis and characterization of a heteroleptic zinc (II) complex with ligand kojic
acid
Abstract: The kojic acid is a substance produced during the aerobic fermentation by
Aspergillus fungi. This organic acid is widely used as additive in foods and in cosmetics,
which has the function of promoting skin whitening. The coordination chemistry of this
compound is of great interest due its facility to originate complexes with different metal
centers. Zinc is a metal that has numerous functions in the human body. More than 70
enzymes require this metal for its full operation, especially the enzymes of the immune
system. Seeking to develop new bioactive compounds, in this work was synthesized and
characterized the new complex [Zn(phen)(koj)2]. By the Uv-Vis technique it was
possible to identify variations in intraligants π→π* bands, characteristics of the
phenanthroline in [Zn(phen)(koj)2] spectrum, when compared to the precursor one.
Through the infrared spectrum was possible to observe changes in stretching values
C=O and C=C, when compared to the vibrational modes of the free ligand, and the
complex formed and the presence of C=N stretching typical of phenanthroline.
Keywords: Keywords: phenanthroline, kojic acid, Complex, Zinc.
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Código: ET0868
Autor: YANNES PINTO MEDEIROS
Orientador: EDGAR SILVA PEREIRA
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA DO TIPO SEIR UTILIZANDO TAXAS NÃO LINEARES
APLICADA A EPIDEMIA DA DENGUE
Resumo: O trabalho em estudo consiste na análise da dinâmica de propagação do vírus
da dengue a partir de modelos matemáticos de estrutura SEIR (contendo populações de
susceptíveis, expostos, infectados e recuperados) e simulações a fim de obter uma
melhor visão sobre o comportamento da doença, podendo assim aplicar os resultados
em políticas de controle e prevenção. Para modelagem de doenças com a presença de
vetores o sistema SEIR básico, possuindo somente um grupo de equações, não é
eficiente. O modelo convencional para a dengue (SEIR) consiste de dois grupos de
equações, um para cada população envolvida, humano e vetor (Aedes aegypti),
utilizando um sistema de taxas de transmissão bilineares. Já o sistema proposto toma
como pressuposto a existência somente da população de humanos nas equações,
considerando um sistema de transmissão indireta entre os hospedeiros via taxas não
lineares.
Palavras-chave: modelagem matemática, dengue, aedes aegypti, taxas de infecção, SEIR
Title: MATHEMATICAL MODELLING OF SEIR TYPE USING NON LINEAR RATES APPLIED
TO DENGUE EPIDEMIC
Abstract:
This work study consists in the analysis of the spreading dynamics of the dengue vírus
through mathematical models of SEIR type (containing susceptible populations,
exposed, infected and recovered) and simulations in order to obtain a bettes view of the
disease behavior, with this informations it i possible to aply the results in the control
and prevention policies. For modeling of deseases with the presence of vectors the basic
SEIR system, has only one group of equations, which is not eficient. The conventional
model of dengue (SEIR) consists in two groups of equations, one to which involved
population, human and vector (Aedes aegypti), using the bilinear system transmission
rates. In the other hand the proposed system consider only the existence of the
population of humans in the equations and it uses an inderect transmissions between
hosts through non-linear rates.
Keywords: mathematical model, dengue, aedesaegypti, infection rates, SEIR
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Código: ET0869
Autor: MARCELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
Orientador: RENATA MARTINS BRAGA
Título: Síntese de bioadsorventes derivadados do resíduo da combustão do bagaço da
cana-de-açúcar
Resumo: A grande parte dos efluentes industriais possuem substâncias nocivas aos
seres vivos e ao ambiente pois apresentam metais entre outros contaminantes em sua
composição. A produção de carvão vegetal tem crescido de forma substancial devido ao
grande aproveitamento energético de biomassa no Brasil. Desta forma, este subproduto
pode ser aproveitado para atender a demanda em outros processos. A utilização desses
materiais, bioadsorventes oriundo de resíduos agrícolas, tem se mostrado uma
alternativa interessante para remediação ambiental devido ao baixo custo, abundância e
origem renovável. O grande desafio atualmente para a sociedade científica é encontrar o
equilíbrio entre os processos produtivos essenciais e o menor impacto possível ao meio
ambiente. Esse trabalho tem por objetivo síntese de bioadsorventes derivados do
resíduo do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) com propriedades adsortivas para remoção
de contaminantes em efluentes industrais. Os bioadsorventes produzidos foram
caracterizados através de difração de raios X, fluorescência de raios X, análise de área
específica, microscopia eletrônica de varredura e densidade para serem posteriormente
submetidos a ensaios de isoterma de adsorção para determinação de suas
características adsortivas. Os resultados confirmam a elevada área específica (SBET
>180 m2/g) e porosidade, além da presença de possíveis sítios ativos para remoção de
metais.
Palavras-chave: Bioadsorvente. Adsorção. Bagaço de cana-de-açúcar. Argila.
Title: Synthesis of bioadsorbents derived from combustion waste of sugar cane bagasse
Abstract: A large part of industrial effluents have harmful substances to living beings
and the environment as metals and other contaminants present in its composition.
Metals are causing many diseases and because of its biodegradation of difficulty in the
environment, through the process called biomagnification, which distributes these
harmful ions along the food chain. Charcoal production has grown substantially due to
the high energy use of biomass in Brazil. Thus, this by-product can be used to meet the
demand in other processes. The use of these materials, bioadsorventes come from
agricultural waste, it has been an interesting alternative for environmental remediation
due to low cost, abundant and renewable source. The challenge now for the scientific
community is to find the balance between the essential production processes and
minimal impact to the environment. This work aims synthesis bioadsorbents materials
derived from waste sugarcane bagasse (CBC) with adsorptive properties to
contaminants removal in industrial effluents. Produced bioadsorbents were
characterized by X-ray diffraction, X-ray fluorescence, surface area analysis, scanning
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electron microscopy and density to later subjected to adsorption isotherm tests to
determine their adsorptive characteristics. The results confirm the high specific surface
area (SBET> 180 m2/g) and porosity and the presence of potential active sites for the
removal of metals.
Keywords: Bioadsorbent. Adsorption. Sugar cane bagasse. Clay
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Código: ET0874
Autor: FRANCISCO LAÉRCIO DE MORAIS
Orientador: GUSTAVO GIRAO BARRETO DA SILVA
Título: A alocação de tarefas em sistemas com múltiplos processadores, considerando a
confiabilidade das rotas
Resumo: Ao longo dos anos a crescente necessidade computacional motivou fabricantes
de processadores a criarem produtos com alta frequência de operação. Com o tempo,
percebeu-se que o grande consumo de potência tornou-se proibitivo e que o poder de
miniaturização de transistores deveria ser utilizado de uma maneira diferente. A criação
de sistemas multiprocessados tenta utilizar soluções de paralelismo para contornar
estes desafios. Tais sistemas utilizam estruturas fortemente inspiradas em redes de
computadores para favorecer o paralelismo de comunicação. Este cenário lida com
desafios de dependabilidade (tolerância a falhas e confiabilidade) e comunicação, dado
que o alto grau de miniaturização dos transistores influencia diretamente na taxa de
falhas dos componentes e na robustez de comunicação. Neste projeto pretende-se
investigar e medir a confiabilidade de soluções de comunicação em sistemas
multiprocessados, além de investigar métricas e algoritmos de alocação de tarefas que
considerem a maximização do paralelismo e da confiabilidade.
Palavras-chave: MPSoCs.NoCs.confiabilidade.tolerância a falhas
Title: Task allocation in multiprocessor systems considering reliability of routes
Abstract:
Over the years the growing computational necessity motivated processors
manufacturers to create products with high frequency operation. Over time, it was
realized that the great power consumption has become prohibitive and that the power
of miniaturization of transistors should be used in a different way. The creation of
multiprocessor systems attempt to use parallelism solutions to overcome these
challenges. These systems use highly inspired structures in computer networks to
facilitate the parallel communications. This scenario deals with challenges of
dependability (reliability and fault tolerance) and communication, as the high degree of
miniaturization of transistors directly influences the failure rate of the components and
the robustness of communication. In this project we intend to investigate and measure
the reliability of communication solutions in multiprocessor systems, and investigate
metrics and task allocation algorithms that consider maximizing parallelism and
reliability.
Keywords: MPSoCs.NoCs.reliability.fault tolerance
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Código: ET0883
Autor: CÍCERO RODRIGO DA SILVA
Orientador: RICARDO FARIAS DO AMARAL
Co-Autor: CLÁUDIA PATRÍCIA ARAÚJO E SILVA
Título: Sistema de Informações Geográficas da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu
(APAJ)
Resumo: Este trabalho tem a finalidade de sistematizar dados adquiridos que
culminaram no relatório do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu
(APAJ), e analisar uma metodologia de delimitação automática de bacias hidrográficas
aplicadas a Bacia do Rio Ceará-Mirim. Os dados em sistematização pertencem à bacia de
escoamento difuso leste (16-3), próximo ao baixo curso do rio Ceará-Mirim e necessitam
ser organizados para sua manipulação. A análise da Bacia do rio Ceará-Mirim foi feita
com a finalidade de entender como se relacionam as feições hídricas com a geologia da
bacia do principal rio que chega até a APAJ. Para isso foram utilizados dois programas de
geoprocessamento, Q-GIS e WHITE BOX, além de imagens SRTM. A metodologia se
pautou na organização de dados preexistentes e na delimitação nas etapas:
“preenchimento de depressões”, “direção de fluxo”, “acumulação de fluxo”, “extração de
canais de drenagem”, “ ordem de drenagem” e “drenagem raster a vetor”. Após o
processo de delimitação uma análise foi feita tendo em vista alguns aspectos
hidrográficos. Como resultado se obteve o desenho da bacia do Rio Ceará-mirim e
constatação que esta metodologia satisfaz o que foi proposto, salvo em regiões onde o
produto SRTM não é preciso, como nas bacias de escoamento difuso, onde o relevo não
possui grandes divisores de água, e a diferença de altitude é pequena, tornando-o
ambiente aplainado.
Palavras-chave: Sistematização de dados. Análise de Bacia Hidrográfica. Ceará-Mirim.
Title: Data Systematization and automatic watershed analysis in the Ceará-Mirim River
basin
Abstract: This work aims to systematize the acquired data that culminated in the report
of the Management Plan of the Jenipabu Environmental Protection Area (APAJ), and
analyze a methodology for automatic delineation of watersheds applied to the Ceará
Mirim River Basin. The data systematization belong to the basin of diffuse flow 16-3,
near to the lower course of the Ceará Mirim River and need to be organized for its
handling. The analysis of Ceará Mirim River Basin was made in order to understand how
the water features and the geology of the main river basin that reaches the APAJ are
related to each other. Two geoprocessing programs, Q-GIS and WHITE BOX, besides
SRTM images were used for that. The methodology was based on existing data
organization and on defining the following steps: "depressions fill", "flow direction",
"accumulation flow," "extraction of drainage channels," "drainage order" and "raster
drainage vector". After that, the process of delimiting an analysis was made in view of
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some hydrographic aspects. As a result, the design of the Rio Ceará-Mirim Basin was
made and it was possible to find that this methodology complies with what has been
proposed, except in areas where SRTM product is not necessary, as in the basins of
diffuse flow, where the terrain does not have large water dividers, and the altitude
difference is small, making the environment flattened.
Keywords: systematization of data. Basin analysis. Hydrographic basin. Ceará Mir
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Código: ET0889
Autor: CLÁUDIA PATRÍCIA ARAÚJO E SILVA
Título: CARACTERIZAÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA NO LITORAL DE RIO DO FOGO/ RN
Resumo: O estudo do sistema hídrico proporciona um melhor entendimento do
comportamento da água e da sua ocorrência na superfície. Essa ocorrência pode
acontecer de muitas formas, com a formação de rios, lagoas, lagunas, brejos, planícies de
inundação, riachos. São muitas as feições relacionadas à surgência e ao curso da água.
Entretanto, nem sempre é fácil associar essas feições aos conceitos que são encontrados
na literatura. Pensando nisso, esse trabalho buscou mapear as feições no baixo curso do
rio Punaú, no litoral de Rio do Fogo, através de imagens de sensores em plataformas
orbitais disponibilizadas pelo Google Earth e caracterizá-las de acordo com os conceitos
presentes na literatura que as definiria melhor. Esse cuidado em adequar a feição a um
conceito é importante, pois existem leis que regem o uso e a ocupação dos recursos
naturais, permitindo o desenvolvimento, mas também se preocupando em preservar o
ambiente. Assim, esse estudo cuidou também em ver quais setores da área de estudo
seriam passíveis de preservação.
Palavras-chave: Lagoas. Rios. Rio do Fogo. Espelho d’água.
Title: THE CHARACTERIZATION OF THE WATER BODIES IN RIO DO FOGO
MUNICIPALITY/ RN
Abstract: The study of water system provides a better understanding of the water
behavior and its occurrence on surface. This occurrence might happen in many ways
with the formation of rivers, lakes, lagoons, swamps, floodplain, seas, and streams. There
are many features related to the upwelling and the watercourse. However, it is not
always easy to associate these features with the concepts found in literature. Thinking
about it, this study sought to map features of low Punaú River, on Rio do Fogo coast. The
study was realized through sensing images on orbital platforms provided by Google
Earth, and characterizing them according to the concepts in literature that would define
them better. This care of adapting the feature to a concept is important because there
are laws governing the use and occupation of natural resources, allowing development,
besides worrying about preserving the environment too. Therefore, this study also took
care to see which section of the studied area would be capable of preservation.
Keywords: Ponds. River. Rio do Fogo.
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Código: ET0891
Autor: DENISE SANTOS SALDANHA
Orientador: RENATO DE MEDEIROS ROCHA
Co-Autor: ANDERSON ADAILSON DA SILVA, DAVID HELIO MIRANDA DE MEDEIROS,
ROBERVAL FELIPPE PEREIRA DE LIMA
Título: Análises das variáveis físico-químicos da Praia do Meio, Areia Branca-RN
Resumo: O litoral do município de Areia Branca/RN está incluído no domínio dos
depósitos sedimentares cenozóicos, constituído por sedimentos tércio-quaternários da
Formação Barreiras, sobrepostos a depósitos holocênicos de dunas, praias, mangues e
aluviões (IDEMA, 2002), sendo considerado um ecossistema de grande fragilidade no
contexto do macrozoneamento do litoral brasileiro (MMA,1996). Esse projeto tem como
objetivo contribuir para a recuperação das áreas degradadas da Praia do Meio e
identificar a influência dos processos naturais e/ou antrópicos na morfologia e dinâmica
costeira da região, ressaltando também os objetivos de caracterizar as unidades
paisagísticas; além disso, realizar análises multitemporais das unidades paisagísticas,
definir o comportamento morfodinâmico costeiro e avaliar a influência dos principais
parâmetros meteorológicos atuantes no processo de movimento de dunas. No decorrer
do Projeto, foi feito o nivelamento topográfico da área, a colocação de armadilhas eólicas
para avaliar a influência de parâmetros meteorológicos no processo de transporte de
dunas e análises em laboratório dos sedimentos coletados. Os resultados obtidos até o
momento na composição de sedimentos dunares e topográfica altimétrica da área
confirmam as bases iniciais dos estudos, ou seja, afirmam a homogeneidade marinha e a
influência dos processos morfodinâmicos do clima.
Palavras-chave: Dunas. Áreas Degradadas. Unidade paisagística. Sedimentos dunares.
Title: ANALYSIS OF VARIABLE PHYSICAL AND CHEMICAL FROM PRAIA DO MEIO, AREIA
BRANCA/RN
Abstract: The coastal city of Areia Branca/RN is included in the area of Cenozoic
sedimentary deposits, consisting of tertiary-Quaternary sediments of the Barreiras
Formation, overlying Holocene deposits dunes, beaches, mangroves and alluvium
(IDEMA, 2002) and is considered an ecosystem very fragile macrozoning in the context
of the Brazilian coast (MMA, 1996). This project aims to contribute to the recovery of
degraded areas of Praia do Meio and identifying the influence of natural processes and /
or anthropogenic morphology and coastal dynamics of the region, also highlighting the
objectives to characterize the landscape units; Additionally, multi-temporal analysis of
performing landscape units, set the coastal morphodynamic behavior and evaluate the
influence of the main meteorological parameters acting on the dunes movement process.
During the project, it was made the topographical leveling the area, placement of wind
traps to assess the influence of meteorological parameters in the dunes transport
process and laboratory analysis of the collected sediments. The results obtained so far in
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the composition of dune sediments and topographic altimetry area confirm the initial
basis of the studies, ie, say marine homogeneity and the influence of the morphodynamic
climate processes.
Keywords: Dunes. Degraded areas. Landscape unit. Dune sediments.
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Código: ET0895
Autor: ANDERSON MATHEUS SILVA
Orientador: GUSTAVO GIRAO BARRETO DA SILVA
Co-Autor: ANDERSON DE ARAUJO SANTOS, JULIO MATHEUS SANTOS VIRGINIO
Título: CAMADA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE COZINHAS INTELIGENTES
Resumo: As novas tecnologias trazem formas mais eficientes de resolver problemas
recorrentes. Os sistemas embarcados oferecem uma grande variedade de soluções
presentes no dia a dia das pessoas, de problemas simples até os mais complexos. Com
isso, é possível abranger uma boa quantidade de soluções para obstáculos na vida da
sociedade. O presente projeto visa a criação de uma plataforma de monitoramento para
cozinhas. Essa plataforma utiliza uma rede de sensores e atuadores para que seja
possível gerar dados, que, posteriormente, serão usados para explicitar as informações
ao usuário. A comunicação de dados ocorre entre o Intel Galileo, WebService e Usuário.
Através de uma aplicação desenvolvida na plataforma Android será possível que o dono
da cozinha requisite todos os dados, por meio de um middleware, referentes às leituras
de sua cozinha e, além disso, tomar ações e definir limites para que os atuadores
conectados ao Intel Galileo possam ser acionados.
Palavras-chave: Gás, Água, Galileo, Sensores, Cozinha, Fumaça, WebService, Android
Title: SafeKitchen
Abstract: The new tecnologies bring more efficient ways to solve recurring problems.
The embedded systems offer a large variety of solutions, from simple problems to the
complex ones. Hence, it is possible to include a large number of solutions to obstacles in
the society. The present project aims to create a platform for kitchen monitoring. This
plataform uses a sensor network and actuators to generate data, that later on will be
used to show information to the user. The data communication occurs between the Intel
Galileo, WebService and user. Through an application developed on the Android
platform, it will be posible for the owner of the kitchen to request all data using a
middleware, to obtain readings relating to its kitchen and furthermore to take actions
and to set thresholds so the actuators connected to the Intel Galileo can be triggered.
Keywords: Gas, water, Galileo, Sensors, Kitchen, Smoke, WebService, Android
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Código: ET0901
Autor: ALVARO RANIERE COSTA ALVES
Orientador: MARCIO EDUARDO DA COSTA RODRIGUES
Co-Autor: HELTON PIERRE LUCENA DE MEDEIROS
Título: Análise de modelagens para o cálculo de condutividade do solo por meio de
medições de campo elétrico de ondas de superfície – foco na metodologia de Van der Pol.
Resumo: O objetivo desse artigo é descrever uma técnica para o cálculo indireto a
condutividade do solo, parâmetro bastante importante para comunicações que utilizam
propagação de ondas eletromagnéticas nas frequências de ondas médias (OM). A
determinação da condutividade foi feita com base em dados (campo elétrico) coletados
na faixa de OM em rotas urbanas na cidade de Natal, RN. O cálculo da condutividade do
solo é baseado no modelo de propagação para ondas de superfície de Van der Pol[2,4],
metodologia clássica para tal análise. Como resultado final do trabalho, pretende-se
contribuir para o esforço de remapeamento da condutividade do solo, como
recomendado em [1], com a intenção de melhorar a qualidade dos novos projetos de
sistemas de telecomunicações digitais em ondas médias.
Palavras-chave: Radiopropagação. Ondas médias. Radiodifusão. Condutividade do solo.
Title: Modeling analysis to ground conductivity calculation using electric field
measurements of surface waves - focus on Van der Pol methodology.
Abstract: The aim of this article is to describe a technique for indirect calculating ground
conductivity, very important parameter for communications using electromagnetic
wave propagation in medium frequency(MF). The conductivity determination was based
on data (electric field) collected in MF band in urban routes in the city of Natal, RN. The
calculation of the ground conductivity is based on the propagation model for surface
waves by Van der Pol[2,4], classical method for such analysis . As a final result of the
work is intended to contribute to the effort of remapping the ground conductivity of the
remap , as recommended in [1] , with the intention of improving the quality of new
digital telecommunications systems projects in medium frequency band.
Keywords: Radio propagation. Medium waves. Broadcasting. Ground conductivity.
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Código: ET0902
Autor: JULIA MARIA DE MEDEIROS DANTAS
Orientador: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS
Título: RECUPERAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE QUITOSANASES DE BACILLUS CEREUS C-01
Resumo: A produção de quitooligossacarídeos vem sendo alvo de estudos bioquímicos,
farmacêuticos e medicinais. O principal mecanismo de obtenção dessa molécula é
através da hidrólise da quitosana promovida por enzimas, principalmente por
quitosanases. Neste trabalho as quitosanases foram obtidas a partir de uma caldo de
fermentação da bactéria Bacillus cereus e o sistema de duas fases aquosas polietilenoglicol (PEG)/solução salina de potássio – foi o sistema escolhido, devido a sua
grande seletividade, estabilidade e baixo custo, para recuperar e purificar parcialmente
a quitosanase. Avaliou-se a influência da concentração (12 e 16% p/p) e da massa molar
(1500 e 6000 Da) do PEG no coeficiente de partição (K) e no fator de purificação. Os
resultados mostraram que ao se usar o PEG 1500 com concentração de 12% (p/p) foi
possível obter um coeficiente de partição igual 5,1 e um fator de purificação de 3,5.
Palavras-chave: B. cereus. Sistema de duas fases aquosas. Quitosanases. Purificação.
Title: PURIFICATION OF CHITOSANASES USING AQUEOUS TWO-PHASE SYSTEM
Abstract: The chitooligosaccharides production has been the object of biochemical,
pharmaceutical and medical studies. The main way to obtain this molecule is by the
enzymatic chitosan hydrolysis, mainly by chitosanases. In this work, the enzyme was
obtain using the Bacillus cereus’s fermentation broth. For the medicinal purpose is
important that the enzyme is as pure as possible. As long as after the enzyme production
the media is full of impurities, refinement processes are necessaries. The expanded bed
chromatography was optimized at the first part of this project, and now the liquid-liquid
extraction using an aqueous two-phase system was added. The chosen system was the
polyethylene glycol (PEG)/ potassium phosphate for its good seletivity, stability and low
cost. The studied parameters were the influence of PEG’s concentration (12 and 16%)
and molecular weight (1500 and 6000 Da) on the partitioning constant (K) and the
purification factor. The results showed that with a 1500 Da PEG at 12% (w/w) was
possible to obtain a 5.1 partition constant and a purification factor of 3.5.
Keywords: B. cereus. Aqueous two-phases system. Chitosanases. Purification.
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Código: ET0904
Autor: RAQUEL REVOREDO PINHEIRO DE SOUZA
Orientador: ANDRE LUIS LOPES MORIYAMA
Título: Produção de esferas de carbono para a remoção de azul de metileno e nitrato de
ferro de efluentes líquidos
Resumo: Os efluentes da indústria têxtil que possuem resíduos de corantes necessitam
de tratamento para adequação à legislação nacional. O presente trabalho consiste no
estudo da capacidade de remoção de azul de metileno (AM), um corante orgânicocatiônico, presente em soluções aquosas por esferas de carbono (EC) com tamanho
médio de 200nm. As EC foram produzidas através de tratamento hidrotérmico de
glucose, e foram caracterizadas por BET, microscopia eletrônica de varredura, e
espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier. A adsorção do AM nas
EC foi medida com o auxílio de espectrofotometria no UV/visível mostrando-se
semelhante a resultados existente na literatura para outros materiais. Portanto,
concluímos que este novo material representa uma alternativa de baixo custo e com boa
eficiência para a remoção de azul de metileno presente em efluentes líquido.
Palavras-chave: Adsorção. Tratamento de Efluentes. Azul de Metileno. Esferas de carobo
Title: CARBON SPHERES PRODUCTION FOR METHYLENE BLUE REMOVAL OF LIQUID
EFFLUENTS

Abstract: The effluents from the textile industry that have dyes residues need treatment
for adequation to national legislation. This work has the objective to study the ability to
remove methylene blue (MB), an organic-cationic dye, present in aqueous solutions of
carbon spheres (CS) with an average size of 200 nm. The CS was produced by
hydrothermal treatment of glucose, and characterized by BET, scanning electron
microscopy, infrared spectroscopy and Fourier transform. The adsorption of the MB in
SC was measured with the aid of spectrophotometry UV / visible proved to be similar to
the existing results in the literature for other materials. Therefore, we conclude that this
new material is a low-cost alternative with good efficiency for the removal of methylene
blue present in liquid effluent.
Keywords: Adsorption. Effluents. Methylene Blue.
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Código: ET0908
Autor: ISABELLA CAROLINA DE MENEZES LIMA
Orientador: KÉSIA KARINA DE OLIVEIRA SOUTO SILVA
Título: Estudo comparativo da eficiência dos floculantes alternativos (polieletrólitos
PSSNa) produzidos a partir de resíduos sólidos poliméricos para tratamento de
efluentes domésticos e efluentes industriai
Resumo: A reciclagem de materiais tornou-se um campo merecedor de pesquisa,
desenvolvimento e aplicação de recursos, uma vez que existe um interesse ambiental e
econômico na retirada de materiais descartados do meio ambiente. Os polímeros são os
materiais que têm a maior contribuição para o impacto ambiental, pois vêm
gradativamente substituindo materiais como vidros e metais devidos sua baixa
densidade e propriedades físicas e químicas versáteis. O poliestireno faz parte desta
grande família de polímeros. Possui boas propriedades mecânicas e isolantes sendo
empregado em vários setores como materiais descartáveis (copos, pratos, bandejas,
etc.), proteção para equipamentos eletrônicos e espumas para embalagens e proteção.
Devido ao elevado consumo de poliestireno, o destino final observado para estes
materiais são aterros e lixões, uma vez que este raramente é reutilizado em sua forma
original. Isto ocorre porque este processo não compensa economicamente, devido ao
baixo preço da resina virgem.O uso de poliestireno sulfonado (PSS), produzido a partir
de copos descartáveis de poliestireno mostrou-se eficiente para remoção de
contaminantes na etapa de tratamento primário (coagulação/floculação) de um efluente
real de uma indústria têxtil do RN, encontrando percentuais de eficiência de remoção de
48% turbidez, 40% DQO, 42% Cor, 50% SS, 90% CE e diminuição de pH e temperatura.
Palavras-chave: Reciclagem. Poliestireno. Tratamento de efluente. Efluente têxtil.
Title: COMPARATIVE STUDY OF THE EFFICIENCY OF ALTERNATIVE FLOCCULANT
(POLYELECTROLYTES PSSNA) PRODUCED FROM POLYMERIC SOLID WASTE FOR
TREATMENT OF DOMESTIC EFFLUENTS AND INDUSTRIAL EFFLUENTS
Abstract: The recycling of materials has become a worthy resource search field,
application and development, since there is an environmental and economic interest in
the removal of material disposed in the environment. Polymers are materials that have a
greater contribution to the environmental impact, since it comes gradually replacing
materials such as glass and metal, due to the low density and Physical and Chemical
Properties Versatile. Large Polystyrene polymers of this family. It has good mechanical
insulation properties and is used in various industries like disposables (cups, plates,
trays, etc.), paragraph for protection and equipment protection and electronic packaging
foams. Due to the high consumption of polystyrene, the final destination, subject to
paragraph These materials are landfills and dumps, as it rarely and reused in their
original format. This is because this process is not economically It is not economically
feasible it due to the low price of virgin resin. he use of sulfonated polystyrene (PSS),
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manufactured from disposable polystyrene cups was efficient to remove contaminants
in the primary treatment stage (coagulation / flocculation) of a real effluent from a
textile RN industry, finding percentage efficiency removal turbidity 48%, 40% COD, 42%
Color 50% SS and 90% EC decrease of pH and temperature.
Keywords: Recycling. Polystyrene. Effluent treatment.Textille effluent.
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Código: ET0911
Autor: WAGNER PEREIRA DOS SANTOS
Orientador: RAQUEL FRANCO DE SOUZA
Título: Estudo mineralógico de sedimentos de fundo da Lagoa de Extremoz - RN
Resumo: A manutenção da qualidade das águas nos reservatórios naturais é uma
questão cada vez mais frequente, principalmente com a crescente urbanização e
industrialização, como ocorre com a região da Lagoa de Extremoz, inserida na Bacia do
Rio Doce. O objetivo deste trabalho é realizar caracterização mineralógica em
sedimentos da Lagoa de Extremoz, para avaliar as relações entre constituintes da
assembleia mineral e resultados de testes ecotoxicológicos obtidos em estudos
anteriores. Foram selecionadas duas estações de amostragem na Lagoa de Extremoz (T1
e T2), com coletas em março, abril, agosto e setembro de 2014. Foram realizadas
separações granulométrica, por densidade (bromofórmio d=2,89 g/cm3) e magnética,
com descrição dos produtos em lupa binocular. Os minerais leves essenciais são quartzo
e feldspato. Dentre os minerais pesados foram identificados quartzo, turmalina, ilmenita,
sillimanita, monazita, epidoto, magnetita, limonita, muscovita e zircão. Na estação T1
encontram-se os maiores percentuais desses minerais nos meses de abril e agosto, tendo
possível influência das chuvas. As amostras de T2 mostram tendência de diminuição da
concentração de minerais pesados conforme aumentam as chuvas na região. Uma maior
concentração de minerais pesados parece resultar em menor sobrevivência do
organismo Hyalella Azteca. Já em relação aos teores de matéria orgânica e carbonatos
não foi encontrada uma relação direta destes com resultados de testes ecotoxicológicos.
Palavras-chave: Separação granulométrica. Separação por densidade. Separação
magnética
Title: Mineralogical study of bottom sediments from Lagoa de Extremoz – RN
Abstract: The maintenance of water quality in the natural reservoirs is an increasingly
common issue, especially with the growing urbanization and industrialization, as occurs
with the region of Lagoa de Extremoz, inserted into the Rio Doce watershed. The aim of
this work is to carry out mineralogical characterization in sediments of the Lagoa de
Extremoz, to evaluate the relationships between constituents of the mineral assembly
and ecotoxicological test results obtained in previous studies. Two sampling stations
were selected in the Lagoa de Extremoz (T1 and T2), with collections in March, April,
August and September 2014. Granulometric, density (bromoform d =2.89 g/cm3) and
magnetic separation were carried out, with description of products in binocular
stereomicroscope. Light essential minerals are quartz and feldspar. Among the heavy
minerals quartz, tourmaline, ilmenite, sillimanite, monazite, epidote, magnetite,
limonite, muscovite and zircon were identified. Station T1 shows the largest percentages
of these minerals in the months of April and August, with possible influence of rainfall.
Samples in T2 show a tendency of decreasing heavy mineral concentration as the rainfall
275

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

in the region increases. A greater concentration of heavy minerals appears to result in
lower survival of the organism Hyalella Azteca. Regarding the levels of organic matter
and carbonate, it was not found a direct relationship of these with ecotoxicological test
results.
Keywords: Granulometric separation. Density separation. Magnetic separation
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Código: ET0916
Autor: RAYANE PEREIRA DE LIMA
Orientador: LUIZ HENRIQUE DA SILVA GASPAROTTO
Título: Conjugação de nanopartículas de ouro com fármacos
Resumo: A área biomédica vem investindo na nanociência para o desenvolvimento de
novas tecnologias. Um dos pontos mais estudados é a diminuição e/ou eliminação de
efeitos colaterais por meio da entrega da droga cada vez de maneira mais especifica ao
local de ação. Para isso, diversas rotas de síntese de nanopartículas metálicas tem sido
desenvolvida. Uma que tem recebido destaque são as de obtenção de nanopartículas
“ocas” que apresentam potencial de armazenar drogas em seu interior. Neste estudo
será descrito uma rota de síntese que passa por três etapas, a (1) obtenção das
nanopartículas de cobre, (2) de nanopartículas core-shell e (3) nanopartículas ocas. Na
etapa (1) utiliza o citrato de sódio como agente estabilizante e o íon borohidreto, que
além de atuar como agente redutor do Cu2+ influencia na estabilidade das partículas.
Apresentando-se estáveis em atmosfera inerte e oxidáveis quando em contato com o ar.
Para a etapa 2, é adicionado íons Au+3 às nanopartículas de cobre, os quais serão
reduzidos pelo citrato de sódio, formando assim partículas core-shell Cu@Au. Os
resultados do UV-Vis corroboram para a comprovação da estabilidade dessas partículas
e na confirmação de sua formação. Logo após, o ácido nítrico é adicionado à solução de
nanopartículas core-shell já sintetizadas, o que leva a possível formação de
nanopartículas ocas de ouro. Essas partículas ainda serão submetidas a outras técnicas
de caracterizações para a confirmação da obtenção de nanopartículas ocas.
Palavras-chave: Nanopartículas de cobre. Nanopartículas de ouro. Nanopartículas ocas.
Title: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF GOLD HOLLOW NANOPARTICLES
Abstract: The biomedical area is investing in nanoscience to develop new technologies.
One of the most studied points is the reduction and/or elimination of collateral effects
by increasing the drug delivery in a manner more specifically to the site of action. For
this, many synthesis routes of metal nanoparticle have been developed. One that has
been highlighted is obtaining hollow nanoparticles that have the potential to keep drugs
inside. This study presented a synthetic route that pass by three stage, the (1) obtaining
the copper nanoparticles, (2) core-shell nanoparticles e (3) hollow nanoparticles. In the
stage (1) uses sodium citrate as stabilizing agent and sodium borohydride ion, in
addition to acting as reducing agent to Cu2+, influence in the stability of the particles.
Featuring stables in inert atmosphere and oxidizable in the presence of air. For the stage
(2) is added Au3+ to copper nanoparticles, which will be reduced by the sodium citrate,
thus formed core-shell particles Cu@Au. The UV-Vis results collaborates in proving the
stability of these particles and the confirmation of its formation. After, nitric acid is
added to the solution of core-shell nanoparticles already synthesized, which leads to the
possible formation of hollow nanoparticles of gold. These particles will be submitted to
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others characterization techniques for the confirmation of obtaining hollow
nanoparticles.
Keywords: Copper nanoparticles. Gold nanoparticles. Hollow nanoparticles.
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Código: ET0919
Autor: CAIO CÉSAR GOMES PAULINO DA SILVA
Orientador: JOSE HENRIQUE FERNANDEZ
Título: Análise da absorção do ruído cósmico pelo plasma ionosférico equatorial:
Estudos de casos.
Resumo: Este projeto visa contribuir com os estudos e aplicações nas áreas de Física
Solar, Relações Sol-Terra e da Geofísica Espacial. A monitoração da ionosfera é de suma
importância porque o plasma da alta atmosfera terrestre pode atuar como um sensor da
atividade solar, que por sua vez, é um dos principais fatores determinantes do clima
geoespacial. Procurou-se identificar variações de pequenas e longas durações das
atividades solares através da variação da absorção de ruído cósmico pelo plasma da
ionosfera obtidas por um equipamento chamado Riômetro (Relative Ionospheric
Opacity Meter), instalado no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI),
localizado em Parnamirim, Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: Opacidade Ionosférica Relativa. Riômetro. Rede SARINET.
Title: Equatorial ionospheric plasma conditions by remote cosmic noise absorption data
monitoring obtained from RIOMETER
Abstract: This project has as its objective contribute to further studies and applications
in Solar Physics, Sun-Earth Relationships and Spatial Geophysics fields of studies. The
ionosphere monitoring is really important since the high atmosphere plasma may act as
a solar activity sensor, which is a main factor to set the Geospatial Weather. Small and
big solar activity variations may be detected through the variation of cosmic noise
variation by ionospheric plasma obtained by Riometer (Relative Ionospheric Opacity
Meter), installed in Parnamirim, Rio Grande do Norte, Brazil.
Keywords: Relative Ionospheric Opacity. Riometer. SARINET network.
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Código: ET0923
Autor: ISAMARA DE MENDONÇA SILVA
Orientador: DEUSDEDIT MONTEIRO MEDEIROS
Título: Estudo da Homogeneidade e das Tendências de Precipitação e Temperatura nas
Capitais do Nordeste do Brasil
Resumo: Estudamos a homogeneidade estatística de um conjunto de dados para a
temperatura e precipitação nas capitais do Nordeste do Brasil (NEB), de 1961 a 2011.
Com base nas características climatológicas da região, consideramos o comportamento
em dois períodos, que chamamos de estação seca e chuvosa. Nas cidades do Norte do
NEB (São Luís, Teresina e Fortaleza), a estação chuvosa vai de janeiro a junho e a estação
seca de julho a dezembro, em cada ano. Nas capitais no leste do NEB (Natal, Recife, João
Pessoa, Aracaju, Maceió e Salvador), a estação chuvosa começa em março e termina em
agosto de cada ano, enquanto a estação seca vai de setembro deste ano a fevereiro do
próximo. Motivados pelos resultados desta análise, fazemos um estudo de tendência
para as nove cidades, e nos mesmos intervalos de tempo. Os dados de temperatura
diários são do Banco de Dados Meteorológicos Para Ensino e Pesquisa, do Instituto
Nacional de Meteorologia. Aplicamos o teste de Mann-Kendall para analisar a
climatologia e, para as cidades localizadas no norte do NEB, verificamos o aumento nas
chuvas nos meses de janeiro a junho, bem como nos meses de março a agosto, para as
cidades no leste do NEB. Na estação seca, o teste de Mann-Kendall indicou a inexistência
de tendência para a maioria das capitais. Em geral, as séries de temperatura apresenta
um comportamento crescente nas duas estações.
Palavras-chave: Precipitação, Temperatura, Homogeneidade, Teste de Mann-Kendall.
Title: Study of Homogeneity of Precipitation Trends and Temperature in Northeast
Capital of Brazil
Abstract: We studied the statistical homogeneity of the dataset for the temperature and
precipitation in capitals of Northeast Brazil (NEB), from 1961 to 2011. Based on the
climatological characteristics of this region, we considered two time periods that we
called Dry and Rainy seasons. In the cities on North of NEB (São Luís, Teresina and
Fortaleza), the Rainy season was covering from January to June and the Dry season was
from July to December each year. The Rainy season started in March and finished in
August of a year in the capitals on East of NEB (Natal, Recife, João Pessoa, Aracaju,
Maceió and Salvador), while the Dry season was from September of this year to
February of the next one. Motivated for the results of this analysis, we make a trend
study to the nine cities, and in the same time intervals. The data of daily temperature are
from the Meteorological Database for Education and Research of the National Institute
of Meteorology of Brazil. We applied the Mann-Kendall test to analyze to perform the
climatology and we see an increase in rainfall in the months of January to June in the
cities located in northern NEB, as well as in the months of March to August to cities in
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the east NEB. The Mann-Kendall test showed that there is no tendency for more capital
in the dry season. In general, the temperature series showed an increasing trend in both
stations.
Keywords: Precipitation, Temperature, Homogeneity, Mann-Kendall test.
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Código: ET0924
Autor: MÁRCIA FERNANDA TEIXEIRA DE MENEZES
Orientador: ANA PAULA DE MELO ALVES GUEDES
Co-Autor: LUANA MÁRCIA BEZERRA BATISTA
Título: Síntese e caracterização do compósito nb2o5/vermiculita, e sua seguinte
aplicação nafotodescoloração do azul de metileno.
Resumo: O descarte de corantes por indústrias origina efluentes industriais coloridos,
causando perigo de bioacumulação e risco de ecotoxidade. Para resolução deste
problema, métodos de descoloração e degradação, como os processos oxidativos
avançados (POAs), são usados. Nesse sentido, o trabalho tem a finalidade de aplicar os
POAs por meio da fotocatálise heterogênea na descoloração do corante azul de metileno
(AM). Para isso, fotocatalisadores, óxido de nióbio/Vermiculita, foram sintetizados por
meio do método de impregnação incipiente. Esses fotocatalisadores foram
caracterizados por FTIR, DRX, MEV/EDS, adsorção e dessorção de N2,UV-Vis DRS. No
teste fotocatalítico utilizou-se a luz solar como fonte de irradiação ultravioleta. As
caracterizações realizadas evidenciaram o sucesso da impregnação. O teste fotocatalítico
mostrou a excelente atividade dos fotocatalisadores na descoloração do corante
catiônico – azul de metileno, com destaque para o Nb2O5/V3, apresentando 99 % de
remoção da cor do AM com constante de velocidade da reação igual a 0,038 min-1. Cinco
reutilizações foram realizadas para o sistema Nb2O5/V3-AM, e a remoção continuou
sendo eficiente, aproximadamente 98 %.
Palavras-chave: Vermiculita. Óxido de nióbio. Fotocatálise.
Title: Synthesis and characterization of compositenb2o5/vermiculite clay, and its
following application in blue methylene photodescolorization.
Abstract: The dyes disposal by industries originates colored industrial effluents, causing
danger of bioaccumulation and risk of ecotoxicity. To solve this problem, discoloration
and degradation methods such as advanced oxidation processes (AOPs) are used. In this
sense, the work is intended to apply the POAs by heterogeneous photocatalysis in
discoloration of methylene blue (AM). For this, photocatalysts, niobium
oxide/vermiculita were synthesized by the incipient wetness impregnation method.
These photocatalysts were characterized by FTIR, XRD, SEM/EDS, adsorption and
desorption of N2, UV-Vis DRS. In the photocatalytic test used to sunlight as a source of
ultraviolet irradiation. The characterizations carried out showed the success of the
impregnation. The photocatalytic test showed excellent activity of photocatalysts in
discoloration of the cationic dye - methylene blue, highlighting the Nb2O5 / V3, with
99% of AM color removal with constant reaction rate equal to 0.038 min-1. Five were
performed to reuse Nb2O5 / V3-AM system, the removal being continued efficient,
approximately 98%.
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Keywords: Vermiculite clay. Niobium oxide. Photocatalysis.
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Código: ET0925
Autor: CRISLAYNE FELIPE CAMPOS
Orientador: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM
Título: Calotropis Procera: remoção e mecanismo de adsorção de diferentes
hidrocarbonetos
Resumo: Um fruto da revolução industrial e de grande importância para o
desenvolvimento da humanidade é o petróleo. Muitas vezes, seu manuseio é feito de
forma incorreta, acarretando vazamentos, podendo trazer grandes prejuízos, tanto
econômicos como ambientais. Devido às desvantagens dos produtos já existentes, temse intensificado a procura de materiais biodegradáveis, abundantes no Brasil, de baixo
custo e de fácil utilização. Por possuírem tais características, as fibras celulósicas têm
sido consideradas uma ótima opção como adsorventes. Logo, com a finalidade de
amenizar este problema foi investigado o comportamento das fibras de Calotropis
Procera. A fibra passou por vários testes em modo estático, dinâmico e mostrou que
possui ótima atuação como adsorvente natural. Podendo assim, ser uma ótima opção
para amenizar problemas com vazamentos de óleo em meio aquoso.
Palavras-chave: Calotropis Procera. Adsorventes. Óleo.
Title: Calotropis procera: removal and adsorption of different hydrocarbons mechanism
Abstract: A result of the industrial revolution and of great importance to the
development of humanity is oil. Often handling is done incorrectly, causing leaks, and
can bring great losses, both economic and environmental. Because of the disadvantages
of existing products, it has intensified the demand for biodegradable materials,
abundant in Brazil, low cost and easy to use. Because they have such characteristics, the
cellulose fibers have been considered a great option as adsorbents. Therefore, in order
to alleviate this problem was investigated the behavior of Calotropis procera fibers. The
fiber has undergone several tests in static mode, dynamic and has showed great
performance as natural adsorbent. May well be a great choice to alleviate problems with
oil spills in an aqueous medium.
Keywords: Calotropis Procera. Adsorbents. Oil.
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Código: ET0927
Autor: ANDRÉ LUIZ MENDES VILELA
Orientador: HELENICE VITAL
Título: Continuidade ao mapeamento da Geodiversidade da Plataforma Continental
Jurídica Brasileira adjacente ao RN
Resumo: A Plataforma continental é recoberta por sedimentos cuja distribuição é
controlada pela fisiografia herdada de um longo período de exposição, pelos aportes
fluviais, e pela acumulação in situ das partes duras de organismos marinhos e ação de
agentes marinhos (ondas e correntes). As diferenças nas características sedimentares
exercem uma influência direta, na densidade, biomassa, distribuição e diversidade das
comunidades bentônicas. Este compartimento bentônico interage com o compartimento
pelágico e vice-versa. O aumento de CO2 nos oceanos, ao afetar o processo de
calcificação em organismos marinhos pode afetar a estrutura das comunidades
bentônicas nas regiões plataformais, principalmente considerando-se o cenário atual de
crescentes pressões antropogênicas nesses ambientes. Um grande obstáculo a
compreensão destes impactos é a ausência de mapas de habitats bentônicos e
comunidades associadas, particularmente na região norte-nordeste do Brasil. Este
estudo tem o objetivo de mapear a geodiversidade da plataforma continental brasileira
adjacente a praia de Ponta Negra (Natal, RN). Até o presente momento as amostras
foram coletadas e analisadas quanto a granulometria. Em uma etapa posterior estes
dados serão analisados quanto a composição e utilizados para a confecção dos mapas.
Palavras-chave: Plataforma. Sedimentos. Aportes fluviais. Comunidades Bentônicas.
Title: MAPPING OF GEODIVERSITY OF THE BRAZILIAN CONTINENTAL SHELF
ADJACENT TO PONTA NEGRA BEACH (NATAL, RN)
Abstract: The continental shelf is covered by sediments whose distribution is controlled
by the physiography inherited from a long time of exposure by fluvial input, and
accumulation in situ of the hard parts of marine organisms, and marine agents activity
(waves and currents). The differences in sedimentary features have a direct effect on
density, biomass, distribution, and diversity of benthic communities. This benthic
compartment interacts with pelagic compartment, and vice versa. When affecting the
process of calcification in marine organisms, the increase of CO2 on the oceans can affect
the benthic communities’ structure in continental shelf regions especially considering
the current scenario of increasing anthropogenic pressures in these environments. A
substantial barrier for understanding these impacts is the absence of benthic habitat
maps, and associated communities, particularly in north-northeast region of Brazil. This
work aims the geodiversity mapping of the Brazilian continental shelf adjacent to Ponta
Negra beach (Natal, RN). Until this moment the samples were collected and the grain
size analysis were concluded. The next step will be the sediment compositon analyses to
the seabed mapping.
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Keywords: Continental shelf. Sediments. Fluvial input. Benthic Communities.
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Código: ET0928
Autor: PAULO ROBERTO DA SILVA SOUSA
Orientador: RAQUEL FRANCO DE SOUZA
Título: Ponto isoelétrico de muscovita na presença de eletrólitos monovalentes
Resumo: O desenvolvimento da mineração permite combater o êxodo rural e a fixação
do homem no campo. No entanto, a atividade mineira produz rejeitos e para o melhor
aproveitamento dos recursos naturais, a busca por técnicas de separação destes visa o
aproveitamento racional dos recursos. A flotação é uma técnica com boa aceitabilidade a
finos, utilizada na separação de minerais a partir de diferenças nas suas propriedades
superficiais. Um parâmetro importante na flotação é o pH do Ponto de Carga Zero (PCZ),
em que o mineral apresenta carga nula na sua superfície. O trabalho apresenta
resultados dos experimentos com muscovita pelo método de Mular & Roberts utilizando
eletrólitos monovalentes. Nos ensaios 3 g do mineral foram colocados em solução de
concentração 0,1 M do eletrólito, ajustando o seu pH. Após duas horas, adicionava-se
uma quantidade de eletrólito para a solução atingir a concentração de 1 M.
Posteriormente a adição, media-se o pH final da solução com 10 minutos, 1 hora e 2
horas. Os resultados obtidos com o NaCl e o KCl indicam valor de PCZ 3,3 e 3,4. Para os
experimentos com KNO3 encontrou-se um PCZ 2, enquanto que para o NaNO3 foram
encontrados dois valores de PCZ, 2,8 e 5,1. Os resultados para o cloreto acompanham os
resultados encontrados em outros trabalhos, enquanto que os resultados para o nitrato
não corroboram. Os resultados assim indicam evidências de interação diferenciada dos
íons Cl- e NO3- com a superfície do sólido.
Palavras-chave: Rejeitos. Flotação. Pontos de carga zero. Muscovita. Cloreto. Nitrato
Title: ISOELECTRIC POINT OF MUSCOVITE IN THE PRESENCE OF MONOVALENT
ELECTROLYTES

Abstract: The mining development allows to combat the rural exodus and keeping the
man in the field. However, the mining activity produces waste and for better use of
natural resources, the search for separation techniques aims the rational exploitation of
resources. Flotation is a technique with good acceptability to fine minerals and it is used
in the separation of minerals considering differences in their surface properties. An
important parameter for flotation is the pH of Zero point of Charge (ZPC), in which the
mineral presents no charge on its surface. The paper presents results of experiments
with Muscovite by Mular & Roberts method by using monovalent electrolytes. For the
tests 3 g of sample were placed in a solution of electrolyte with 0.1 M concentration,
adjusting the pH. After 2 hours, an amount of electrolyte was added to the solution, until
the concentration of 1 M. After the addition, the pH of the solution was measured with
10 minutes, 1 hour and 2 hours. The results obtained with KCl and NaCl indicate ZPC
value of 3.3 and 3.4. The experiments with KNO¬3 met a ZPC 2, while for the NaNO3 two
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values of ZPC were found, 2.8 and 5.1. The results for the chloride results found agree
with the ones found in other works, while the results for nitrate do not corroborate. The
results thus indicate evidence of the NO3- ions with the solid surface.
Keywords: Tailings. Flotation. Zero load points. Muscovite. Chloride. Nitrate.
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Código: ET0941
Autor: YURI MEDEIROS DE FARIA
Orientador: MARIO OTAVIO SALLES
Título: condições de transversalidade em teorias de controle
Resumo: Neste trabalho apresentamos as equações que definem as condições de
transversalidade e iniciamos o estudo das possíveis aplicações destas na definição de
condições de bordo para solução das equações de Euler.
Palavras-chave: calculo variacional.equação de Euler.condições de transversalidade.
Title: transversality conditions in control theory
Abstract: In this work we deduce the equations that define the transversality conditions
and began the study of applications of the definition of the boundary conditions to solve
Euler equations.
Keywords: variational calculus. Euler equation. transversality condition
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Código: ET0945
Autor: THIAGO SOARES MARQUES
Orientador: EDGARD DE FARIA CORREA
Co-Autor: SIDEMAR FIDELES CEZARIO
Título: Implementação de algoritmos para aplicação biomédica em FPGA
Resumo: Atualmente, o tempo de desenvolvimento de projetos de sistemas embarcados
é cada vez mais curto. Para atender a essa mudança, uma tendência é o desenvolvimento
de grande parte desses sistemas em software em vez de hardware, dado o ganho de
flexibilidade e tempo de desenvolvimento mais curto. No entanto, os componentes de
software, em geral, não apresentam mesmo desempenho que os componentes de
hardware. Este trabalho apresenta o andamento do projeto que tem como objetivo
construir soluções utilizando plataformas de hardware reconfigurável com foco na área
das aplicações biomédicas, em especial para a detecção de câncer de pele. Encontram-se
implementados e simulados algoritmos que são necessários para o tratamento das
imagens biomédicas, bem como a definição de um modelo descrevendo as etapas para
implementação da solução proposta.
Palavras-chave: câncer de pele, hardware reconfigurável, imagens biomédicas.
Title: Implementation of algorithms for biomedical application in FPGA
Abstract: Nowadays, the time to develop embedded systems is narrow. Because of that, a
tendency is that a great part of these systems is implemented in software instead of in
hardware, given the flexibility and time development gain. However, in general software
components have not the same performance of the hardware components. This paper
presents the progress of the work whose objective is building a biomedical application
for support in skin cancer diagnosis with image processing, using a reconfigurable
hardware platform. The algorithms for the biomedical image processing are
implemented in hardware description language (VHDL) and they will be simulated in a
FPGA platform. This works also shows the model that describes the steps required in the
proposed solution.
Keywords: skin cancer, reconfigurable hardware, biomedical imaging.

290

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET0949
Autor: HELTON PIERRE LUCENA DE MEDEIROS
Orientador: MARCIO EDUARDO DA COSTA RODRIGUES
Co-Autor: ALVARO RANIERE COSTA ALVES
Título: Análise de modelagens para o cálculo de condutividade do solo por meio de
medições de campo elétrico de ondas de superfície – foco na metodologia de Lichun.
Resumo: O artigo tem o propósito de apresentar os resultados obtidos a partir das
atividades de pesquisas realizadas sobre a condutividade do solo, parâmetro relevante
para as comunicações sem fio de baixas frequências, principalmente, na faixa de ondas
médias (OM). A determinação da condutividade do solo não é uma tarefa simples,
existindo várias metodologias que podem ser usadas para aferição; porém, são bastante
complexas. Encontra-se na literatura, uma variante do modelo tradicional de Van der Pol
[1], incluindo equacionamentos e parâmetros para uso em ambientes urbanizados. Tal
modelagem será referenciada a partir de este ponto como "Lichun", devido ao seu autor.
O objeto de estudo contribuirá para o remapeamento da condutividade do solo (na
literatura, os dados são genéricos e desatualizados), sendo de muita importância para o
avanço e otimização dos mecanismos de propagação que consideram as perdas de
potência em função das dissipações no solo.
Palavras-chave: Condutividade do solo. Radiodifusão. Radiopropagação. Ondas
médias(OM)
Title: APPLICATION OF METHODOLOGY TO INDIRECTLY DETERMINE SOIL
CONDUCTIVITY FOR THE DESIGN OF MF RADIO LINKS - MODIFIED VAN DER POL
APPROACH FOR URBAN PATHS
Abstract: The article aims to present the results obtained from the research activities
carried out on the conductivity of the soil, relevant parameter for wireless low
frequency communications, mainly in the range of medium wave (OM). The
determination of soil conductivity is not a simple task, there are several methods that
can be used to measure; however, they are quite complex. It is in the literature, a variant
of the traditional model of Van der Pol [1], including balances between and parameters
for use in urbanized environments. This modeling will be referenced from this point as
"Lichun" because of its author. The object of study will contribute to the remapping of
soil conductivity (in the literature, the data are generic and outdated) and very
important for the advancement and optimization of propagation mechanisms that take
into account the power losses due to the dissipation in soil.
Keywords: Soil conductivity. Broadcasting. Radio propagation. Medium frequency.
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Código: ET0951
Autor: AUGUSTO MATHEUS PINHEIRO DAMASCENO
Orientador: MARCELO AUGUSTO COSTA FERNANDES
Título: Desenvolvimento de Redes Neurais Artificiais de Mapas Auto-organizáveis em
FPGA
Resumo: O trabalho propõe uma implementação paralela em ponto fixo de uma Rede
Neural Artificial (RNA) de aprendizagem não supervisionada do tipo Self-organizing
map (SOM) para Field-programmable gate array (FPGA). São analisados os resultados de
simulação relativos ao tempo e a área de ocupação, e os resultados relativos ao tempo
fisicamente na FPGA. O trabalho foi todo feito utilizando o software System Generator da
Xilinx e tendo como alvo a FPGA Virtex-6 XC6VLX240T-1FFG1156.
Palavras-chave: Redes Neurais, RNA, SOM, SOFM, Kohonen, FPGA, Ponto Fixo.
Title: Development of Artificial Neural Networks of Self-Organizing Maps in FPGA
Abstract: The work propose a fixed-point parallel implementation of an Artificial Neural
Network (ANN) of unsupervised learning of type Self-organizing map (SOM) for Fieldgrammable gate array (FPGA). The simulation results related to time and area of
ocupation are analized, and the results related to time physically in the FPGA. The work
was made using the Xilinx’s software System Generator, with target the FPGA Virtex-6
XC6VLX240T-1FFG1156.
Keywords: Neural Networks, ANN , SOM, SOFM, Kohonen, FPGA, Fixed-Point.
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Código: ET0956
Autor: RAHQUEL ALYNE DIAS DA SILVA
Orientador: JORDI JULIA CASAS
Título: Escala de magnitude local para a região Nordeste
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo recalibrar a fórmula de magnitude
local, desenvolvida originalmente no Sul da Califórnia, para o Nordeste do Brasil.
Realizou-se uma análise de dados em 89 registros de sismos locais e regionais em quatro
redes sismográficas ocorridos no Nordeste do Brasil no período de 2011-2013. Os
sismogramas foram examinados visualmente através do software SAC (Seismic Analysis
Code) e aqueles que possuíam ruído elevado ou mais de um evento nos registros foram
eliminados. Foi medida a amplitude máxima horizontal. Aqueles eventos que possuíam
um ajuste da tendência linear em gráficos da variação da amplitude com relação a
distância maior que 75% foram utilizados para a calibração da fórmula. Os parâmetros
da fórmula foram calculados para ajustes de tendência superiores a 75%, 85% e 95%. O
melhor resultado obtido foi para 75%, que possuía uma maior quantidade de dados (24
eventos) e um desvio padrão menor (0,41). A fórmula encontrada foi ML=Log10 A
+2,23* Log10 X – 0,74, onde A é a amplitude máxima horizontal e X é a distância
epicentral. Esta fórmula encontra-se dentro do esperado porque o coeficiente de
decaimento da amplitude para o Nordeste (2,23) é menor do que o encontrado para o
Sul da Califórnia (2,76), o que se mostra consistente com a geologia Pré-cambriana da
região Nordeste.
Palavras-chave: Magnitude local, Sismicidade Intraplaca, Nordeste do Brasil
Title: Local magnitude scale for Northeast
Abstract: This work aims to calibrate the local magnitude formula, originally developed
in Southern California, for the Northeast of Brazil. We conducted an analysis of data on
89 records of local and regional earthquakes in four seismographic networks occurred
in the Northeast of Brazil in the period 2011-2013. The seismograms were examined
visually through the SAC software (Seismic Analysis Code) and those who had high noise
or more than one event in the records were deleted. It was measured the horizontal
maximum amplitude. Those events that have a linear trend adjustment in graphs of
amplitude variation with respect to distance greater than 75% were used for calibration
of the formula. The formula parameters were calculated for trend adjustment above
75%, 85% and 95%. The best result was 75%, which has a larger amount of data (24
events) and a lower standard deviation (0.41). The formula was found ML = log10A
+2,23* log10X - 0.74. This formula is as expected because the amplitude decay
coefficient for the Northeast region (2.23) is lower than that found for Southern
California (2.76), which shows consistent with the geology Pre-Cambrian in the
Northeast.
Keywords: Local magnitude, Seismology, Northeast, Brazil
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Código: ET0960
Autor: WALESKA RÚBIA DE QUEIROZ PEGADO
Orientador: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS
Título: Secagem de Polpa de Acerola em Camada de Espuma - Cinética de Secagem,
Estabilidade da Espuma e Caracterização do Produto em Pó
Resumo: Este trabalho teve o objetivo de estudar a secagem da polpa de acerola com e
sem adição de leite e adjuvantes por diferentes técnicas de secagem, em camada de
espuma (0,3 cm de espessura) em estufa com circulação de ar a 70°C e por atomização
em secador spray a 130°C. Para a secagem em camada de espuma com e sem adição de
leite foram utilizados como adjuvantes albumina (4%) e 2% de emulsificantes (1% de
liga neutra e 1% de emustab). Os melhores resultados foram observados na temperatura
de 70°C nos ensaios sem adição de leite e com albumina, caracterizada pela maior
expansão (192%), menor tempo de secagem (90 min) e umidade do pó de 5,7%. O
modelo cinético de Page apresentou um excelente ajuste aos dados experimentais da
cinética de secagem das espumas (R²>0,99). No spray foram feitos ensaios com e sem
adição de leite utilizando como adjuvantes albumina (4%) e proteína isolada do soro de
leite. Os pós produzidos por ambos os processos apresentaram características
adequadas de conservação e armazenamento.
Palavras-chave: Camada de espuma. Secagem. Acerola. Spray. Adjuvantes.
Title: Drying pulp acerola foam layer - Kinetic drying, foam stability and characteristics
of the product in powder
Abstract: This study aimed to investigate the drying of the pulp with and without the
addition of adjuvants and milk by different drying techniques, foam layer (0.3 cm thick)
in an oven with air circulation at 60 ° C and 70 ° C and atomization spray dryer at 130 °
C. For drying foam layer with and without addition of milk were used as adjuvants
albumin (4%) and 2% emulsifier (1% neutral alloy and 1% emustab). The best results
were observed in the 70 ° C tests without the addition of milk and albumin,
characterized by further expansion (192%), shorter drying time (90 min) and 5.7%
moisture powder.The kinetic model Page presented an excellent fit to the experimental
data of the foam drying kinetics (R ²> 0.99). In spray tests were made with and without
addition of milk using adjuvants such as albumin (4%) and isolated protein whey. The
powders produced by both processes showed appropriate characteristics of
preservation and storage.
Keywords: Foam mat.Drying. Acerola. Spray. Adjuvants.
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Código: ET0961
Autor: JÔNATAS TAVARES PAES
Orientador: FERNANDO RIBEIRO OLIVEIRA
Título: Estudo da descarga plasmatica DBD em fibras de carbono
Resumo: Nos últimos anos diversos materiais fibrosos, denominados de alto
desempenho, vêm surgindo com o objetivo de serem aplicados em diferentes áreas da
engenharia. Dentre estes materiais a fibra de carbono vem ganhando um destaque
especial e seu crescimento é de fato evidente. Entretanto, a baixa polaridade desta fibra
torna difícil a sua molhabilidade e consequentemente sua interação química com outros
reagentes, como por exemplo matrizes poliméricas. Diante disto, muitas vezes, uma
modificação química ou física na superfície deste material torna-se necessária para
criação de uma superfície mais reativa. A tecnologia de descarga plasmática DBD
(Double Barrier Discharge) é um plasma frio de baixa frequência que consiste na
ionização do ar à pressão atmosférica, gerado por uma descarga elétrica de alta
voltagem, e que quando aplicada ao processamento têxtil tem revelado ser uma técnica
eficiente para modificar as características superficiais de fibras. Neste trabalho foi
estudado o efeito da descarga plasmática DBD nas propriedades das fibras de carbono.
As técnicas, resistência à tração e alongamento à ruptura, FTIR, MEV, AFM e DSC foram
utilizadas para a caracterização físico-química e morfológica dos substratos em estudo.
Com as análises efetuadas foi possível verificar que a descarga DBD pode afetar de forma
significativa a superfície da fibra de carbono, deixando-a mais limpa, mais rugosa e com
novos grupos químicos polares, sem alterar as suas propriedades intrínsecas.
Palavras-chave: Palavras-Chave: Fibra de Carbono, Plasma DBD, Tratamento superficial.
Title: Study of DBD plasma discharge in carbon fiber
Abstract: In recent years various fibrous materials, known as high performance, are
emerging with the purpose of being applied in different fields of engineering. Among
these materials, carbon fiber has acquired a special mention and its growth in the
market is an evident fact. However, the non-polar nature of this fiber makes it difficult to
get wet and accordingly decrease their chemical interactions with other reagents, such
as polymeric matrices. Given this, often chemical or physical surface modification of
carbon fiber becomes necessary to create a more reactive substrate. The DBD plasma
technology (Double Barrier Discharge) is a Cold and low frequency plasma that consists
in the air ionization of the at normal atmospheric pressure, generated by an electric
discharge of high voltage, and when applied to textile processing has been proved to be
an effective technique to modify the surface of fibers materials. This study investigated
the effect of the DBD plasma discharge in the properties of the carbon fibers. The
techniques, tensile strength and elongation at break, FTIR, SEM, AFM and DSC were used
to physical-chemical and morphological characterization of the substrates studied. With
the analyses performed was observed that the plasma discharge can significantly affect
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the carbon fiber structure, leaving it cleaner, rougher and with new polar chemical
groups, without to alter its bulk properties.
Keywords: Keywords: Carbon Fiber, Plasma DBD, Surface Treatment.
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Código: ET0967
Autor: PAULA ROBERTA DINIZ
Orientador: RUMMENIGGE RUDSON DANTAS
Co-Autor: FRANCISCO BIANOR SOUZA DE MEDEIROS
Título: Sistema de baixo custo para o monitoramento de colmeias
Resumo: As abelhas são animais de grande importância para manter o ecossistema
global, principalmente pelo seu papel ativo no processo de polinização de diversas
plantas no planeta. A apicultura, definida atualmente como a criação racional de abelhas,
é uma importante atividade econômica mundial que movimenta anualmente um
mercado bilionário. O desenvolvimento eficiente da atividade apícola envolve inúmeros
desafios de diversas áreas de atuação e conhecimento, que vai desde operações
cotidianas de manutenção do apiário até o monitoramento comportamental das abelhas
e do ambiente no qual o apiário esta inserido. Esse trabalho propõe então o
desenvolvimento de uma ferramenta computacional de automação e controle com os
objetivos de auxiliar e dar um maior embasamento aos estudos e pesquisas para facilitar
atividades cotidianas presentes no manejo do apiário. Seu estudo é baseado nos
conhecimentos prévios do nosso grupo de pesquisa sobre o uso de sensores no auxílio
da colheita de frutos.
Palavras-chave: Apicultura. Microcotroladores. Sensores.
Title: Low Cost Beehive Monitoring System
Abstract: Bees are very important animals to the global ecosystem, mainly for their
active role in pollination process of many plants on the planet. Beekeeping, currently
defined as the rational creation of bees, is a global economic activity that annually moves
a billionaire market. The efficient development of beekeeping involves numerous
challenges in many aspects, ranging from daily activities to keep the apiary until monitor
the behavior of bees and the apiary environment. This work proposes the development
of a computational tool, composed by automation and control devices, with the goal to
give a better basis for the studies and researches to improve the daily activities to
maintain the apiary. This study is based on previous knowledge of our research group
on the use of sensors in aid of harvest.
Keywords: Beekeeping. Microcontrollers, Sensors.

298

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET0968
Autor: SIDEMAR FIDELES CEZARIO
Orientador: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA
Co-Autor: THIAGO SOARES MARQUES
Título: Investigação de Variações da Busca Local para o Problema da Árvore Geradora
Multiobjetivo
Resumo: Este artigo apresenta um estudo de técnicas de Busca Local para o Problema da
Árvore Geradora Multiobjetivo. Em particular, foi investigada a Busca Local de Pareto e a
meta-heurística Busca com Vizinhança Variável, utilizando uma variação da mesma
Busca Local de Pareto, para realizar a exploração do espaço de soluções. Extensos
experimentos foram realizados com o objetivo de comparar os algoritmos
implementados com relação ao tempo computacional e hipervolume.
Palavras-chave: Busca Local de Pareto, Árvore Geradora Multiobjetivo, meta-heurística.
Title: Local Search variation for the Multi-objective Spanning Tree Problem.
Abstract: This paper presents a study of Local Search techniques for Multi-objective
Spanning Tree Problem. In particular, Pareto Local Search and Variable Neighborhood
Search meta-heuristic using a variation of the same Pareto Local Search to perform the
exploration of solution space. Extensive experiments were performed with the purpose
of comparing the implemented algoritms, in relation to their computacional time and
hypervolume.
Keywords: Pareto Local Search, Multi-objective Spanning Tree, meta-heuristic.
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Código: ET0976
Autor: HUGO ÁLISSON ALVES DA COSTA
Orientador: ALEXANDRE MAGNUS FERNANDES GUIMARAES
Co-Autor: DANIEL MARQUES DA SILVA, RAFAEL LUCAS DA SILVA FRANÇA
Título: Desenvolvimento de sistema remoto de monitoramento energético da ECT
Resumo: O objetivo desse projeto é criar um sistema supervisionado que permita
monitorar e gerenciar o sistema de climatização de um edifício educacional. O interesse
é reduzir o consumo de energia, tornando o prédio mais eficiente em termos
energéticos. A comunicação entre o centro de operações e o terminal localizado na sala
de aula deve ser feita por meio de rede sem fio, utilizando o protocolo Wi-Fi. Assim, um
microcontrolador transmitirá os comandos para os aparelhos de ar condicionado por
meio de um sinal infravermelho, de forma idêntica à que um controle remoto comercial
opera, não sendo, portanto, necessária nenhuma modificação no equipamento existente
e facilitando a implementação do sistema.
Palavras-chave: Eficiência energética. Automação predial. Controle de temperatura.
Title: DEVELOPMENT OF AN ENERGETIC MONITORING SYSTEM FOR THE SCHOOL OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF UFRN
Abstract:
The purpose of this project is to create a centralized interface to allow the monitoring
and managing of an educational building’s cooling system. The intent is to reduce the
energy consumption making the building more energy efficient. The communication is
done from the operation center to the classroom terminal via Wi-Fi protocol. Then, a
microcontroller transmits the commands to the air conditioner units via infrared as a
normal remote control, requiring no modification of the equipment and facilitating the
implementation of this system.
Keywords: Energy efficiency, Automation building, Temperature control
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Código: ET0979
Autor: WILLIAM DE ABREU MARTINS OLIVEIRA
Orientador: ALYSON MATHEUS DE CARVALHO SOUZA
Co-Autor: GIANKARLO ROCHA FREIRE FERNANDES DE OLIVEIRA, PÂMELLA
CATHERINE SALLES SANTOS, RAFAELA HORACINA SILVA ROCHA SOARES
Título: Desenvolvimento de Jogos para o Ensino da Matemática
Resumo: Matemática é uma das disciplinas em que os alunos tem mais dificuldade
durante o período de ensino básico e médio. O curso técnico de Tecnologia da
Informação com ênfase em Programação de Jogos Digitais do Instituto Metrópole Digital
localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte permite aos alunos ter
acesso a uma base de conhecimentos necessários para o desenvolvimento de um jogo,
incluindo conhecimentos básicos de matemática. Assim sendo, foi proposta a criação de
um jogo sério que tenha como base para seu gameplay – maneira como o jogo é jogado –
o conhecimento matemático. Isto permite tanto o desenvolvimento de uma ferramenta
de aprendizagem que facilite a assimilação de conhecimentos matemáticos, como a
consolidação e aplicação do conteúdo de desenvolvimento de jogos pelos alunos do
curso técnico de Tecnologia da Informação com ênfase em Jogos Digitais, durante a
criação e desenvolvimento do jogo. Foi observado que a assimilação dos conteúdos,
desde o planejamento da história até a programação foi satisfatória, permitindo tanto a
utilização de conhecimentos adquiridos em diversas disciplinas do curso técnico quanto
à aplicação e o incentivo ao aprendizado de novos conhecimentos.
Palavras-chave: Aprendizagem. Jogos Sérios. Matemática. Unreal Engine 4.
Title: GAME DEVELOPMENT FOR MATH TEACHING
Abstract: Mathematics is one of the disciplines in which students have more difficulty
during basic and secondary education. The technical course of Information Technology
with an emphasis in Digital Games Programming of Instituto Metrópole Digital, located
at the Federal University of Rio Grande do Norte allows students to have access to a
knowledge base necessary for the development of a game, including a basic mathematics
training. Therefore, we suggested the creation of a serious game which had its gameplay
– the way the game is played – based on mathematical knowledge. This allows both the
development of a learning tool that facilitates the assimilation of mathematical
knowledge as the consolidation and application of game development techniques by
students of the technical course of Information Technology with an emphasis in Digital
Games, during the creation and development of the game. It was observed that the
assimilation of content, from planning the story to programing was satisfactory, not only
allowing the use of knowledge acquired in the various disciplines of the technical course
but also encouraging the learning of new knowledge.
Keywords: Learning. Serious Games. Mathematics. Unreal Engine 4.
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Código: ET0985
Autor: HERISSON CAMPOS DA MOTA JÚNIOR
Orientador: ENILSON MEDEIROS DOS SANTOS
Título: Sistematização do arcabouço jurídico-institucional da mobilidade urbana no
Brasil em face de sua internalização aos sistemas locais de transporte urbano
Resumo: O plano de trabalho apresentado trata-se da Política Nacional de Mobilidade
Urbana e sua assimilação nos processos de transformação das políticas, planos e gestões
locais para o transporte urbano. Ou seja, o conhecimento da PNMU e a forma como é
implementada atualmente nos diferentes municípios do território brasileiro. Este estudo
tem por objetivo principal o de investigar, compreender e sistematizar através de
dados, gráficos e planilhas como a legislação federal vem sendo e será internalizada aos
processos sociopolíticos e técnico-organizativos de planejamento e gestão do transporte
urbano nos municípios e O escopo do plano de trabalho proposto engloba as dimensões
estratégica, tática e operacional da política, do planejamento e da gestão da mobilidade e
da acessibilidade urbana, ancorando-se em termos metodológicos no princípio basilar
de que a função primordial de um sistema de transporte urbano é o de prover condições
a cada cidadão para que usufrua – da forma mais equânime possível – das
oportunidades geradas pela cidade e pela metrópole em seu processo de
desenvolvimento socioeconômico e ambiental, entendidas aqui como conquistas da
sociedade.
Palavras-chave: Mobilidade Urbana; Política Nacional de Mobilidade Urbana; Transporte
Title: Systematization of the legal and institutional framework of urban mobility in
Brazil in the face of its internalization to local systems of urban transport
Abstract: The presented work plan it is the National Politic on Urban Mobility and its
assimilation in the process of transformation of political, local plans and initiatives to
urban transport. In other words, knowledge of PNMU and the way it is currently
implemented in the different municipalities of Brazil. This study's main objective is to
investigate, understand and systematize through data, graphs and charts as federal law
has been and will be internalized to the socio-political and technical-organizational
processes of planning and management of urban transport in cities and metropolitan
areas. The scope of the proposed work plan describes the strategic dimensions, tactical
and operational policy, planning and management of mobility and urban accessibility,
anchoring in methodological terms the basic principle that the primary function of an
urban transport system is to provide conditions for every citizen to enjoy - the most
equitable way possible - of the opportunities generated by the city and the metropolis in
its socioeconomic and environmental development process, understood here as
achievements of society.
Keywords: Urban mobility; National Politic on Urban Mobility; Transport
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Código: ET0988
Autor: REGINA BERTILIA DANTAS DE MEDEIROS
Orientador: MAURICIO MHIRDAUI PERES
Título: "Análise microestrutural de folhas-de-flandres proveniente de latinhas
processadas de duas formas diferentes da indústria de alimentos."
Resumo: Na indústria alimentícia são utilizadas dois tipos de latas para embalagens: as
de duas e de três peças. As do primeiro caso são utilizadas nas embalagens de
refrigerante e o processo de fabricação se dá por estampagem profunda. Já as do
segundo caso são utilizadas em conservas de alimentos e o processamento se dá por
dobramento e eletro-soldagem. As duas rotas de processamento envolvem aços com
microestruturas próprias, resultando em propriedades diferentes para cada tipo de
produto. Este trabalho teve como objetivo comparar as microestruturas de ambos os
produtos e correlacioná-las com seu processamento e aplicação. Amostras de ambas as
latas foram preparadas metalograficamente e caracterizadas micro-estruturalmente por
microscopias óptica e eletrônica de varredura e difração de raios-X. Como resultados,
verificou-se que ambos os produtos eram constituídos de aço baixo carbono com
predominância da fase Fe-alfa (ferrita). Análise das seções transversais e longitudinais
dos corpos das latas apresentaram inclusões da categoria D, tipo óxido globular, série
grossa. A de conserva apresentou severidade 2 e a de refrigerante severidade 4. Por fim,
a observação dos contornos de grão mostrou que se tratam de grãos ferríticos alongados
devido ao processo de laminação.
Palavras-chave: Folhas-de-flandres. Aço baixo carbono. Caracterização microestrutural
Title: MICROESTRUTURAL ANALYSIS OF TINPLATES FROM CANS PROCESSED FOR
TWO DIFERENTS WAYS AT FOOD INDUSTRY
Abstract: In the food industry it is used two types of cans for packaging: the two and
three parts. The first case is used in the soft drink containers and the manufacturing
process occurs by deep-drawing. As for the second case it’s used in food canning and
processing takes place by folding and electro-welding. The two processing routes
involve steels with specific microstructures, resulting in different properties for each
product type. This study aimed to compare the microstructures of both products and
correlate them with its processing and application. Samples of both cans were prepared
metallographic and micro-characterized structurally by optical microscopy and
scanning electron diffraction and X-ray. As a result, it was found that both products were
made of low carbon steel with predominance of Fe-alpha phase (ferrite). Analysis of
transverse and longitudinal sections of the bodies of the cans showed inclusions of
category D globular oxide type, thick series. The severity presented retains the
condenser 2 and severity 4. Finally, the observation of the grain boundaries showed that
these are elongated ferritic grains due to rolling process.
Keywords: Tinplates. Low carbon steel. Microstructure analylis.
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Código: ET0989
Autor: RAABE MELO DE OLIVEIRA
Orientador: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
Título: Redes sem Escalas típicas aplicada aos elementos químicos presentes nas
estrelas
Resumo: Atualmente podemos encontrar alguns exemplos das redes complexas livres de
escalas, sejam elas sociais ou os vários outros tipos de redes. Um bom exemplo consiste
na Rede de Computadores (internet). Uma generalização do modelo de Barabasi-Albert
é o desenvolvido G. Bianconi e Barábasi, que é o que abordamos neste trabalho. Neste
trabalho apresentaremos uma rede gerada onde as estrelas representam vértices de um
grande aglomerado, e seus elementos químicos, relacionados à arestas.
Palavras-chave: Redes complexas, redes livres de escalas, Barabási-Albert..
Title: Typical scales without networks applied to chemical elements in stars
Abstract: Currently we can find some examples of scale-free complex networks, whether
social or various other types of networks. A good example is the Computer Network
(internet). A generalization of the Barabasi-Albert model is developed G. Bianconi and
Barabási, which is what we address in this work. In this paper we present a network
generated where the stars represent the vertices of a large cluster, and its chemical
elements related to the edges.
Keywords: scale-free networks. Barabasi-Albert. complex networks
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Código: ET0994
Autor: WANDERSON RICARDO DE MEDEIROS
Orientador: MONICA MAGALHAES PEREIRA
Título: Plataformas de Prototipagem Tolerantes a Falhas para Aplicações Críticas
Resumo: Sistemas computacionais estão cada vez mais presentes em nosso dia-a-dia
principalmente após a revolução ocasionada pela Internet das coisas, cuja proposta é
expandir a utilização de sistemas computacionais aos mais diversos dispositivos,
permitindo ao usuário acesso a uma infinidade de facilidades. Tal revolução aumenta a
preocupação com funcionamento correto destes serviços. Como nenhum sistema
computacional está livre de falhas, as técnicas de tolerância a falhas são utilizadas a fim
de garantir maior confiabilidade ao sistema. Assim este trabalho visa a elaboração de um
estudo sobre o efeito ocasionado pela ampliação de técnicas de tolerância a falhas em
sistemas embarcados baseados em microcontroladores. Diante da necessidade de um
sistema para validar as arquiteturas propostas, a pesquisa se voltou para o
desenvolvimento de um sistema microcontrolado para auxiliar usuários nos cuidados
com um jardim, monitorando todas as plantas e repassando estas informações para o
usuário. O protótipo implementado será utilizado para a validação das arquiteturas
propostas.
Palavras-chave: Embarcados.
Microcontrolado
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MinnowBoard.

Tolerância

a

Falhas.

Title: Reconfigurable multiprocessor architectures for Embedded Systems Fault
Tolerant
Abstract: Computer systems are more present in daily life, mainly after the revolution
caused by Internet of things – IoT, which proposes to expand the computer systems
usage to many several devices, allowing the user an infinity of facilities. This revolution
raises the concern regarding proper system operation. Since there is no a computer
system free of failures, fault-tolerant techniques are used for providing more system
reliability. Thus, this work aims to research about effects of including fault-tolerant
techniques in microcontroller-based embedded systems. On the need to have a system
to test the proposed architectures, the research turned to the implementation of an
embedded system in order to assist garden care, through monitoring every plant and
sending this information to the user. After implementation the prototype will be used in
order to validate the proposed solutions.
Keywords: Embedded System, Arduino, Minnow Board, Fault Tolerance, Microcontroll
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Autor: JAYONARA HORRANNA CÂMARA DE ALMEIDA
Orientador: MICHELLE CEQUEIRA FEITOR
Título: MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL POR PLASMA DE TECIDO 100% PLA
Resumo: Os polímeros sintéticos são largamente usados em diferentes setores
industriais, tal como o setor têxtil dado as suas excelentes propriedades físicas e
químicas. O ácido polilático(PLA) possui destaque entre esses polímeros, pois além de
apresentar boa resistência e flexibilidade, ele é um material biodegradável, por ser
derivado de fonte biológica. Porém ele possui limitação devido a sua baixa hidrofilidade,
fazendo necessário o uso de métodos que modifiquem este material. Métodos por
tratamento químico são os mais usados atualmente; no entanto estes métodos são
geralmente nocivos para o ambiente. Assim sendo, novas tecnologias têm vindo a ser
consideradas, especialmente de tratamento físico. Nesta categoria incluem-se o
tratamento com plasma, que é considerado um método não poluente. Neste trabalho
foram modificados superficialmente tecidos de malha 100% PLA com plasma a baixa
pressão e temperatura. Os gases utilizados para a modificação superficial foram oxigênio
e argônio. Foi alterado o tempo de tratamento mantendo-se constantes a pressão,
voltagem e corrente. Posterior ao tratamento todas as amostras foram tingidas com
corante disperso. Após o tingimento, observou-se que todas as amostras obtiveram
aumento de força colorística com relação as amostras não tratadas. As amostras que
tratadas por 15 e 30 min com o gás utilizado no reator sendo 100% argônio, obtiveram
os resultados mais satisfatórios, uma vez que que os valores de K/S foram superiores as
da amostra padrão.
Palavras-chave: PLA. Modificação superficial. Plasma. Tingimento. Corante disperso.
Title: MODIFICATION OF SURFACE TISSUE PLASMA 100% PLA
Abstract: Synthetic polymers are widely used in different industrial sectors such as the
textile sector given its excellent physical and chemical properties. The polylactic acid
(PLA) has highlighted among these polymers, as well as showing good strength and
flexibility, it is a bioabsorbable and biodegradable material to be derived from biological
source. But it has limitations due to its low hydrophilicity, making it necessary to use
methods that modify this material. Methods for chemical treatment are most commonly
used today; However these methods are generally harmful to the environment.
Therefore, new technologies have come to be considered, especially physical treatment.
This category includes the plasma treatment, which is considered a non-polluting
method. In this work we were modified superficially 100% PLA knitted fabrics with
plasma at low pressure and temperature. The gases used for the surface modification
were oxygen and argon. It has changed the treatment time keeping constant pressure,
voltage and current. After the treatment all the samples were dyed with disperse dye.
After dyeing, it was observed that all samples obtained coloristic strength increase with
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respect to untreated samples. The samples were 15 and 30 min treatment regimen with
the gas used in the reactor being 100% argon, The most satisfactory results were
obtained, since the values of K / S were higher than those of the standard sample.
Keywords: PLA. surface modification. Plasma. Dyeing. disperse dye.
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Código: ET1005
Autor: ALEX ALVES DE MEDEIROS
Orientador: SERGIO QUEIROZ DE MEDEIROS
Título: Análise das Mensagens de Erro de uma Implementação de Portugol e
Desenvolvimento de um Ambiente de Programação Simples
Resumo: Atualmente os cursos introdutórios de programação têm sido um ponto de
reprovação dos alunos ingressantes nas instituições de ensino superior. Isso pode
ocorrer pela falta de entendimento, por parte dos alunos, das mensagens geradas pelos
compiladores, da flata de entendimento do idioma inglês e da utilização de linguagens
que são mais complexas sintaticamente, como por exemplo, C, C++, Java. Essas
linguagens que são sintaticamente complexas não parecem adequadas para serem as
primeiras linguagens de programação apresentadas aos alunos que acabaram de
ingressar no ensino superior pois eles, nessa etapa, devem se ater ao aprendizado da
lógica de programação e não devem ficar se atendo na sintaxe das linguagens. Visando
facilitar o processo de aprendizado nessas matérias introdutórias desenvolveu-se o
QuoGol IDE, um ambiente de desenvolvimento de códigos inteiramente em português
com um compilador próprio onde se pode desenvolver programas em linguagem
Portugol com mensagens de erro em português.
Palavras-chave: Lógica de programação. Portugol. Programação. QuoGol IDE
Title: Portugol implementation and development of a simple programming environment
Abstract: Currently the introductory programming courses have been a point of failure
of new students in higher education institutions. This can occur by lack of understanding
by the students, the messages generated by compilers, the fault of understanding of the
English language and the use of languages that are more complex syntactically, such as
C, C ++, Java. These languages are syntactically complex seem not suitable to be the first
programming languages presented to students who have just enter higher education
because they, at this stage, should stick to learning programming logic and should not be
sticking in the syntax of languages. To facilitate the learning process in these
introductory materials developed QuoGol the IDE, a code development environment
entirely in Portuguese with a compiler itself where you can develop programs Portugol
language with error messages in Portuguese.
Keywords: Programming logic. Portugol. Programming. QuoGol IDE
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Código: ET1006
Autor: VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA
Orientador: RAQUEL FRANCO DE SOUZA
Título: Estudo mineralógico de sedimentos de fundo do baixo curso do Rio Doce, NatalRN
Resumo: Este trabalho caracteriza mineralogicamente amostras de sedimentos de fundo
coletadas no baixo curso do Rio Doce (Natal-RN), de maneira a tentar identificar
possíveis relações com resultados de testes ecotoxicológicos anteriores e com a
pluviometria. As amostras utilizadas foram obtidas a partir de sedimentos do Rio Doce,
na área entre o exutório da Lagoa de Extremoz e a desembocadura do rio na planície
flúvio-marinha do estuário Potengi-Jundiaí. Foram estudadas amostras coletadas em
três pontos (P4, P5 e P6) dos meses de Junho e Novembro de 2012. O trabalho consistiu
inicialmente em separar as amostras na fração granulométrica <65# e > 100#, realizar
separações densimétricas e magnéticas para facilitar a posterior identificação dos
minerais com lupa binocular. Constatou-se que a porcentagem de minerais pesados em
relação aos leves representando menos de 1% da massa das amostras submetidas à
separação. Os minerais turmalina, magnetita, sillimanita, epídoto e ilmenita foram
encontrados em todas as amostras de sedimento, enquanto outros foram observados
apenas em algumas ou, como no caso da biotita, numa única amostra. Nas frações de
minerais leves há predomínio de quartzo e feldspato, sendo o quartzo mais abundante.
Além disso, a ilmenita é relativamente abundante na fração de minerais pesados em
todas as amostras. Não foram notadas grandes variações na mineralogia das amostras.
Também não foi possível estabelecer relações com precipitação pluviométrica ou
ecotoxicologia.
Palavras-chave: Separação granulométrica. Separação por densidade. Separação
magnética
Title: MINERALOGICAL STUDY OF BOTTOM SEDIMENTS FROM THE RIO DOCE LOWER
COURSE IN NATAL-RN
Abstract: This work characterizes the mineralogy of bottom sediment samples collected
from the Rio Doce lower course (Natal-RN) in order to try to identify possible relations
with results of previous ecotoxicological tests and with rainfall data. The samples used
were obtained from the Rio Doce bottom sediments in the area between the Extremoz
Lake’s outlet and the mouth of the river in the tidal river plain of the Potengi-Jundiaí
estuary. The selected samples are from three different places (P4, P5 e P6) collected
during the months of June and November of 2012. Initially the samples were separated
in a specific granulometric fraction and then densimetric and magnetic separations were
performed to ease subsequent identification of minerals with stereomicroscope. It has
been found that the percentage of heavy minerals in relation to the light ones is small,
representing less than 1% by weight of the samples subjected to separation. The
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minerals tourmaline, magnetite, sillimanite, epidote and ilmenite were found in all
sediment samples, while others were only observed in some or, as in the case of biotite,
in a single sample. In fractions of light minerals, there is a predominance of quartz and
feldspar, with quartz being the most abundant. Furthermore, ilmenite is relatively
abundant in the heavy mineral fraction in all samples. Large variations in the mineralogy
of the samples were not noticed, thus it was also not possible to establish relationship
with precipitation or ecotoxicology.
Keywords: Granulometric separation. Density separation. Magnetic separation.
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Código: ET1010
Autor: BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA
Orientador: UILAME UMBELINO GOMES
Título: Obtenção e Caracterização de Pós-compósitos WC(nanoestruturado)-Aço por
Moagem de Alta Energia.
Resumo: Dos materiais compósitos obtidos através da metalurgia do pó, o metal duro,
particularmente o WC-Co é o que apresentou as mais diversificadas aplicações de
engenharia; destacando-se ferramentas para usinagem, matrizes de conformação e
componentes resistentes a desgastes. Além de propriedades como: alta dureza a quente
e à temperatura ambiente, boas resistências à corrosão e baixo coeficiente de expansão
térmica. É formado basicamente por partículas de carbetos de alta dureza (WC), e por
fase ligante (Co) que lhe confere tenacidade. Contudo, suas propriedades podem
modificadas e melhoradas pela variação dessas fases, e, assim, a composição do metal
duro, vem sendo modificada através da adição de outros carbetos e metais ligantes (Ni,
Fe), que também podem ser usados como substitutos do cobalto. Além disso, a adição de
pós de carbetos-WC superfinos têm conduzido a comercialização de materiais WC-Co
com tamanho médio de partículas inferiores e com propriedades superiores. Nesse
trabalho, pós-compósitos de WC-Aço foram obtidos utilizando a técnica da moagem de
alta energia. Os pós de WC (nano ou micro) com adição de 5, 10 e 20% de Aço foram
moídos em moinho planetário, com rotação de 400 rpm, em meio úmido, durante 30 e
40 horas. Particulometria a laser, microscopia eletrônica de varredura e difração de
raios-X foram realizados com esses pós, a fim de estudar o efeito do percentual do Aço,
de pós mais finos, e da moagem nos pós-compósitos WC-Aço.
Palavras-chave: Metal duro, carbetos de tungstênio nanoestruturados, WC-Aço, moagem.
Title: OBTAINING AND CHARACTERIZATION OF
(nanostructured) - HIGH ENERGY MILLING OF STEEL

COMPOSITE

POST

WC

Abstract: Composities of materials has obtained by powder metallurgy, hard metal,
particularly the WC-Co, it is the one with the most diverse engineering applications;
highlighting tools for machining, forming dies and components resistant to wear. In
addition to properties such as high hot hardness at room temperature, good corrosion
resistance and low thermal expansion coefficient. It is basically formed by particles of
high hardness carbide (WC) and binder phase (Co) which gives tenacity. However, its
properties are modified and improved by the variation of these phases, and thus the
carbide composition has been modified by the addition of other carbides and metal
binder (Ni, Fe), which can also be used as cobalt replacers. Furthermore, the addition of
post-carbides WC superfine have led to commercialization of WC-Co materials with
average size of particles less than and superior properties. In this paper, toilet-Steel
post-composites were obtained using the technique of mechanical alloying. Powders of
WC (nano or micro) with the addition of 5, 10 and 20% steel were ground in a planetary
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mill, rotation 400 rpm in humid conditions for 30 and 40 hours. Particulometria laser,
scanning electron microscopy and X-ray diffraction were conducted with these powders,
in order to study the effect of the percentage of steel, finer powders, and grinding the
WC-steel composite post.
Keywords: Carbide, nanostructured tungsten carbide, WC-steel, alloying.

313

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET1036
Autor: GIANKARLO ROCHA FREIRE FERNANDES DE OLIVEIRA
Orientador: RAFAELA HORACINA SILVA ROCHA SOARES
Co-Autor: ALYSON MATHEUS DE CARVALHO SOUZA, PÂMELLA CATHERINE SALLES
SANTOS, WILLIAM DE ABREU MARTINS OLIVEIRA
Título: Avaliação, no contexto do IMD, das dificuldades encontradas nas disciplinas de
Matemática
Resumo: Este projeto visa analisar e ponderar as dificuldades apresentadas no ensino de
matemática para o contexto do Instituto Metrópole Digital, apresentando como
alternativa de auxílio no processo de ensino-aprendizagem o uso de um jogo sério, com
uma abordagem lúdica associada, que encoraje a melhoria do desempenho dos alunos
na disciplina de Matemática Aplicada, comum à todas as ênfases do curso técnico em
Tecnologia da Informação ofertado pelo IMD-UFRN.
Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Jogos Sérios. Matemática.
Title: Evaluation, in the context of the IMD, the difficulties encountered in mathematics
disciplines
Abstract: This project aims to analyze and consider the difficulties encountered in
mathematics education to the context of the Instituto Metrópole Digital, presenting as an
aid alternative in the teaching-learning process using a serious game, with an associated
entertaining approach that encourages the improvement the performance of students in
Applied Mathematics discipline, common to all emphases of the technical course in
Information Technology offered by IMD, UFRN.
Keywords: Teaching. Learning. Serious Games. Mathematics.

314

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET1037
Autor: LUCAS RAMON BANDEIRA DA SILVA
Orientador: ANDRE BESSA MOREIRA
Título: Implementação e análise de estatísticas em avaliações
geradas pelo Multiprova
Resumo: O software Multiprova-UFRN vem sendo utilizado com sucesso em turmas de
engenharia. Neste relatório, apresentamos as ações relacionadas à implementação da
análise estatística das informações decorrentes das avaliações geradas pelo Multiprova.
O principal desafio é o uso integrado de ferramentas WEB para o processamento dos
dados e criação de gráficos, respeitando as boas técnicas de programação.
Palavras-chave: estatísticas educacionais. Multiprova. Framework Yii.
Title: Implementation and Statistics Analysis in tests generated by Multiprova
Abstract: The assessment software Multiprova-UFRN has been successfully used in
engineering classes. In this document, we report about the advances on the
implementation of statistical analysis of educational data of assessments managed by
Multiprova. The main technical challenge is the integration of different tools for WEB
development including statistics and smart charts, following good computing practices.
Keywords: educational statistics. Multiprova Assesment Software. Yii Framework.
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Código: ET1042
Autor: LILIAN ALAIDE SOUZA SANTOS
Orientador: FRANCINE ALVES DA COSTA
Co-Autor: ALLAN JALLYSSON ALBANO DA SILVA, RAFAEL ALEXANDRE RAIMUNDO,
UILAME UMBELINO GOMES
Título: INVESTIGAÇÃO SOBRE A DECOMPOSIÇÃO E REDUÇÃO DO PÓS COMPÓSITOS
HMA-5,695%Cu PREPARADOS POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA.
Resumo: O cobre é aplicável em dispositivos térmicos e eletrônicos devido à sua boa
condutividade térmica e elétrica, enquanto o Molibdênio possui alta resistência ao
desgaste. Por isso, o compósito Mo-Cu é utilizado em dissipadores de calor e condutores
elétricos. Porém, há complicações na formação desse compósito, pois a densificação
desse material é dificultada pela mútua insolubilidade e baixa solubilidade do Mo no Cu.
A moagem de alta energia(MAE) é ágil para produzir pós compósitos, promover a
dispersão e a homogeneização entre as fases. Assim, utiliza-se a MAE, para que adiante
ao realizar a compactação e a sinterização dos pós-compósitos Mo-Cu, seja possível a
densificação próxima da densidade teórica. Nesta pesquisa, Heptamolibdato de
amônia(HMA) e 5,695% %Cu, foram moídos durante 50 horas, sob velocidade de 400
rpm, obtendo o pó compósito HMA-Cu. Coletou-se amostras em intervalos de tempo,
2,10,20,30 e 50 horas, a fim de analisar a influência da MAE na morfologia e estrutura
cristalina das partículas. Amostras dos pós moídos por 50 horas foram decompostos e
reduzidos, sob atmosfera de H2 aos fluxos de 10 ml/s e 5,28 ml/s, sob taxa de
aquecimento de 10 °C/min e 30 minutos de isoterma. Os pós de HMA-Cu coletados
durante a MAE, os pós decompostos e reduzidos foram caracterizados por microscopia
eletrônica de varredura (MEV), Difração de raio-x (DRX) e espectrometria de Raios X por
energia dispersiva(EDS).
Palavras-chave: HMA-Cu. Moagem de alta energia. Decomposição. Redução. Compósito
Mo-Cu
Title: RESEARCH ON THE BREAKDOWN AND REDUCTION OF POST COMPOSITE HMA5,695% Cu PREPARED BY HIGH ENERGY MILLING.
Abstract: Copper is applicable in thermal and electronic devices due to its good thermal
and electrical conductivity, while Molybdenum has high wear resistance. Therefore, the
Mo-Cu composite is used in heatsinks and electrical conductors. However, there are
complications in the formation of this composite, as the densification of this material is
hampered by mutual insolubility and low solubility of Mo in Cu. The mechanical alloying
(MAE) is responsive to produce composite powders, promote dispersion and
homogenization between the phases. Thus, we use the MAE so forth to perform
compaction and sintering of Mo-Cu post-composites, it is possible the next densification
of theoretical density. In this study, ammonium heptamolybdate (HMA)% Cu and
5.695%, were milled for 50 hours under speed of 400 rpm, resulting HMA-Cu composite
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powder. Samples were collected in time intervals, 2,10,20,30 and 50 hours in order to
analyze the influence of MAE in morphology and crystalline structure of the particles.
Samples of the powders were milled for 50 hours decomposed and reduced under H2
flow at 10 ml / sec and 5.28 ml / s under heating rate of 10 ° C / min and 30 min
isothermal. Powders of HMA-Cu collected during the MAE, post decomposed and
reduced were characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray Diffraction
(XRD) and X-ray spectrometry energy dispersive (EDS).
Keywords: HMA-Cu. Mechanical Alloying. Decomposition. Reduction. Composite Mo-Cu

317

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET1060
Autor: ALINE HAIARA RAMOS
Orientador: GILSON GOMES DA SILVA
Co-Autor: JOAO PAULO DE SOUZA MEDEIROS
Título: CIÊNCIA DE DADOS PARA CLOUD COMPUTING: ALGORITIMOS E MÉTODOS
Resumo: A computação em nuvem vem tomando cada vez mais espaço no mundo da
Tecnologia da Informação, quebrando alguns paradigmas e trazendo alguns desafios
com ela. A vantagem de ter tudo em tempo real e não precisar de um espaço físico é bem
atraente, mas ainda assim alguns desafios como o processamento do big data e como
obter com ele vantagens são temas da atualidade. Uma forma de aproveitar e tirar
vantagem desse grande volume de dados que cresce a cada dia é a prediction ou
predição, que juntamente com a Data Science, ou ciência de dados, vem ajudando com
problemas como esses. Entretanto não só no mercado, mas no ambiente acadêmico
também deve investir para que os pesquisadores possam tirar proveito dessas
tecnologias e aproveitar para o desenvolvimento de novas soluções computacionais.
Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo descrever a criação de soluções
algorítmicas e métodos para fluxos de execução de experimentos desenvolvidas.
Palavras-chave: Computação em nuvem. Ciência de dados. Solução algorítmicas
Title: DATA SCIENCE FOR CLOUD COMPUTING: ALGORITHMS AND METHODS
Abstract: Cloud computing has been taking more and more space in the world of
Information Technology, breaking some paradigms and bringing some challenges with
it. The advantage of having all in real time and do not need a physical space is quite
attractive, but still some challenges such as big data processing and how to get with it
advantages are current issues. One way to enjoy and take advantage of the large volume
of data that grows every day is the prediction or prediction, which together with the
Data Science or science data, is helping with problems like these. However not only the
market but in academia should also invest so that researchers can take advantage of
these technologies and leverage for the development of new computing solutions. In this
sense, this paperaims to describe the creation of algorithmic solutions and methods
developed for experiments running streams.
Keywords: Cloud computing. Data Science. Algorithmic solutions.
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Código: ET1061
Autor: TAYNARA EWERLYN BARBOSA RAMALHO
Orientador: CARLSON PEREIRA DE SOUZA
Co-Autor: ALICIANE CÍNTIA MAIA GAMA, ANDRE LUIS LOPES MORIYAMA, ANGÉLICA
BELCHIOR VITAL
Título: Estudo de sinterização de membranas cerâmicas com óxidos do tipo perovskita
para aplicação em reator a membrana.
Resumo: Nos últimos anos, pós cerâmicos à base de óxidos de estrutura do tipo
perovsquita ganharam atenção considerável devido as suas aplicações tecnológicas na
área de membranas permeáveis de oxigênio. O óxido misto BaCeO3 apesenta-se como
um material amplamente estudado em uma grande diversidade de aplicações, seja como
materiais eletrolíticos em células a combustível, ou mesmo como catalisadores nas
reações de catálise. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo sintetizar a fase
BaCeO3, pelo método EDTA-Citrato e pelo método de coprecipitação em meio oxalato,
verificando o efeito da sinterização na estabilidade térmica e densificação da membrana
densa. As amostras obtidas durante as sínteses foram caracterizadas por difração de
raios-X, observando-se a formação da fase ortorrômbica da perovsquita BaCeO3. Para
determinar o tamanho médio de cristalito utilizamos a equação de Scherrer e de
Williamson Hall, chegando-se a um valor próximo a 116 nm (EDTA-Citrato) e 107 nm
(coprecipitação em meio oxalato). Através da microscopia eletrônica de varredura
(MEV) pode-se observar a formação de cristais aglomerados. Por fim, foi possível
observar que a sinterização a 1300ºC, permitiu a obtenção de pastilhas densas com bons
níveis de retração, possuindo estabilidade térmica ideal para serem utilizadas como
membranas permeáveis de oxigênio.
Palavras-chave: BaCeO3; EDTA-Citrato; Coprecipitação em meio oxalato; Membrana.
Title: STUDY OF OBTAINING CERAMIC MEMBRANES BaCeO3 BASE THROUGH
DIFFERENT SYNTHETIC METHODS
Abstract: In recent years, ceramic powders based on oxides with structure of the
perovskite have gained considerable attention due their technological applications in
oxygen permeable membranes. The mixed oxide BaCeO3 is introduced as a broadly
studied material in a large variety of uses, either as electrolyte materials for fuel cells, or
as catalysts in catalysis reactions. Thus, this study had the goal to synthesize the BaCeO3
phase by EDTA-Citrate method and by co-precipitation method amid oxalate, verifying
the effect of sintering with different binders in thermal stability and densification of the
membrane. The samples obtained during the syntheses were characterized by X-ray
diffraction, and it was possible to notice the formation of the orthorhombic phase of
perovskite BaCeO3. To stablish the average crystallite size it was used the equation of
Scherrer and Williamson Hall, coming to a value close to 116 nm (EDTA-Citrate) and 107
nm (co-precipitation amid oxalate). By scanning electron microscopy (SEM) it could be
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seen the formation of homogeneous crystals cluster. Finally, it was observed that the
sintering at 1300ºC allowed the obtaining of dense pellets with good shrinkage levels,
having ideal thermal stability for use as oxygen permeable membranes.
Keywords: BaCeO3; EDTA-Citrate; Co-precipitation amid oxalate; Membrane
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Código: ET1065
Autor: HALANA BRUNA SENZANO LOPES
Orientador: CUSTÓDIO LEOPOLDINO DE BRITO GUERRA NETO
Título: TRATAMENTO DE DISPOSITIVOS IMPLANTÁVEIS POR EQUIPAMENTO
GERADOR DE JATO DE PLASMA A PRESSÃO ATMOSFÉRICA
Resumo: Os dispositivos biomédicos são largamente produzidos em titânio e suas ligas,
devido a sua biocompatibilidade. Frente a isso, foram desenvolvidos métodos de
tratamento de superfície capazes de otimizar a interação desse biomaterial com o
organismo. O plasma é utilizado para realizar esse processo, favorecendo uma melhoria
na energia de superfície e promovendo rugosidade no material. Isso favorece o processo
de osseointegração permitindo assim, sua utilização em aplicações biomédicas. Neste
trabalho, foi utilizado o jato de plasma por descarga de barreira dielétrica (DBD) devido
ao fato de ser um tratamento de superfície com propriedades fisico-quimicas e operar a
temperatura ambiente. O plasma DBD foi utilizado para realizar tratamento em
amostras de Ti grau II, durante 15, 20 e 30 minutos. Logo em seguida, foram realizados
ensaios biológicos com o objetivo de analisar a adesão e proliferação celular, para tanto,
foram cultivadas células tronco de ratos em discos de titânio com tratamento superficial
e sem tratamento durante um intervalo de 12, 14 e 48 horas. Ao fim do processo
biológico, as amostras foram caracterizadas através da microscopia ótica (MO),
microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia de força atômica (AFM) e
eletronic data systems (EDS), e assim, foi possível concluir que o tratamento de
superfície realizado pelo o jato de plasma por descarga de barreira dielétrica (DBD) foi
capaz de promover um tratamento de superfície eficiente.
Palavras-chave: Jato de plasma a pressão atmosférica; Plasma; Osteoblastos; Titânio.
Title: TREATMENT OF IMPLANTABLE DEVICES FOR PLASMA JET GENERATOR
EQUIPMENT ATMOSPHERIC PRESSURE
Abstract: The biomedical devices are widely produced in titanium and its alloys, due to
their biocompatibility. In view of this, surface treatment methods have been developed
that optimize this interaction biomaterial with the body. Plasma is used to perform this
process, favoring an improvement in surface energy and roughness in promoting
material. This favors the process of osseointegration thus allowing its use in biomedical
applications. In this work, we used the plasma jet by dielectric barrier discharge (DBD)
due to the fact that a surface treatment with physico-chemical properties and operate at
room temperature. The DBD plasma treatment was used to make samples Ti grade II for
15, 20 and 30 minutes. Soon after, biological assays were conducted with the objective
of analyzing the cell adhesion and proliferation, therefore, rat stem cells were cultured
on titanium disks with surface treatment and without treatment over a period of 12, 14
and 48 hours. At the end of the biological process, the samples were characterized by
optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM), atomic force microscopy
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(AFM) and electronic data systems (EDS), and thus it was concluded that treatment
surface performed by the plasma jet by dielectric barrier discharge (DBD) was able to
promote an efficient surface treatment.
Keywords: Surface treatment, stem cell, DBD plasma, Plasma jet, Titanium.
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Código: ET1072
Autor: GUSTAVO HENRIQUE LOUREDO
Orientador: LUCIANA DE FIGUEIREDO LOPES LUCENA
Co-Autor: BRUNA CIRÍACO FERNANDES, DIOGO CAVALCANTI BEZERRA DE MEDEIROS,
VIVIANE MUNIZ FONSECA
Título: Análise de Compósitos de Matriz Polimérica com Incorporação de Resíduos de
Placas de Circuito Impresso
Resumo: O descarte e o tratamento indevido de equipamentos eletrônicos têm causado
impactos negativos ao meio ambiente, em lixões liberam toxinas nos lenções freáticos,
caso sejam incinerados liberam poluentes na atmosfera, como as dioxinas. Assim, com o
intuito de reduzir o acúmulo e a queima de Placas de Circuito Impresso, um dos
principais constituintes destes resíduos, bem como evitar a poluição do ar, do solo e da
água, faz-se necessário novas pesquisas para o tratamento e a reciclagem desse rejeito.
Desta forma este trabalho tem como objetivo aplicar o material moído de placas de
circuito impresso como carga na produção de compósitos de matriz epoxy reforçado
com mantas de fibras de vidro. Avaliando suas propriedades mecânicas para diferentes
configurações de distribuição da fibra na resina e realizando caracterizações ambientais
e químicas da carga utilizada.
Palavras-chave: Placas de Circuito Impresso. Reciclagem. Compósito Polimérico.
Title: ANALYSIS OF POLYMER MATRIX COMPOSITES WITH INCORPORATION OF
WASTE OF PRINTED CIRCUIT BOARD
Abstract: The disposal and the improper treatment of electronic equipment in landfills
have caused negative impacts to the environment, releasing toxins in groundwater and,
if they are incinerated, pollutants in the atmosphere such as dioxins. Thus, in order to
reduce the discard and accumulation of printed circuit boards in nature, a major
constituent of e-wastes, and prevent pollution of air, soil and water, it is necessary more
researches to treat and recycle this waste. Therefore this paper aims to apply printed
circuit boards as filler in the production of composite epoxy matrix reinforced with glass
fiber mat. Evaluating mechanical properties for different fiber distribution settings in
the resin and performing environmental and chemical characterizations of the printed
circuit board used.
Keywords: Printed Circuit Boards. Recycling. Polymer Composite.
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Código: ET1074
Autor: GUILHERME ADLER ACIOLE MEDEIROS
Orientador: CARINA MAIA LINS COSTA
Título: Estudo da Resistência de Misturas de Solo e Resíduo de Polimento de Porcelanato
Resumo: A produção da indústria cerâmica na região nordeste do Brasil encontra-se em
expansão, com destaque para a produção de pisos de porcelanato polido. A etapa de
polimento do porcelanato gera uma grande quantidade de resíduos cujo descarte
constitui um problema para as empresas cerâmicas. A despeito dessa situação, técnicas
eficazes e seguras para utilização desse resíduo ainda carecem de um maior
desenvolvimento. Neste artigo é analisado o efeito da adição do resíduo de polimento de
porcelanato (RPP) a um solo, no que diz respeito à resistência mecânica do compósito
formado. Essa avaliação foi conduzida mediante a realização de ensaios de cisalhamento
direto e de índice de suporte Califórnia (ISC), com o solo, resíduo e misturas de solo e
RPP. As misturas compactadas foram preparadas por meio da adição de resíduo em três
diferentes proporções de 5%, 10% e 20% em massa de resíduo em relação à massa do
solo seco. Os resultados mostraram que o RPP apresentou o maior valor de coesão e
ângulo de atrito entre todos os materiais ensaiados, porém quando misturado ao solo
não resultou em ganho de resistência do compósito em relação à resistência do solo
puro. O aumento do teor de resíduo diminuiu o valor de ISC das misturas em relação ao
solo. Mesmo assim, os valores de ISC obtidos para as misturas permitem seu emprego
como material para execução de aterros rodoviários.
Palavras-chave: Cisalhamento Direto. Índice de Suporte Califórnia. RPP.
Title: Study of Resistente of Soil Blends and Porcelain Tile Polishing Residue
Abstract: The production of the ceramic industry in northeastern Brazil is booming,
especially in the production of polished porcelain tile floors. The porcelain tile polishing
step generates a lot of residue whose disposal is a problem for ceramic companies. In
this case, effective and safe techniques to use this residue still need further
development. Herein, it was analyzed the effect of the addition of porcelain polishing
residue (PPR) to a soil, with regard to the mechanical strength of the formed composite.
This evaluation was conducted by Direct Shear Tests and California Bearing Ratio (CBR)
in the soil, residue and soil mixtures. The compressed mixtures were prepared by
adding the residue in three different proportions of 5%, 10% and 20% residue mass
relative to the mass of dry soil. The results showed that the PPR showed the highest
cohesion and angle of friction between all the materials tested, but when mixed with the
soil did not result in gain of the composite strength in relation to the resistance of pure
soil. The increase of the residue content decreased CBR value of mixtures in relation to
the soil. Meanwhile, CBR values obtained for mixtures allow their use as material for
execution of road embankments.
Keywords: Direct Shear. California Bearing Ratio. PPR.
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Código: ET1075
Autor: VANESSA BEZERRA VILELA
Orientador: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO
Co-Autor: ANDREY DA SILVA BARBOSA, RODOLFO LUIZ BEZERRA DE ARAUJO
MEDEIROS
Título: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE PEROVSKITAS DE FE, CU E CO PARA
PROCESSOS DE RECIRCULAÇÃO QUÍMICA: AVALIAÇÃO DA ADIÇÃO DE NIO NO
COMPORTAMENTO OXIRREDUÇÃO.
Resumo: O desenvolvimento da Recirculação Química, fez com que o a captura de CO2 se
tornasse uma tecnologia viável. O processo de recirculação é dado pela presença de um
transportador de oxigênio que circula entre os reatores de ar e combustível, gerando
calor ou Hidrogênio. A seleção de um bom transportador de oxigênio é de fundamental
importância para processos eficientes. Os óxidos metálicos simples são os mais
utilizados, porém, óxidos complexos do tipo perovskitas vem sendo desenvolvidos para
a serem utilizados como transportadores de oxigênio. O objetivo deste trabalho é a
preparação de perovskitas do tipo LaFeO3 e La2MO4, sendo M= Cu e Co, para aplicação
como transportadores de oxigênio e avaliar o comportamento dessas perovskitas puras
e após a impregnação de NiO em duas temperaturas diferentes. As perovskitas foram
sintetizadas pelo método Pechini modificado, utilizando a gelatina e a impregnação de
20% de NiO realizada foi do tipo incipiente. A caracterização dos materiais foi feita
através das análises de difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura com
microanálise química, redução a temperatura programada e análise termogravimétrica.
Os resultados revelam que a presença de NiO não modificou a morfologia das amostras,
mas aumentou o consumo de H2 de O2 em todos sistemas. As amostras mais adequadas
para a utilização como transportadores de oxigênio são as que possuem o Ferro e a
melhor temperatura de impregnação é a 600ºC.
Palavras-chave: Perovskita. Recirculação Química. Transportadores de Oxigênio.
Title: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PEROVSKITES CONTAINING FE, CU
AND CO FOR CHEMICAL LOOPING PROCESSES: EVALUATION OF THE ADDITION OF NIO
IN REDOX BEHAVIOR.
Abstract: The development of Chemical Looping (CL) has made the CO2 capture a viable
technology. The CL’s process is given by presence of oxygen carriers that circulate
between the air and fuel reactors, producing heat or hydrogen. Selecting a good oxygen
carrier is fundamental for efficient processes. The most oxygen carriers used are simple
metallic oxides; however, complex oxides like perovskites are being developed for use as
oxygen-carriers. The objective of this paper is prepare perovskites, LaFeO3 e La2MO4
(M= Cu e Co), for use as oxygen carriers and evaluate the behavior of these pure
perovskitas and after impregnation of NiO at two different temperatures. The
perovskites were synthesized by the modified Pechini method using gelatin and the
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impregnation of NiO (20%) was made using the incipient method. The materials were
characterized using X-ray’s diffraction, scanning electron microscopy with chemical
microanalysis, temperature programmed reduction and thermal gravimetric analysis.
The results show that the presence of NiO does not modify the morphology of samples,
but increases the H2 and O2 consumption in all systems. The most suitable samples for
use as oxygen carriers are those with Iron (Fe) and the best impregnation temperature
is 600ºC.
Keywords: Perovskite. Chemical Looping. Oxygen-carriers.
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Código: ET1077
Autor: LUCAS PIRES DE PAIVA BARRETO
Orientador: UILAME UMBELINO GOMES
Título: "OBTENÇÃO E CARATERIZAÇÃO DE PÓS COMPÓSITOS NANOESTRUTURADOS
DE WC-Ni".
Resumo: O carbeto de tungstênio (WC) é uma fase muito dura. Em geral, na produção do
metal duro, o WC na forma de pó é misturado a um pó metálico, principalmente o
cobalto, e sinterizado, os quais conferem ao produto uma alta dureza, elevada
resistência ao desgaste e tenacidade. Para melhorar as propriedades do metal duro, a
composição do material vem sendo modificada através da adição de outros carbetos, e,
também, de outros metais ligantes, como Ni, Fe; podendo estes serem usados como
substitutos do cobalto. O níquel tem sido bastante utilizado em estudos devido
apresentar maior resistência à corrosão e a oxidação, e não apresentar riscos ao meio
ambiente, além de um baixo custo, quando comparados ao cobalto. As propriedades do
metal duro são dependentes da sua composição, das características dos pós de partida e
das etapas de processamento do material. Estes compósitos são produzidos através da
metalurgia do pó, e a moagem de alta energia é utilizada com o objetivo de obter póscompósitos mais refinados, a fim de melhorar a sinterabilidade do material. Neste
trabalho, pós de carbeto de tungstênio com adição de 5 e 10%p. de níquel foram moídos
em um moinho planetário de alta energia durante 8 horas. E, os pós de partida e os
moídos foram caracterizados através das seguintes análises: particulometria a laser,
microscopia eletrônica de varredura e difração de raios-X; com o objetivo de avaliar o
efeito do percentual de níquel e da moagem de alta energia nos pós particulados.
Palavras-chave: Metal duro, WC-Ni, Moagem de alta energia.
Title: OBTAINMENT AND CHARACTEZIATION OF COMPOSITY POWDERS OF
NANOSTRUCTURED HARD METALS WC-Ni
Abstract: Tungsten carbide (WC) is a very hard phase. In general, in the production of
hard metals, WC in powder form is mixed with a metal powder, mainly cobalt, and
sintered, which gives the product a high hardness, high wear resistance and tenacity. To
improve the properties of hard metals, the composition of the material has been
modified by the addition of other carbides, and also others binder metals such as Ni, Fe;
these can be used as substitutes to cobalt. Nickel has been widely used in studies due to
its greater resistance to corrosion and oxidation and no environment risks, in addition
to a low cost, when compared with cobalt. The properties of hard metal are dependent
on their composition, starting powders characteristics and processing steps the
material. These composites are produced by powder metallurgy, and high energy milling
is used in order to obtain more refined composites powders, in order to improve the
sinterability of the material. In this paper, tungsten carbide powders with the addition of
5 to 10% w. nickel were milled in a high energy planetary mill for 8 hours. Finally, the
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starting powders and the ground powder were characterized by the following analysis:
laser granulometry, scanning electron microscopy and diffraction of X-rays; in order to
evaluate the effect of nickel percentage and the high energy milling in particulate
powders.
Keywords: hard metal, WC-Ni, powder metallurgy, high-energy milling.

329

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET1081
Autor: GIULLIA PEROBELLI
Orientador: ANA CRISTINA FACUNDO DE BRITO PONTES
Título: ESFERAS DE QUITOSANA: PRODUÇÃO DE BASES DE SCHIFF
Resumo: A quitosana é um biopolímero derivado da quitina, o segundo polissacarídeo
mais abundante na natureza, existente principalmente nas carapaças de crustáceos.
Devido as suas diversas propriedades químicas e biológicas é frequente mente usado
como objeto de pesquisa. A quitosana apresenta uma grande quantidade de grupos
amino reativos em sua cadeia, possibilitando modificações químicas, como por exemplo
a base de Schiff. As esferas de quitosana purificada e desacetilada, foram preparadas e
modificadas para o estudo de novas aplicações. A reação de modificação de Base de
Schiff é evidenciada pela presença do estiramento C=N, característico da função imina,
pela presença das bandas referentes às ligações em compostos aromáticos pelo IV, e
pelas bandas da vanilina presentes nos eletrônicos. O estudo cinético realizado sobre a
incorporação do complexo de cobre nas esferas mostra uma maior capacidade de
adsorção para as esferas modificadas de quitosana desacetilada.
Palavras-chave: Esferas de quitosana. Desacetilação. Base de Schiff. Adsorção.
Title: CHITOSAN BEADS: PRODUCTION SCHIFF BASES
Abstract: Chitosan is a biopolymer derived from chitin, the second most abundant
polysaccharide in nature, existing primarily in the shells of crustaceans. Because of their
different chemical and biological properties is often mind used as a research object.
Chitosan has a large amount of reactive amino groups in their chain, allowing chemical
modifications, such as the Schiff base. The ball purified and deacetylated chitosan were
prepared and modified for the study of new applications. The reaction Schiff Base
modification is evidenced by the presence of C=N stretching characteristic of the imine
function, the presence of the bands related to the connections aromatic compounds by
IR and the bands vanillin present in the electronic spectra. The kinetic study of the
incorporation of the copper complex in the spheres shows a higher adsorption capacity
for walks modified chitosan deacetylated.
Keywords: Chitosan beads. Deacetylation. Schiff bases. Adsorption.
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Código: ET1085
Autor: ERIKA AKEMI YANAGUIBASHI ALBUQUERQUE
Orientador: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES
Título: Avaliação de um Software para Robótica Utilizando o Método EducAval
Resumo: Neste trabalho propomos a avaliação do software W-Educ através do método
avaliativo chamado EducAval, voltado para softwares educativos . Esse método é
voltado para aplicações em robótica educacional, com o intuito de propor um novo
modelo de avaliação que poderá ser utilizado por toda comunidade científica. Para isso,
apresentamos o funcionamento do método e sua aplicação ao ambiente W-Educ com
respectivos resultados que foram avaliados qualitativamente e quantitativamente.
Palavras-chave: Avaliação de software. Robótica educacional. Qualidade de software.
Title: EVALUATION OF A ROBOTICS SOFTWARE USING THE METHOD EDUCAVAL
Abstract: In this work we present the evaluation of the software W-Educ through the
evaluative method called EducAval, for educational software aimed for applications in
educational robotics, based on a new model of tests that may be used by the scientific
community. We present details of the method EducAval, its results when applied to the
environment W-Educ quantized qualitatively and quantitatively.
Keywords: Software evaluation. Educational robotics. Software quality.
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Código: ET1086
Autor: MAYARA KALITA MOURA GOMIDES
Orientador: BRUNO LEONARDO CANTO MARTINS
Título: Calculando os parâmetros atmosféricos de forma automática com o AutoTurbo
Resumo: A fim de extrair alguma informação específica de um sinal bruto, de acordo
com o objetivo do estudo, diversas transformações matemáticas podem ser aplicadas,
sendo a transformada de Fourier a mais usada. Neste trabalho usaremos a transformada
wavelet por ser uma ferramenta mais recente, e muito aplicada para o tratamento de um
grande número de fenômenos de diferentes áreas incluindo geofísica, meteorologia,
algumas áreas da saúde (como a cardiologia) e astrofísica. Neste trabalho mostramos
que a análise em tempo-frequência das curvas de luz estelares fazendo uso desta
transformada é uma ferramenta prática na identificação de características particulares
de rotação e atividade magnética. Este método será aplicado na curva de luz do Sol e em
duas estrelas com planeta CoRoT-6 e Kepler-17 observadas pelas missões espaciais
CoRoT e Kepler. Através dessa análise, podemos identificar a evolução temporal das
periodicidades associadas à rotação da estrela e às possíveis regiões de manchas
afetando as curvas de luz.
Este artigo está organizado da seguinte forma: primeiramente iremos introduzir o
conceito das wavelets e sua importante aplicação na astrofísica e também da análise
espectral estrelar, depois para melhor compressão dos dados definiremos algumas
propriedades da transformada wavelets e trataremos alguns dados, para que logo em
seguida possamos apresentar os resultados utilizando o método já citado.
Palavras-chave: Análise espectral. Processamento de sinais. Wavelets. Estrelas.
Title: ANALYSIS SPECTROSCOPIC AUTOMATIC FOR THE DETERMINATION OF
ATMOSPHERIC PARAMETERS AND CHEMICAL ABUNDANCES
Abstract: In order to extract some specific information from a raw signal in accordance
with the purpose of the study, various mathematical transformations can be applied,
with the Fourier transform of the most used. In this paper we will use the wavelet
transform to be a newer tool, and applied for the treatment of a number of phenomena
of different areas including geophysical, weather, some areas of health (such as
cardiology) and astrophysics. We show that the time-frequency analysis of the stellar
light curves making use of this transform is a practical tool to identify particular
characteristics of rotation and magnetic activity. This method will be applied in sunlight
curve and two stars with CoRoT-6 and planet Kepler-17 observed by space missions
CoRoT and Kepler. Through this analysis, we can identify the temporal evolution of
periodicities associated with the star's spin and possible regions spots affecting the light
curves. This article is organized as follows: we will first introduce the concept of
wavelets and their important applications in astrophysics and also the spectral analysis
star, then for better data compression define some properties of the transformed
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wavelets and treat some data, so soon after we present the results using the method
already mentioned.
Keywords: Spectral analysis. Signal processing. Wavelets. Stars. Rotation. Stars
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Código: ET1090
Autor: THAMIRES VIEIRA GERMANO
Orientador: JOSINALDO MENEZES DA SILVA
Título: Formação de padrões espaciais em sistemas de competição com reservas
geográficas
Resumo: A formação de populações e a maneira como elas interagem têm sido objeto de
estudo nas mais diferentes ciências. No contexto da Ecologia, ele se dá não só pela
importância de se compreender as densidades de indivíduos em uma população, como
também para o entendimento de fenômenos maiores, a exemplo do funcionamento de
comunidades e ecossistemas. A diversidade e a abundância das populações são
processos distintos, no entanto estão correlacionados. Desse modo, esta ciência busca
possibilitar abordagens sobre os fenômenos ecológicos em diferentes escalas, desde o
enfoque em uma só espécie até a investigação de como várias espécies coexistem. No
tocante a essa problemática, a Física é uma ferramenta que proporcionou a formulação
de modelos ecológicos a partir da aplicação de teorias de campos escalares. A pesquisa
realizada tem o objetivo de abordar a dinâmica de populações, tomando as densidades
de espécies como campos escalares. A dinâmica vai obedecer às regras do jogo pedrapapel-tesoura (rock-paper-scissors).
Palavras-chave: modelo pedra-papel-tesoura, dinâmica populacional, padrões espaciais
Title: Spatial Patterns of Competition Systems
Abstract: The formation of populations and how they interact are important topics in
several sciences. In the context of ecology, it is important to the understanding of
populational variations and major phenomena, such as communities and ecosystems.
The diversity and abundance of populations are distinct processes, but they present
correlation. Thus, Ecology looks for approaches of ecological phenomena at different
scales: from the study of a single species to the investigation of how various species
coexist. Physics can contribute to the formulation of ecological models applying scalar
field theory. The research aims to appraise population dynamics, in which the densities
of species are scalar fields. The dynamics will obey the rules of rock-paper-scissors
games.
Keywords: rock-paper-scissors games, population dynamics, spiral patterns
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Código: ET1100
Autor: SAULO RÉGIS DE MEDEIROS COSTA
Orientador: JOSE DANIEL DINIZ MELO
Título: Estudo de envelhecimento em polímeros e materiais compósitos poliméricos
Resumo: Diante da utilização de materiais compósitos nas diversas áreas do
conhecimento humano, surge a obrigação de se estudar tais materiais para conhecer sua
vida útil e o grau de confiabilidade diante das mais diversas aplicações e condições de
trabalho. Por isso, o presente projeto teve como objetivo analisar os efeitos do
envelhecimento em materiais compósitos de fibra de carbono/epóxi. As amostras foram
expostas em condições controladas de envelhecimento (radiação UV, umidade,
temperatura) em uma câmara que simula o envelhecimento acelerado. Em seguida, as
alterações apresentadas pelos materiais após o processo de envelhecimento acelerado
foram analisadas por meio de espectroscopia de infravermelho por transformada de
Fourier (FTIR), e análises térmicas de calorimetria diferencial de varredura (DSC) e
termogravimetria (TGA).
Palavras-chave: Envelhecimento, compósitos, carbono-epóxi.
Title: AGING STUDY OF POLYMERS AND POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS
Abstract: Considering the increasing use of composite materials in many applications,
their lifespan and reliability needs to be better understood for a variety of applications
and work conditions. The goal of the present work was to analyze the effects of aging on
carbon-epoxy composites. Specimens were subjected to accelerated aging in an aging
chamber with controlled conditions of temperature, humidity and UV-radiation. Changes
in the materials were observed using Fourier Transformed Infrared (FTIR)
spectroscopy, Dynamic Scanning Calorimetry (DSC) and Thermogravimetry Analysis
(TGA).
The results presented, by optic microscopy and scanning electronic microscopy,
evidences a matrix supression even in a short period of time (five days) of acelerated
aging. Additionally, it was possible to observe changes in the chemical bonds confirmed
by FTIR.
Keywords: Aging. Composites. Carbon-epoxy.
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Orientador: JOSE RENAN DE MEDEIROS
Título: Novos mundos no Cosmo: Relações planeta-estrela
Resumo: A transformada wavelet é uma poderosa ferramenta matemática bastante
utilizada para o tratamento de diversos problemas nas áreas de astrofísica, geofísica,
engenharia, entre outras. Existem diversas transformações matemáticas para o
processamento de sinais, sendo a transformada de Fourier a mais usada. Porém, o
método wavelet é uma ferramenta bem aplicada na compressão de dados, eliminação de
ruídos, detecção de auto-semelhança, entre outras aplicações, por ela ser capaz de
realizar uma análise em tempo e escala de fenômenos não estacionários. Nesse trabalho
utilizamos essa técnica para analisar as curvas de luz de estrelas com planeta das
missões espaciais CoRoT e Kepler. Mostramos como a análise tempo-frequência ajuda na
identificação dos fenômenos transientes na superfície da estrela, levando à
determinação dos períodos de rotação e atividade magnética.
Palavras-chave: wavelet. curvas de luz. CoRoT. Kepler. rotação. atividade magnética.
Title: Searching for rotation and magnetic activity in stellar light curves from CoRoT and
Kepler space missions
Abstract: The wavelet transform is a powerful mathematical tool widely used for
treating various problems in the areas of astrophysics, geophysics, engineering, among
others. There are various mathematical transformations for signal processing, the
Fourier transform being the most used. However, the wavelet method is well applied in
data compression, noise suppression, self-similarity detection, among other
applications, because it is able to perform an analysis in time and scale of non-stationary
phenomena. In this work we use this technique to analyze the light curves of stars with
planet observed by the CoRoT and Kepler space missions. We show how the timefrequency analysis helps in the identification of transient phenomena on the stellar
surface, leading to the determination of the rotation periods and magnetic activity.
Keywords: wavelet. light curves. CoRoT. Kepler. rotation. magnetic activity.
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Código: ET1128
Autor: ANDREZA POLLYANA BERNARDINO LIMA
Orientador: THAIS VASCONCELOS BATISTA
Título: Uma API de Serviços para uma plataforma de Internet das Coisas
Resumo: A Internet das Coisas (IoT) é um paradigma que compreende um mundo de
objetos físicos embarcados, comunicando-se via internet com recursos físicos ou
virtuais. Plataformas de middleware têm sido propostas visando fornecer uma camada
de abstração para mascarar a alta heterogeneidade decorrente da diversidade de
tecnologias envolvidas no cenário de IoT. O middleware fornece uma maneira
padronizada para o acesso aos dados e serviços fornecidos pelos objetos, provendo
interoperabilidade, permitindo a integração dos objetos e gerenciando o acesso a uma
variedade de dispositivos. A EcoDiF é uma plataforma de middleware que integra
dispositivos físicos heterogêneos e os conecta à Internet, fornecendo funcionalidades de
controle, visualização, processamento e armazenamento de dados em tempo real. Na sua
versão atual ela provê uma interface web para acesso a objetos e desenvolvimento de
aplicações, mas não dispõe de uma API de serviços para permitir tais funcionalidades.
Este trabalho apresenta uma API para a plataforma EcoDiF, baseada na arquitetura
REST, que tem como objetivo prover, de forma segura, garantida pelo protocolo OAuth, o
acesso as suas funcionalidades de uma maneira mais fácil, e permitindo também a
customização ao integrar com outras plataformas. Este trabalho apresenta a modelagem
e implementação da API, como também sua integração com o protocolo OAuth. Para fins
de avaliação é apresentada uma aplicação com prova de conceito, bem como uma
avaliação do uso da API.
Palavras-chave: Internet das coisas. API de Serviços
Title: A Service API for an Internet of Things Platform
Abstract: The Internet of Things is a paradigm that consists in a world of physical objects
embedded with some sensors and actuators, using the internet to provide
communication between them through physical or virtual resources. Middleware
platforms have been proposed to provide an abstraction layer to mask the high
heterogeneity due to the diversity of hardware and software technologies involved in
the IoT scenario. Middleware gives a standardized way to access data and services
offered by the objects, providing interoperability, object integration, and device
management. EcoDiF (Ecossistema Web de Dispositivos Físicos) it is a middleware
platform that facilitates the integration between the different kinds of devices and offers
some funcionalites such as data visualizatoin, processing, storage and management. The
current version of EcoDiF comes with a web interface where it is possible to control data
and develop applications, but it does not have a service API to provide these
functionalites through a simple and standardized interface. This work presents an API,
based in the REST arcthecture, to EcoDiF’s platform that has as the main goal to provide,
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in a safe mode, the access to its functionalities, allowing the development of many kinds
of applications, making easier the access to the available data in the platform and
making possible create new services that the platform does not provide yet.
Keywords: Internet of things, Service API
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Código: ET1132
Autor: BRUNA CAMILA DE MENEZES
Orientador: LEONARDO CUNHA DE MIRANDA
Título: Design de Jogos Digitais Educacionais para Apoiar o Processo de Ensino e
Aprendizagem da Língua Japonesa
Resumo: Jogos educativos tem sido utilizados para apoiar o processo de ensino de
idiomas, de modo a torná-lo mais agradável, divertido e menos repetitivo. Entretanto,
muitos desses jogos dão pouca importância ao processo de design de suas interfaces.
Isto pode tornar a experiência de uso menos agradável e terminar por reduzir a eficácia
do aprendizado. Este trabalho buscou atender a esta questão, isto é o design de
interfaces para jogos educativos, no contexto de uma pesquisa, conduzida pelo nosso
grupo, que busca produzir ferramentas para dar suporte ao ensino-aprendizado de
japonês. A partir de um processo de design colaborativo e multidisciplinar, foram
elaborados três jogos com esta temática. Acreditamos que as interfaces desenvolvidas
contribuíram positivamente para usabilidade e para tornar a experiência de jogo mais
divertida e imersiva. Trabalhos futuros podem ser conduzidos para compreender
melhor o impacto do processo de design em jogos educativos, bem como aplicá-lo a
outras temáticas.
Palavras-chave: design. jogos educativos. aprendizado de japonês.
Title: Design of Educational Digital Games to Support the Teaching Process and Japanese
Language Learning
Abstract: Educational games have been used to support the language learning process,
so to make it more enjoyable, fun and less repetitive. However, many of these games
give little importance to the design process of its interfaces. This can make the user
experience less enjoyable and end by reducing the effectiveness of learning. This study
sought to answer this question, i.e. the interface design for educational games in the
context of a research conducted by our group, which aims to produce tools to support
teaching and learning Japanese. From a process of collaborative and multidisciplinary
design, three games were developed with this theme. We believe that the interfaces
developed positively contributed to usability and to make the gaming experience more
fun and immersive. Future studies can be conducted to better understand the impact of
the design process in educational games and apply it to other themes.
Keywords: design. educational games. japanese learning.
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Código: ET1136
Autor: ITALO VENCESLAU BRITTO
Orientador: MARIA HELENA CONSTANTINO SPYRIDES
Título: IMPACTOS DO CLIMA E DA POLUIÇÃO SOBRE A SAÚDE DA POPULAÇÃO NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Resumo: Os problemas respiratórios representam importante causa da morbidade no
arranjo das doenças no Brasil, sendo um dos principais fatores do acometimento, a
poluição atmosférica e as condições de tempo do ambiente. O objetivo principal do
estudo é verificar se existente uma associação entre as patologias consideradas com a
poluição e o clima para as microrregiões no Estado do Rio Grande do Norte no período
de 1998 a 2013. As variáveis selecionadas para o estudo foram: números de internações
de pessoas por local de residência, população residente, atividades comerciais, focos de
fogo, e a climatologia da região. Os dados de saúde foram disponibilizados pelo
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), o climatológico
pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), econômico pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), e os focos de fogo foram obtidos pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE). Para análise e compreensão utilizaram-se metodologias
estatísticas tais como: análise de agrupamento (cluster), análise espacial, estatística
descritiva e decompose. Portanto, este estudo pode dar auxílio aos gestores públicos na
detecção precoce de epidemias com o intuito de subsidiar a adoção de medidas
preventivas por parte do poder público e da população.
Palavras-chave: Qualidade do Ar; Clima; Rio Grande do Norte; Efeitos na Saúde.
Title: IMPACTS OF CLIMATE AND POLLUTION HEALTH POPULATION IN THE STATE OF
RIO GRANDE DO NORTE
Abstract: Respiratory problems are an important cause of morbidity in the arrangement
of the disease in Brazil, one of the main factors of involvement, air pollution and
environmental weather conditions. The main objective of the study is to see if any
association between the diseases considered to pollution and climate for micro-regions
in the state of Rio Grande do Norte from 1998 to 2013. The variables selected for the
study were: admissions numbers people by place of residence, the resident population,
commercial activities, fire outbreaks, and the weather in the region. Health data were
made available by the Department of the Unified Health System (DATASUS), the
climatological by the National Institute of Meteorology (INMET), economic by the
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), and the fire spots were obtained
by National Institute for Space Research (INPE). For analysis and understanding they
used statistical methods such as cluster analysis (cluster), spatial analysis, descriptive
statistics and decompose. Therefore, this study can give support to managers in the
early detection of epidemics in order to support the adoption of preventive measures by
the government and the population.
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Keywords: Air Quality; Climate; Rio Grande do Norte; Health Effects.
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Código: ET1139
Autor: AYRTON LUCAS FIRMINO DO NASCIMENTO
Orientador: ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA
Título: Nanopartículas Ferritas Mistas de metais de transição obtidas a partir material
protéico natural( quitosano)
Resumo: Nanopartículas magnéticas possuem tamanho entre 1 e 100 nanômetros. Por
seu tamanho extremamente pequeno, suas propriedades magnéticas se distinguem dos
corpos macroscópicos. Além dessas mudanças, outras propriedades físicas surgem,
como o superparamagnetismo. Nanoparticulas de materiais ferromagnéticos (Fe, Cu, Ni,
La, Ce, Nd, Gd) são ricos em propriedades físicas e é empregada nas áreas de
biomedicina, biologia molecular, e eletrônica. Com a obtenção desses óxidos de ferro em
grandes quantidades é bastante complicada, obter metodologias de síntese em
laboratórios para esses materiais. Um dos principais métodos é conhecido como Método
de Pechini também chamado de método dos precursores poliméricos, onde tende a
criação de um meio reacional sol-gel. Processo Sol-gel ou pectização refere-se a qualquer
rota de síntese de materiais onde num determinado momento ocorre uma transição do
sistema sol para um sistema gel. É uma técnica amplamente utilizada síntese de
materiais para obtenção de materiais inorgânicos ou híbridos orgânico-inorgânicos. As
reações de hidrólise e condensação do precursor permitem a formação de partículas de
tamanho coloidal (sol) e posterior formação da rede tridimensional (gel). As grandes
vantagens deste processo são seu custo reduzido em relação a processos convencionais.
Palavras-chave: Nanopartículas; ferritas; metais de transição; quitosana.
Title: Nanoparticles ferrites Mixed transition metal obtained from natural protein
material (chitosan)
Abstract: Magnetic nanoparticles have a size between 1 and 100 nanometers. For its
extremely small size, their magnetic properties are different from macroscopic bodies.
In addition to these changes, the physical properties arise as superparamagnetism.
Nanoparticles of ferromagnetic material (Fe, Cu, Ni, La, Ce, Nd, Gd) are high in physical
properties and is employed in the fields of biomedicine, molecular biology and
electronics. By having these iron oxides in large quantities it is quite complicated to
obtain synthetic methodologies in laboratories for these materials. One of the primary
methods is known as the Pechini method also called polymeric precursor method, which
tends to create a sol-gel reaction medium. Sol-gel or pectização refers to any material
synthesis route where a given time a transition occurs from the sun system to a gel
system. It is a widely used technique for obtaining material synthesis of inorganic
materials or organic-inorganic hybrids. The hydrolysis and condensation reactions of
the precursor permit the formation of colloidal size particles (sol) and subsequent
formation of three dimensional network (gel). The great advantages of this process are
its low cost compared to conventional processes.
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Keywords: nanoparticles; ferrites; transition metal; Chitosan.
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Código: ET1141
Autor: PAULO LEONARDO SOUZA BRIZOLARA
Orientador: LEONARDO CUNHA DE MIRANDA
Título: Desenvolvimento de um Sistema Multi-Dispositivo para Interação com
Fotografias Digitais
Resumo: O uso de tecnologias digitais tem modificado o modo com que fotografias são
utilizadas. Cada vez mais fotos são capturadas. Entretanto, existem ainda poucas
ferramentas que facilitem a organização, busca e manutenção delas a longo prazo. Com
isto, há uma tendência de que o registro fotográfico de memórias tenda a se perder,
distribuído em diferentes dispositivos, plataformas e serviços. Este trabalho buscou
atender a estas questões, através da construção de um sistema que dê suporte ao uso de
fotografias como registros de memória em múltiplos dispositivos. Para isto, expandimos
uma aplicação desenvolvida em um trabalho anterior. A solução projetada permite o uso
por múltiplos usuários e múltiplos dispositivos. Além disto, foram desenvolvidas duas
aplicações que proveem interfaces a este sistema. Uma delas apresenta um cliente
completo na plataforma Android e a outra provê uma interface web de galeria/slideshow. Foi adotada uma arquitetura descentralizada, com o intuito de atender questões
como privacidade e autonomia. Entretanto, um conjunto de limitações técnicas,
decorrentes desta arquitetura, precisam ainda ser atendidas por trabalhos futuros.
Palavras-chave: sistemas multi-dispositivo. fotografias digitais.
Title: Development of a Multi-Device System for Interaction with Digital Photos
Abstract: The use of digital technology has changed the way that photos are used. More
and more pictures are taken. However, there are few tools that facilitate the
organization, search and long-term maintenance of them. Thereby, there is a tendency
that the record of photographic memories to be lost, spread on different devices,
platforms and services. This study sought to address these issues by building a system
that supports the use of photographs as memory records on multiple devices. For this,
we have expanded an application developed in a previous work. The presented solution
allows use by multiple users and multiple devices. In addition, two applications have
been developed that provide interfaces to the system. One of them has a complete client
on the Android platform and the other provides an gallery/slide-show web interface. A
decentralized architecture was adopted, in order to address issues like privacy and
autonomy. However, a number of technical limitations arising from this architecture,
still need to be addressed by future works.
Keywords: multi-device systems. digital photographs.
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Orientador: FLAVIUS DA LUZ E GORGONIO
Co-Autor: PABLO FERNANDO LOPES COSTA
Título: UM ALGORITMO INTELIGENTE PARA A FORMAÇÃO DE EQUIPES DE
AVALIADORES PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Resumo: O processo de monitoramento e avaliação de instituições de ensino técnico do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) é realizada com a
colaboração de docentes servidores públicos federais, estaduais e de docentes da
iniciativa privada, de todos os estados do país, que se alternam para compor as equipes
de avaliação. Entretanto, existem algumas restrições que devem ser satisfeitas durante o
processo de montagem dessas equipes, o que demandam tempo e esforço da
coordenação do programa. Com o objetivo de resolver este problema, este trabalho
propõe uma solução computacional, com base em algoritmos genéticos, para contribuir
no processo de formação das equipes, de forma automática, atendendo às restrições
impostas.
Palavras-chave: Algoritmos genéticos. Formação de equipes.
Title: A INTELLIGENT ALGORITHM TO EVALUATORS TEAMS ASSEMBLY FOR THE
BRAZILIAN MINISTRY OF EDUCATION
Abstract: The process of monitoring and evaluation of technical teaching units of the
Brazilian National Program for Access to Technical Education and Employment
(Pronatec) is carried out with the collaboration of Federal and State universities'
professors and private technical school instructors from several states in the country,
that alternate to compose assessment teams. However, there are some restrictions that
must be considered during the meeting process of these teams, which require time and
effort of Program Coordination. With the objective to solve this problem, this work
proposes a computational solution based on Genetic Algorithms, to contribute in
automatic teams assembly process, given the restrictions imposed.
Keywords: Genetic algorithms. Teams assembly process.
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Autor: DENILTON PAULO AGUIAR DA SILVA
Orientador: ANDRE JESUS SOARES MAURENTE
Título: Obtenção do Coeficiente de Absorção Espectral para Cálculos de Transferência de
Calor por Radiação
Resumo: Um importante tema de pesquisa no campo da simulação computacional da
transferência de calor por radiação em meios participantes é a abordagem das
propriedades espectrais do meio. Existem diversos modelos que levam em consideração
as propriedades espectrais que dependem do meio participante, entre eles, um
importante modelo é o Full-Spectrum Correlated K-Distribuição (FSCK), em que assume
que o espectro das espécies em diferentes estados obedece uma aproximação
correlacionada. Neste trabalho, os espectros foram obtidos com o banco de dados
HITRAN de gases compostos de H2O e as espécies não-participantes foram analisadas a
fim de verificar como esses espectros diferem dos espectros correlacionados, e estimar o
erro associado a essa aproximação correlacionada. Os espectros foram gerados para os
gases a 500 K, 750 K e 1000 K, e fracções molares de H2O de 5%, 10% e 20%. Os
resultados mostraram que os espectros apresentam grandes variações em relação ao
comportamento correlacionado.
Palavras-chave: Transferência de calor por radiação. Espectro. Vapor de água.
Title: OBTAINING ABSORPTION COEFFICIENT OF SPECTRUM FOR HEAT TRANSFER
CALCULATION FOR RADIATION
Abstract: An important research topic in the field of radiation heat transfer
computational simulation in participating media is the approach of the spectral
properties of the media. There exist diverse models to take into account spectrally
dependent properties of participating media, among them one important model is the
Full-Spectrum Correlated-K Distribution (FSCK), which assumes that the spectrum of the
species at different states obeys the correlated approximation. In this work spectra
obtained with the HITRAN database for gases composed of H2O and non-participating
species were analyzed in order to verify how they differ of truly correlated spectra and
estimate the error associated with the correlated approximation. Spectra were
generated for gases at 500 K, 750 K and 1000 K, and mole fractions of H2O equal to 5%,
10% and 20%. The results showed that the analyzed spectra present large variations
relative to correlated behavior.
Keywords: Radiation heat transfer. Spectrum. Water vapor.
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Autor: CHARLES PEREIRA DE ARAUJO
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Título: Desenvolvimento de Filtro Rejeita-Faixa para Sistemas de Comunicações Sem Fio
Resumo: Filtros são dispositivos de duas portas, uma entrada e uma saída, usados para
controlar a resposta em frequência de um sistema, limitando o espectro do sinal de saída
a uma faixa específica de frequências. Os filtros são classificados por seletividade e
banda de operação, sendo eles: passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa. Filtros
que operam na faixa de micro-ondas são construídos para operarem entre 0,3 GHz e 300
GHz. Nestas frequências, circuitos constituídos por elementos concentrados apresentam
baixo rendimento devido às capacitâncias parasitas presentes entre seus terminais, além
da dificuldade de se encontrar componentes comerciais com os valores adequados.
Assim, em micro-ondas, são usados componentes de circuitos distribuídos, como seções
de linhas de transmissão planares e stubs. O objetivo principal deste trabalho é o
desenvolvimento de um filtro rejeita faixa, com frequência central de operação em 3,5
GHz, construído utilizando linhas de microfita. As linhas de microfita são constituídas
por uma fita condutora de cobre de largura W, localizada na superfície de uma camada
de material dielétrico de espessura d que se encontra apoiada sobre um plano de terra.
No projeto do filtro, são utilizadas equações da teoria de circuitos, da teoria de linha de
transmissão e o simulador Ansoft Designer. Na construção de protótipo, para
comparação entre resultados teóricos e experimentais, são utilizadas técnicas de
fabricação de circuitos integrados de micro-ondas.
Palavras-chave: Microfita, filtro rejeita-faixa, comunicações sem
Title: Band-Stop Filter for Wireless Communications Systems
Abstract: Filters are two-port devices, an input and an output used to control frequency
response of a system by limiting the output signal spectrum to a specific frequency band.
The filters are defined by their operating band, such as low-pass, high-pass, band-pass
and band-stop. Filters operating in the microwave range are built to operate between
0.3 GHz and 300 GHz. At these frequencies, circuits with lumped elements do not work
properly due to parasitic capacitances. In addition, there is the difficulty of finding
commercial components with specific values of capacitance and inductance, for example.
Thus, microwaves circuits are designed using distributed elements as planar
transmission lines sections and stubs. The main objective of this work is the
development of a band-stop filter with center frequency at 3.5 GHz, fabricated using
microstrips. Microstrip lines are composed of conducting strips of width W printed on
dielectric layers of thickness d, deposited on ground planes. In the filter design, circuit
theory, transmission line theory and Ansoft Designer simulator are used. A microwave
integrated circuit fabrication technique is used. Comparison between theoretical and
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experimental results is presented. Simulated and measured results are in good
agreement.
Keywords: Microstrip, microstrip filter,band-stop filter, wireless communication

348

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET1157
Autor: ALLAN JALLYSSON ALBANO DA SILVA
Orientador: FRANCINE ALVES DA COSTA
Co-Autor: LILIAN ALAIDE SOUZA SANTOS, RAFAEL ALEXANDRE RAIMUNDO
Título: EFEITO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA NA MORFOLOGIA DOS PÓS
COMPÓSITOS Al2O3-Fe E DA TEMPERATURA DE SINTERIZAÇAO NA DENSIFICAÇÃO DO
COMPÓSITO
Resumo: Os estudos de materiais compósitos de metal-cerâmico teve um grande avanço
nas últimas décadas devido a busca por materiais com alta dureza, boa estabilidade
química e elevada resistência ao desgaste sob altas temperaturas. Com o avanço dos
estudos, foi observado que a sinterização de pós processados pela rota da moagem de
alta energia apresenta estruturas mais densas com melhores propriedades mecânicas.
Este trabalho tem como objetivo investigar o efeito da moagem de alta energia na
dispersão e homogeneização das fases Alumina e Ferro, tanto para os pós como para os
sinterizados, como também, analisar a influência da temperatura de sinterização na
densificação e microdureza do compósito. Um moinho planetário Pulverisatte 7 de alta
energia foi empregado para realizar os experimentos de moagem. Pós de Al2O3 e Fe,
numa proporção de 5% em massa de ferro, foram colocados para moer em um
recipiente de metal duro. A razão em massa de pó para bolas utilizada foi de 1:6,6. Todos
os pós foram moídos por 40 horas e amostras de pós foram coletadas após 2, 10, 15, 20,
30 e 40 horas. Os pós moídos por 40 horas foram compactados a 100 MPa e em seguida
sinterizados a 1300°C e 1400°C por 1 hora de isoterma em um forno resistivo sob uma
atmosfera de argônio. Os pós moídos foram caracterizados por microscopia eletrônica
de varredura (MEV), espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e difração de raio-x
(DRX), enquanto que os corpos sinterizados foram caracterizados por MEV, EDS e
medidas de m
Palavras-chave: 1. Compósitos de metal-cerâmico; 2. Moagem de alta energia; 3. Sinteri
Title: EFFECT OF HIGH ENERGY GRIND ON MORPHOLOGY OF COMPOSITE POST Al2O3Fe AND THE SINTERING TEMPERATURE ON DENSIFICATION OF COMPOSITE
Abstract: Studies metal-ceramic composite material has a breakthrough in recent
decades due to the search for materials with high hardness, good chemical stability and
high wear resistance at high temperatures. With the progress of the studies, it was
observed that after sintering route processed by high energy ball milling presents more
dense structures with better mechanical properties. This study aims to investigate the
effect of high energy milling in the dispersion and homogenization of the phases
Alumina and Iron for both post and for sintered, but also analyze the influence of
sintering temperature on the densification and hardness of the composite. A planetary
mill Pulverisatte 7 high energy was employed to perform the grinding experiments.
Powders of Al2O3 and Fe in a proportion of 5 mass% of iron were placed in a hard to
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grind metal container. The mass ratio of balls to powder used was 1: 6.6. All powders
were milled for 40 hours and after samples were taken after 2, 10, 15, 20, 30 and 40
hours. The powders milled for 40 hours were compacted at 100 MPa and then sintered
at 1300 ° C and 1400 ° C for 1 minute isotherm in a resistive furnace under an argon
atmosphere. The ground powders were characterized by scanning electron microscopy
(SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS) and diffraction of x-ray (XRD), while the
sintered bodies were characterized by SEM, EDS and measurements of microhardness
were performed. The results show that with increasing temperature an increase i
Keywords: 1. metal-ceramic composites; 2. High energy milling; 3. Sintering.
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Título: A Região Metropolitana de Natal e os requerimentos do arcabouço jurídicoinstitucional nacional para os sistemas metropolitanos de transporte urbano
Resumo: A histórica ausência de planejamento nas Regiões metropolitanas do país
resulta em graves problemas de mobilidade: congestionamentos cotidianamente
reiterados, longas distâncias de transporte casa-trabalho, precariedade do transporte
coletivo, desperdício de tempo urbano e contaminação ambiental são exemplificações
desses problemas. Nesse contexto, leis como a 12.587/2012 que institui a Política
Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) são de grande importância, pois estabelecem
diretrizes para o Plano de Mobilidade dos municípios; sendo o Estatuto da Metrópole o
responsável pelo incentivo da existência de um Plano de Mobilidade integrado em casos
de aglomerações urbanas e Regiões metropolitanas, além do Plano individual. Apesar da
relevante necessidade de planejamento nos transportes intermunicipais, a fim de
alcançar melhorias nos problemas expostos acima, ocorridos nas Regiões
metropolitanas; os Projetos de Lei referentes à mobilidade urbana possuem uma grande
deficiência no que tange a essas regiões. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é
analisar a forma que as Regiões metropolitanas são abordadas nos PLs, a partir da
análise e do estudo dos mesmos, demonstrando o porquê das dificuldades existentes
para a obtenção de uma mobilidade satisfatória entre os municípios.
Palavras-chave: Região metropolitana, PNMU, Projeto de Lei
Title: The metropolitan region of Natal and the requirements of national legal and
institutional framework for metropolitan systems urban transport
Abstract: The historical lack of planning in metropolitan areas results in severe mobility
problems: repeated daily congestion, long transport distances home-work,
precariousness of public transportation, waste of urban time and environmental
contamination are instantiations of these problems. In this context, laws such as the
12.587 / 2012 establishing the National Urban Mobility Policy (NUMP) are of great
importance because it establishes guidelines for the Mobility Plan of the municipalities;
and the Statute of the Metropolises responsible for encouraging the existence of an
integrated mobility plan in cases of urban and metropolitan regions, beyond the
individual plan.
Despite the significant need for planning in intercity transport in order to achieve
improvements on the above problems occurring in metropolitan areas; the Bills relating
to urban mobility have a great deficiency in regard to these regions. In this context, the
objective of this study is to analyze the way that the metropolitan areas are addressed in
the Bills, from the analysis and study of the same, showing the reasons for the difficulties
to obtain a satisfactory mobility between municipalities.
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Código: ET1169
Autor: MARINA TATIANE RIBEIRO DA SILVA
Orientador: JEFFERSON SOARES DA COSTA
Título: Espectropolarimetria de estrelas gigantes: sondando a influência do campo
magnético em estrelas evoluídas
Resumo: Este relatório e parte de um projeto cientifico de espectropolarimetria de
estrelas gigantes, no qual se pretende analisar a possível relacao da abundancia de litio
em estrelas gigantes consideradas ricas em litio e o campo magnetico superficial de tais
estrelas. No presente texto serao apresentados os metodos para a determinacao do
campo magnetico longitudinal da estrela Kappa1 Ceti, uma analoga solar com
caracteristicas similares as solares e idade determinada. A escolha desta estrela veio do
conhecimento atual que temos sobre a mesma, haja vista Kappa1 Ceti ser uma estrela
bem estudada, cujo campo magnético é conhecido, tornando-a, dessa maneira, um objeto
de estudo interessante no que concerne o treinamento do uso de técnicas para a
determinação do campo magnético das estrelas. Utilizamos a tecnica de deconvolucao
em minimos quadrados (do ingles, Least-Squares Deconvolution, LSD) para construir os
perfis LSD dos Parametros I e V de Stokes, por meio dos quais podemos determinar o
campo magnetico da estrela. Tambem obtivemos a atividade cromosférica dessa anaoga
solar por analise espectral das linhas H e K de Ca II. Finalmente, calculamos o indice de
atividade cromosférica (S-index) e o seu periodo de variacao. Tal periodo foi
determinado pela producao de um periodograma Lomb-Scargle.
Palavras-chave: Kappa1 Ceti. Litio. Campo Magnetico. Atividade Cromosferica. LSD.
Title: SPECTROPOLARIMETRY OF GIANT STARS: EXPLORING THE INFLUENCE OF
MAGNETIC FIELDS IN EVOLVED STARS
Abstract: This report is part of a scientific project about spectropolarimetry of giant
stars, in which it intends to analyse the possible relation between the abundance of
lithium in giant stars considered to be lithium rich and the surface magnetic field of such
stars. In the present text, we will present methods to derive the longitudinal magnetic
field of Kappa1 Ceti, a solar analog star, with similar characteristics to solar and a
determined age. This star was chosen based on the previous knowledge we have about
it, given Kappa1 Ceti is a well-studied star whose magnetic field is known, making it an
interesting object of study regarding the training of the use of techniques for
determining the magnetic field of stars. We used the Least-Squares Deconvolution (LSD)
technique to build the LSD profiles of Stokes parameters I and V, through which we
could determine the magnetic field of the star. We also obtained the chromospheric
activity of this solar analog by spectral analysis of the H and K lines of Ca II. Finally, we
calculated the chromospheric activity index (S-index) and its period of change. This
period was determined by producing a Lomb-Scargle periodogram.
Keywords: Kappa1 Ceti. Lithium. Magnetic field. Chromospheric activity. LSD.
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Código: ET1173
Autor: IGOR ARAÚJO DE CARVALHO
Orientador: JOSE DANIEL DINIZ MELO
Título: Efeito de fatores ambientais no envelhecimento em polímeros e materiais
compósitos poliméricos
Resumo: Compósitos de carbono-epóxi tiveram sua empregabilidade aumentada nos
últimos anos particularmente nas indústrias aeronáutica e aeroespacial, devido às suas
excelentes combinações de propriedades como elevada resistência mecânica, baixo peso
e elevada resistência à corrosão. Vários estudos relatam os efeitos das intempéries em
componentes de engenharia. No presente trabalho, compósitos de carbono-epóxi foram
envelhecidos por 3 meses em uma câmara de envelhecimento acelerado sob condições
controladas de umidade, luz utravioleta e temperatura. As amostras foram
caracterizadas por espectroscopia infravermelho com transformada de Fourier (FTIR),
ensaio mecânico de resistência à compressão e variação de massa. Os resultados
mostraram que o tempo de exposição de 3 meses foi suficiente para produzir alterações
nas propriedades químicas, e que as amostras degradadas tiveram um fator de perda de
massa diretamente relacionado com a área superficial do corpo de prova. Nos ensaios
mecânicos observou-se um aumento na resistência à compressão causado pela ação do
envelhecimento acelerado, junto com uma tenacificação da matriz.
Palavras-chave: compósitos, carbono-epóxi, envelhecimento, FTIR, teste mecânico
Title: Aging in Carbon-Epoxy Composites
Abstract: Carbon-epoxy composites are increasingly being employed in aeronautic and
aerospace industries due to the excellent combination of properties that these materials
exhibit, such as high strength, low density and corrosion resistance. Several studies
report the effects of weathering engineering components. In this work, carbon-epoxy
composites were aged for three months in an accelerated aging chamber under
controlled conditions of humidity, UV light and temperature. The samples were
characterized by Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy, Differential scanning
calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA) and mechanical tests for the
determination of compression strength and interlaminar shear strength (ILSS). The
results suggested that the 3 month exposure produced changes in material chemical
properties and the mass loss of the specimens was proportional to their surface area. In
the mechanical tests, increases in compression strength and interlaminar shear strength
were observed with the accelerated aging process, combined with matrix toughening.
Keywords: composites, carbon-epoxy, aging, FTIR, mechanical tests .
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Código: ET1179
Autor: DENNER SANTIAGO DE SOUSA
Orientador: SANDRA RUFINO SANTOS
Título: Plano de Trabalho: IMPACTOS Tecnologia Social
Resumo: pesquisa empreendida consiste no mapeamento e avaliação dos projetos
voltados a Tecnologias Sociais (TS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) no período de 2003 a 2014. A partir do levantamento de dados dos projetos de
pesquisa, extensão e ações associadas registrados no Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA), o estudo seccionou os projetos nos índices SIM e NÃO
CLASSICADOS – este que se subdividia em Não, Dialoga e Falta Informação. Em seguida,
houve entrevistas com os executores universitários de 10 projetos identificados como
detentores de TS com o objetivo de complementar as informações da triagem inicial. Dos
108 projetos levantados, identificou-se 15 como TS, 12 dialogam com o conceito, 22 não
apresentaram suficiente informação e 59 não são TS. Os três principais fatores de
exclusão para os projetos que tratavam de aplicação tecnológica foram 1) plano de
trabalho pouco ou não participativo; 2) cronograma de ações impositivo e 3)
dependência técnica. O estudo selecionou oito projetos localizados em duas
comunidades para uma futura análise, durante o período de renovação da pesquisa, dos
impactos in loco no intuito de averiguar diretamente os resultados na comunidade.
Palavras-chave: Tecnologia Social. Inovação Social. Mapeamento. Projetos UFRN.
Title: Analysis of the impacts on society of Social Technologies developed by UFRN’s
projects
Abstract: The research undertaken consists of mapping and evaluation of projects
related to Social Technologies (TS) of the Federal University of Rio Grande do Norte
(UFRN) from 2003 to 2014. From the data collection of research and extension projects’
and associat4ed actions registered in the Integrated System of Academic Activities
Management (SIGAA), the study distributed the projects in the indexes: YES and NOT
CLASSIFIED – this one was divided in No, Dialogues and Missing Information. Then there
were interviews with university executors of 10 projects identified as TS, that objectified
to complement the initial screening’s informations. Of the 108 projects surveyed, it was
identified 15 as TS, 12 dialogue with the concept, 22 had insufficient information and 59
are not TS. The three main factors of exclusion for projects which dealt with
technological application were 1) workplan few or not participative; 2) impositive
schedule of actions and 3) technical dependence. The study selected eight projects
located in two communities for future analysis, during the renewal survey period, of
impacts in loco in order to directly ascertain the results in the community.
Keywords: Social technology. Social innovation. Mapping. UFRN’s projects.

356

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET1192
Autor: WILLIAM MARTINS FONTANETE
Orientador: ADRIAO DUARTE DORIA NETO
Título: Sensores de Software em uma Rede Hibrida em Ambiente Industrial
Resumo: O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um ambiente que permite a
comunicação de um simulador de uma planta industrial, com medidores e atuadores
reais. Esse ambiente é chamado de um ambiente híbrido pois possui uma parte real e
uma parte simulada em computador. Por ser feito o uso de uma planta industrial
simulada com a ajuda de um software (AspenHYSYS), existem diversas situações reais
que podem ser reproduzidas sem a necessidade de alterar a parte física do sistema,
apenas sendo necessário efetuar a nova configuração do mesmo, e sem a necessidade de
se possuir uma planta industrial para cada aplicação.
Palavras-chave: AspenHYSYS, Ambiente híbrido
Title: Software Sensors in a Hybrid Network in Industrial Environment
Abstract: The main goal of this work is to develop an environment that enables
communication of a simulator of an industrial plant, with real meters and actuators. This
environment is called a hybrid environment because it has a real part and a simulated
part in computer. Because it is made using a simulated industrial plant with the help of a
software (AspenHYSYS), there are several real situations that can be played without the
need to change the physical part of the system, being only necessary to make the new
configuration of the same, and without the need to have a real industrial plant.
Keywords: AspenHYSYS, hybrid environment
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Código: ET1205
Autor: IGOR HUGO BARBOSA PINTO
Orientador: JOSE RENAN DE MEDEIROS
Título: Busca por excesso em emissão no Infra-Vermelho em estrelas do tipo-solar
Resumo: Este relatório visa uma discussão e análise dos excessos de radiação
infravermelha emitidas por estrelas do tipo solar, mais precisamente uma amostra de
225 delas, para aferir se tais excessos estão relacionados à presença de discos
circunstelares. As bandas de comprimentos de onda utilizadas foram 3.4, 4.6, 12 e 22
$\mu$m, sendo os dados analisados obtidos pelo telescópio WISE. Após a obtenção do
diagrama cor-cor, análise da distribuição espectral de energia e, por fim, uma inspeção
visual, apenas 6 estrelas continuaram como candidatas a apresentarem tais discos.
Muitas outras tendo sido descartadas devido a fatores como o brackground de galáxias
ou picos de difração de outras estrelas próximas que interferiram nos resultados. Então,
puderam ser inferidas algumas características dos discos, como temperatura, distância
de sua estrela e, finalmente, uma comparação com os cinturões de Kuiper e de
asteróides situados em nosso sistema solar. Tal estudo tende a nos proporcionar uma
visão mais esclarecedora dos processos de formação planetária,da presença de
exoplanetas nos sistemas estudados, assim como pistas sobre a evolução do nosso
próprio sistema solar.
Palavras-chave: Estrela tipo solar, infravermelho, disco de detritos
Title: A search for WISE infrared excess among Sun-like stars
Abstract: This report provides a discussion and an analysis on the excesses of infrared
radiation (IR) emitted by solar-type stars - from a sample containing 225 of them, to be
precise- to ensure if the excesses are related to the presence of circunstellar disks.The
wavelength bands used were 3.4, 4.6, 12 and 22 $\mu$m, with the analyzed data being
obtained from the WISE telescope. After obtaining the color-color diagram, spectral
analysis distribution (SED) and, finally, doing a visual inspection, only 6 from the initial
225 stars remained as candidates to have such disks. Many others have been discarded
due to factors like galaxy background or diffraction spikes from nearby stars that
interfered in the results. Then, some characteristics of the disks could be inferred, as
temperature, distance in respect to its star and, finally, a comparison with Kuiper and
asteroid belts which are located on our solar system. This study tends to provide us a
more insightful vision about the planetary formation processes, the presence of
exoplanets on the studied systems, as well as some clues about the evolution of our solar
system itself.
Keywords: Sun-like stars, infrared, debris disk
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Código: ET1210
Autor: DAVID CASSIMIRO DE MELO
Orientador: MARIO ORESTES AGUIRRE GONZALEZ
Título: "Atividades necessárias para prospecção tecnológica de aerogeradores para
energia eólica."
Resumo: O setor de energia eólica, quando comparado a outros setores, possui
particularidades quanto as suas características tecnológicas emergentes. Os fatores de
decisão de investimentos em P&D para a diminuição custo do produto e aumento
potência de geração eólica. Dessa forma, as empresas do setor devem conhecer a
trajetória tecnológica, bem como prospectar a tecnologia para um melhor planejamento
de esforços. O presente relatório descreve as atividades e resultados obtidos do plano de
trabalho (atividades necessárias, metodologia, discussões, resultados conclusões e
perspectivas obtidas a partir da pesquisa). Foram realizadas as atividades: pesquisa de
artigos (111 artigos) na base de pesquisa periódicos capes. Cada um deles foi analisado
minuciosamente. Também foi realizado uma busca de patentes e uma análise preliminar,
com o objetivo de se conhecer melhor as tecnologias dominadas por determinados
países no setor de energia eólica.
Palavras-chave: Energia Eólica. Technological Forecasting. Roadmapping Technological
Title: NECESSARY ACTIVITIES FOR TECHNOLOGICAL FORECASTING OF WIND
TURBINES FOR WIND ENERGY
Abstract: The wind energy sector compared to other sectors, it has particularities as its
emerging technological characteristics. The investment decision factors in R&D to
reduce product cost and increase power of wind generation. Thus, companies in the
sector should meet the technological trajectory, as well as prospecting technology for
better planning efforts. This report describes the activities and results of the work plan
(required activities, methodology, discussion, results conclusions and perspectives
derived from research). The activities were carried out: research articles (111 articles)
in capes periodic research base. Each of them was analyzed thoroughly. A patent search
and a preliminary analysis in order to better understand the technologies dominated by
certain countries in the wind power sector also took place.
Keywords: Wind Power; Technological Forecasting; Roadmapping Technological
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Código: ET1212
Autor: EDÁLIA AZEVEDO DE FARIA
Orientador: SALETE MARTINS ALVES
Título: Avaliação do efeito corrosivo dos biodieseis na degradação dos materiais
metálicos
Resumo: A matriz energética brasileira sofre a cada ano uma alteração de aumento do
uso de fontes renováveis de biocombustíveis. A utilização destes combustíveis e seu
aumento na matriz energética implica na constante investigação e desenvolvimento de
tecnologia para certificar o seu uso seguro com materiais metálicos, que compreendem
sistemas que constituem os veículos, armazenamento e transporte. Um problema
frequente e investigado é a corrosão metálica que pode estar associada ao uso com
combustíveis e biocombustíveis. Este estudo busca investigar a degradação de aços
utilizados em tanques de estocagem e armazenamento de combustíveis por ação do
poder corrosivo dos combustíveis utilizados nos veículos automotivos em condições
reais de temperatura e umidade, levando em consideração os recentes aumentos
percentuais de cada biocombustível nas misturas com combustíveis fósseis. Os
resultados mostram que a degradação dos aços por ação da corrosão é dependente das
características físico-químicas dos combustíveis e é potencializada pelo caráter
higroscópico do combustível.Em todos os discos houve corrosão generalizada por pite.
Algumas alterações foram identificadas sobre o efeito da adição de biodiesel no diesel,
devido à corrosão do biodiesel está associada às instaurações do biodiesel,
demonstrando maior poder corrosivo que o diesel puro.
Palavras-chave: Biocorrosão, Biocombustível, Aço inoxidável.
Title: Investigation of the effects of increasing fossil fuels by corrosiveness in storage
and transport steel
Abstract: The Brazilian energy sources, suffers every year an alteration of increasing use
of renewable biofuels.The use of these fuels and increase in energy sources entails the
constant research and development of technology to certifying the safe use with metallic
materials that understand systems that constitute vehicles, storage and
transportation.Frequent and investigated problem is the metal corrosion that could be
associated with use fuel and biofuels. This study aims to investigate the degradation of
steel used in storage tanks and fuel storageby action of the corrosive power of the fuels
used in motor vehicles in real conditions of temperature and humidity, considering the
recent increases in percentage of each biofuel in blends with fossil fuels.The results
show that degradation of the steel due to corrosion is dependent upon the
physicochemical characteristics of the fuel magnified by hygroscopic nature of the fuel.
In all discs were generalized pitting corrosion.Some alterations were identified on the
effect the addition biodiesel in diesel fuel, due to corrosion the biodiesel is associated
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with the biodiesel instaurations, demonstrating higher corrosive power than pure
diesel.
Keywords: Biocorrosion, Biofuel, Stainless Steel.
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Código: ET1213
Autor: LOUISE KEMELY QUEIROZ
Orientador: MAURICIO MHIRDAUI PERES
Título: Reciclagem de liga de alumínio de latinha de bebidas via moagem de alta energia
por metalurgia do pó
Resumo: A sucata de alumínio gerada por latas de bebida é um dos metais mais comuns
usados na reciclagem. O sistema de recuperação utilizado, geralmente, ocorre por meio
de fundição, pelo processo de conversão da lata em pó metálico por Moagem de Alta
Energia (MAE). A MAE mistura mecanicamente os elementos que estão no pó por
colisões das esferas rígidas com as partículas de alumínio dúctil. Nesse trabalho, latas de
bebida de alumínio sucateadas foram cortadas, lavadas e secas. Os fragmentos passaram
por MAE nos períodos de 30, 90 e 120 minutos, com intervalos de 30 minutos para
evitar super-aquecimento da câmara. Os pós foram analisados por Difração de Raios-X,
Fluorescência de Raios-X, e Microscopia Eletrônica de Varredura. No FRX foram
visualizados vários elementos de liga na lata, sendo geralmente incluídos na forma
fundida do alumínio, ficando retidos em solução sólida, trazendo rigidez à estrutura
atômica. A moagem de 30 minutos teve forma menos refinada do material com presença
de escamações, enquanto que as de 90 e 120 minutos, tiveram maior refinamento,
porém, com traços de aglomerações dos particulados. A MAE, assim, mostrou-se eficaz
em dividir o alumínio em particulados, sendo uma alternativa inovadora à reutilização e
aplicação das sucatas não somente para a formação de novas latas, mas também na
produção de novos materiais que, para alguma aplicação, exijam baixa densidade e boa
ductilidade e resistência mecânica, sendo assim, uma forma efetiva de substituição a
metais.
Palavras-chave: Reciclagem. Alumínio. Metalurgia do pó. Latas de bebida.
Title: RECYCLING ALUMINIUM ALLOY CAN DRINKS VIA HIGH ENERGY BALL MILLING
BY POWDER METALLURGY
Abstract: The aluminum scrap generated by cans of drink is one of the most common
metals used in recycling. Her recovery systems can be performed through casting or by
conversion of the tin in metallic powder by high-energy milling (HEM). HEM
mechanically mixes the elements that are in the dust by collisions of rigid spheres with
ductile aluminium particles. In this work, aluminum beverage cans were taken from the
environment, cut, washed and dried. These tin fragments went through HEM during
periods of 30, 90 and 120 minutes, with breaks to avoid the overheating of the machine.
The post went through analysis of x-ray Diffraction, x-ray Fluorescence and scanning
electron microscopy. In the FRX visualized various alloying elements on the tin, being
usually included in molten aluminum form, getting stranded in solid solution, bringing
rigor to the atomic structure. The grind of 30 minutes had less refined material with
presence of flaking skin, while those of 90 and 120 minutes, had greater refinement,
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however, with traces of agglomerations of particulates. MAE thus proved to be effective
in dividing the aluminum in particulates, being an innovative alternative to reuse and
application of scraps for the formation of new cans, but also in the production of new
materials, for any application, require low density and good ductility and mechanical
resistance, therefore, an effective way of replacing metals.
Keywords: Recycling aluminum. Powder metallurgy. Beverage cans.
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Código: ET1215
Autor: MARIA GABRIELA TRIGUEIRO DO AMARAL BEZERRA
Orientador: VANESSA BECKER
Título: Restauração de reservatórios eutrofizados no semiárido brasileiro através da
inativação do fósforo no sedimento.
Resumo: A eutrofização causa desequilíbrios nas interações tróficas do meio aquático
com o aumento na biomassa dos produtores primários, afetando a qualidade da água. A
fertilização interna de ecossistemas aquáticos por nutrientes advindos do sedimento,
principalmente fósforo (P), são uma das principais causas agravantes do processo de
eutrofização dos corpos d’água. É de grande importância a necessidade de conhecer o
potencial do sedimento em liberar P com objetivo de estabelecer planos de recuperação
mais eficazes do ponto de vista ambiental e econômico. O trabalho investigou o potencial
de liberação do P em diferentes condições de oxigenação e tipo de água. O experimento
consistiu em amostras de sedimento e água do reservatório ou água deionizada, mantido
em condições de presença e ausência de oxigênio, onde foram feitas análises das
concentrações de fósforo reativo solúvel (SRP) e Fósforo total dissolvido (TDP) no início
e após 7 dias. Os resultados mostraram que o oxigênio não foi fator determinante na
liberação de P a partir do sedimento para água em todos os tratamentos. Outras causas
foram apontadas como condição de liberação de P, como o alto teor de NO3- presente na
água do reservatório possa ter inibido a liberação do P. A água deionizada apresentou
maior liberação de P a partir do sedimento em comparação com a água do reservatório.
Palavras-chave: eutrofização. Fertilização interna. abastecimento. Semiárido
Title: PHOSPHORUS RELEASE FROM SEDIMENT OF SEMIARID RESERVOIR: A STUDY IN
EXPERIMENTAL SCALE
Abstract: Eutrophication causes imbalances in trophic interactions of water by the
increase in biomass of primary producers, affecting the water quality. Internal
fertilization of aquatic ecosystems by nutrients arising from the sediment, especially
phosphorus (P), they are a major aggravating causes of the process of eutrophication of
water bodies. It is of great importance to the need to know the sediment potential
release P in order to establish more efficient recovery plans from an environmental and
economic point of view. The study investigated the potential release of P in different
conditions of oxygenation and type of water. The experiment consisted of sediment and
water samples from the reservoir or deionized water, kept in conditions of presence and
absence of oxygen, which were made analysis of soluble reactive phosphorus (SRP) and
Total phosphorus dissolved (TDP) at baseline and after 7 days. The results showed that
oxygen was not a determining factor in releasing P from the sediment water in all
treatments. Other causes were identified as P release condition, such as high NO3content present in the reservoir water may have inhibited the release of P. Due to the
large amount of Picoplankton heterotrophic in water the biological activities of these
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producers may have contributed to the assimilation of P released in the treatment with
the reservoir water. The deionized water had increased release P from the pellet
compared to the water reservoir.
Keywords: eutrophication. internal fertilization. Source supply. Semiarid region
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Código: ET1218
Autor: RUY ANTUNES PEREIRA NETTO
Orientador: GABRIEL IVAN MEDINA TAPIA
Título: ANALISE TÉRMICA DO CICLO DE REFRIGERAÇÃO POR ADSORÇÃO SOLAR
Resumo: Tendo em vista a necessidade de se reduzir o impacto ao meio ambiente e
adotar técnicas cada vez mais sustentáveis e diversificadas, este plano de trabalho
apresenta um estudo preliminar dos princípios de funcionamento e as equações
fundamentais que regem um sistema de refrigeração solar por adsorção. Primeiramente,
esse trabalho trata dos princípios básicos da adsorção, explicando como ocorre esse
fenômeno, a diferença entre adsorção física e química, e uma breve descrição da lei de
Henry e da correlação de temperatura, pressão e concentração de fase adsorvida. O
trabalho também mostra como ocorre a caracterização de poros segundo a União
internacional de química pura e aplicada e cita as equações de Dubinin-Astakhov e
Clausius-Clapeyron, as quais são fundamentais para melhor se entender o processo de
adsorção, além de fazer um breve comentário dos pares adsortivos mais utilizados e
suas características. Em seguida, é estudado como ocorre o ciclo de refrigeração solar
por adsorção, citando os principais componentes do sistema e suas funcionalidades,
além de uma análise mais detalhada do diagrama de Clapeyron, explicando o que ocorre
em cada processo. Em seguida, tem-se um equacionamento das quantidades de calor de
maior relevância para se equacionar o coeficiente de performance de refrigeração,
COPref, e o coeficiente de performance solar, COPSolar.
Palavras-chave: Adsorção, refrigeração, energia solar
Title: OPERATING PRINCIPLES AND FUNDAMENTAL EQUATIONS OF A SOLARPOWERED ADSORPTION REFRIGERATION SYSTEM
Abstract: With the necessity to reduce the environment impact and adopt green
strategies, this work plan shows a preliminary study of the operating principles and the
fundamental equations governing a solar-powered adsorption refrigeration system.
First of all, this work shows the basic principles of adsorption, explaining how it works
and the difference between physical and chemical adsorption, and a short description of
Henry Law and the correlation of temperature, pressure and adsorption concentration.
The work also shows how works the characterization of pores accordingly with IUPAC
(International Union of Pure and Applied Chemistry) and quotes the equations of
Dubinin-Astakhov and Clausius-Clapeyron, which are the fundamental to a better
understanding of the adsorption process, besides of a short comment about the most
common working pairs and its characteristics. After, it shows how the solar-powered
adsorption refrigeration cycle works, showing the most important components of the
system and its functionality, besides of a more detailed analysis of the Clapeyron
Diagram, explaining what occurs in each process. After all, there is some equations
which shows the most relevant heat quantities for the processes, with the objective to
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get some equations for the refrigeration performance coefficient and the solar
performance coefficient.
Keywords: Adsorption, Refrigeration, Solar Energy
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Código: ET1225
Autor: LOUIZY MINORA COSTA ATAÍDE DE ALMEIDA
Orientador: RICARDO JOSE MATOS DE CARVALHO
Título: Mapear a fragilidade de comunidade vulnerável a desastre para desenvolver a
resiliência e a minimização de danos.
Resumo: O desastre ocorrido em 14 de junho de 2014, no bairro de Mãe Luíza, Natal-RN,
foi ocasionado pela precariedade das instalações de água pluvial e de esgoto, que se
romperam com as chuvas fortes e contínuas, que provocaram enxurradas,
deslizamentos de terra e uma cratera. Foram afetadas 187 famílias, que tiveram suas
casas interditadas, das quais 26 tiveram suas casas totalmente destruídas. As pesquisas
de campo e a revisão bibliográfica possibilitaram a compreensão das razões que tornam
a população deste bairro vulnerável aos desastres. Foram identificados oito idosos, nove
crianças e uma pessoa com deficiência dentre as 26 famílias. Foi observado ainda que o
novo equipamento escadaria-rampas reconstruído no lugar da cratera não eliminou a
vulnerabilidade, pois o mesmo foi projetado sem observar as dinâmicas da comunidade
e o contexto de risco de desastre, podendo tornar-se uma frágil rota de fuga para a
população caso ocorra um novo desastre. Os resíduos sólidos descartados
indevidamente no bairro também aumentam a vulnerabilidade, pois entopem galerias,
alagam áreas, provocam deslizamento de terra, rompem tubulações e se acumulam nos
trajetos de pedestres, dificultando a acessibilidade e a fuga, podendo gerar vítimas
quando de um desastre. É essencial a integração de um plano de contingência, que
contemple rotas de fuga seguras, com um plano de gestão de resíduos, suportados por
um aplicativo colaborativo, a fim de melhorar a resiliência comunitária no bairro.
Palavras-chave: Desastre. Resíduos. Plano de Contingência. Resiliência
Title: MAPPING VULNERABILITY OF COMMUNITY TO DISASTER TO DEVELOP
RESILIENCE AND REDUCE DAMAGES
Abstract: In 2014, June, there was a disaster in Mãe Luíza neighborhood in Natal, Brazil,
caused by heavy rains, which resulted in: destruction of district infrastructure, total
destruction of 26 homes, prohibition of partially damaged houses, and 187 homeless
families. At these kinds of events, children and adolescents, the elderly and people with
disabilities often have bigger problems to leave the risks areas, because of mobility
difficulties, dependence and the absence or weakness of specific equipment (assistive
technology, transport etc.), further aggravated by barriers created by the waste carried
by rain and by debris from the disaster, hampering accessibility. The situation is also
aggravated by the solid wastes existing in all of the places in the neighborhood. This
work reports the weaknesses of the neighborhood in facing disaster risks, considering
its most vulnerable population, the accessibility issues, the points of wastes spread
through and accumulated in the environment, and the escape routes and meeting points
prescribed in the contingency plan. This also refers to the development of the app
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planned to give supports to the disaster risk management, based on the integrated
management approach involving the issues mentioned above.
Keywords: Disaster. Waste. Contingency Plan. Community Resilience.
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Código: ET1228
Autor: FELIPE MENDONÇA FONTES GALVÃO
Orientador: JOSE HERIBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Co-Autor: ALESSANDRA LUZIRENE COSTA TEOFILO, ELISÂNGELA BEZERRA DAS
NEVES HOLANDA, MARIA AUGUSTA CAVALCANTI SOARES
Título: Nanotubos de carbono derivados de fibras naturais: potencial nanobiomateriais
aplicado em MedTech Textile
Resumo: Desde o seu descobrimento, os Nanotubos de Carbono têm se tornado
materiais promissores a novas pesquisas e tem atraído à atenção de muitos cientistas
em todo o mundo. Trata-se de materiais com propriedades excepcionais e por esse
motivo há uma diversidade de aplicações, que vão de biosensores, fármacos,
supercapacitores, fotocatalisadores, porém, limitados por possuir um alto custo de
produção. Em paralelo, outros materiais que vem ganhando destaque são as fibras
naturais, por ser resistente, abundante, não tóxica e de baixo custo. Dentre elas, destacase o sisal, fibra linocelulósica amplamente estudada e rica em lignina, e a própria lignina,
composto derivadas de fibras naturais. Diante disto, esta pesquisa tem por finalidade
obter nanotubos de carbono a partir da pirólise da fibra de sisal e lignina em forno
tubular com temperatura de 1.000°C e sobfluxo controlado de gás argônio.
Caracterizações de Difração de Raio-x comparadas com amostra de nanotubo comercial,
comprovam a cristalinidade nos picos, evidenciando a eficiência dos nanotubos obtidos
por pirólise. Além disso, foi realizado um estudo prático da aplicação desses nanotubos
de carbono em substratos têxteis, visando transferir as suas propriedades incorporando
novas características às fibras, fios e tecidos e melhorando suas funcionalidades com a
finalidade de aplicação Medtech
Palavras-chave: Nanotubos. Carbono. Pirólise. Lignocelulósica. Medtech
Title: CARBON NANOTUBES DERIVED FROM NATURAL FIBERS: POTENTIAL
NANOBIOMATERIALS APPLIED IN MEDTECH TEXTILE
Abstract: Since its discovery, the carbon nanotubes have become promising materials
for new research and has attracted the attention of many scientists around the world.
These are materials with exceptional properties and for this reason there is a diversity
of applications, ranging biosensors, drug, supercapacitors, photocatalysts, however,
limited by having a high production cost. In parallel, other materials that have been
emphasized are the natural fibers to be tough, abundant, non-toxic and inexpensive.
Among them, there is sisal, lignocellulosic fiber widely studied and rich in lignin and
lignin itself, compound derived from natural fibers. Thus, this research aims to obtain
carbon nanotubes from sisal fiber and lignin pyrolysis tube furnace temperature of
1000°C and sobfluxo controlled argon gas. X-ray diffraction characterization compared
with commercial nanotube sample, the peaks shows the crystallinity, indicating the
efficiency of the nanotubes obtained by pyrolysis. In addition, it performed a study
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practical application of carbon nanotubes in these textile substrates, aiming to transfer
their properties by incorporating new features to the fibers, yarn and fabric and
improving its functionality in order to Medtech application.
Keywords: Carbon. Pyrolysis. Lignocellulosic. Medtech
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Código: ET1233
Autor: RAYANE TEIXEIRA DE BRITO
Orientador: OSVALDO CHIAVONE FILHO
Título: Determinação de dados de equilíbrio de fases do sistema aquoso contendo
etileno glicol e sais
Resumo: O monoetilenoglicol (MEG) é derivado dos etilenos glicóis e originado a partir
da reação da água com óxido de eteno. Este composto é vastamente utilizado na
indústria de petróleo e gás como inibidor de hidratos em poços com alto teor de
produção de gás. A injeção de MEG em poços de produção e gás evita a formação dos
hidratos que, em contato com a água pode se solidificar formando incrustações, onde de
maneira corriqueira se aloja em linhas de escoamento, diminuindo a vazão do gás ou até
mesmo obstruindo os dutos. Quando há MEG em soluções aquosas na presença de sais,
pode-se observar uma mudança de fase, diminuindo a solubilidade dos sais. Assim, logo
após a injeção de MEG, este é destinado à uma linha de tratamento para que seja feita
sua recuperação. Nesta unidade de tratamento, há uma grande demanda sobre conceitos
e utilizações de propriedades termodinâmicas devido a problemática de misturas
aquosas contendo MEG e sal. Com isso, este trabalho tem como objetivo evidenciar,
experimentalmente, várias propriedades termodinâmicas como condutividade e
densidade do sistema aquoso MEG +H20+ NaCl, à diferentes pressões, variando de 350
mBar a pressão atmosférica 1013,25 mBar. As propriedades termodinâmicas
supracitadas comportam a supervisão indireta das condições da unidade de recuperação
do MEG.
Palavras-chave: monoetilenoglicol; solubilidade dos sais; propriedades termodinâmicas.
Title: Determination of the aqueous system phase equilibrium data containing ethylene
glycol and salts thereof
Abstract: The monoethylene glycol (MEG) is derived from the etilenos GLYCOLS and
originated from the reaction of water with ethylene oxide. This compound is widely used
in the oil and gas industry as an inhibitor of carbohydrates in wells with a high content
of gas production. The injection of MEG in production wells and gas prevents the
formation of carbohydrates, which, in contact with water can be solidify causing scale
where so commonplace that houses in rows of outlets, reducing the flow of gas or even
obstruct the ducts. When there is MEG in aqueous solutions in the presence of salts, one
can observe a phase change, reducing the solubility of salts. Thus, immediately after the
injection of MEG, this is intended for a line of treatment for their recovery. This
treatment unit, there is a great demand on concepts and uses of thermodynamic
properties due to the problems of aqueous mixtures containing MEG and salt. With this,
the objective of this study is to demonstrate, experimentally, various thermodynamic
properties such as conductivity and density of the aqueous system MEG +H20+ NaCl, the
different pressures, ranging from 350 mBar the atmospheric pressure 1013,25 mBar.
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The thermodynamic properties mentioned above involve the supervision of the
conditions of the recovery unit of MEG.
Keywords: monoetilenoglicol; solubility of salts; thermodynamic properties.
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Código: ET1246
Autor: PAULA DE MOURA ESTEVAO PEROBA
Orientador: JOSE BRAZ DINIZ FILHO
Título: DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE GOD DE VULNERABILIDADE NATURAL DO
AQUÍFERO BARREIRAS NA ÁREA DA BACIA PIRANGI, EM PARNAMIRIM-RN
Resumo: O presente trabalho avaliou a vulnerabilidade natural do Aquífero Barreiras
num setor costeiro da Bacia Pirangi,em Parnamirim-RN.Utilizou-se o índice GOD,que
varia de 0-1(desprezível a extrema).Os 3 parâmetros considerados são:grau de
confinamento hidráulico(G);grau de consolidação da zona insaturada(O);e a
profundidade do nível d’água(D).Para a aplicação do método,construiu-se um mapa
litológico,um do comportamento do aquífero,e um do nível d’água subterrânea,criados a
partir de dados obtidos da CPRM,geoprocessamento de imagens do Google Earth,perfis
litológicos de poços tubulares,e vistorias de campo.O aquífero foi classificado como
predominantemente semi-confinado(G-0,4),e localmente livre(G-0,9),como ocorre na
porção NE da bacia,próximo à Lagoa do Jiqui.A zona insaturada é constituída por
arenitos finos a grossos com intercalações de pelitos,sendo classificada como pouco a
moderadamente consolidada(O-0,67).Depósitos colúvio-eluviais também são
encontrados recobrindo boa parte das porções NE,NW e SE da bacia, e depósitos
aluvionares e de mangue são encontrados ao longo das margens dos rios e corpos
d’água(O-0,53).A profundidade média do nível d’água nos poços >20m(D-0,72).Já onde o
lençol freático aflora,a vulnerabilidade é máxima(D-0,92).Após a multiplicação dos 3
parâmetros supracitados,concluiu-se que a área de estudo possui vulnerabilidade baixa
a moderada(GOD-0,2-0,4),chegando a alta onde o aquífero é livre ou quando o nível
freático está próx. da superfície.
Palavras-chave: GOD. Vulnerabilidade. Bacia Pirangi.
Title: DETERMINATION OF GOD INDEX OF NATURAL VULNERABILITY OF BARREIRAS
AQUIFER IN PIRANGI BASIN AREA, IN PARNAMIRIM-RN
Abstract: The presente study evaluated the natural vulnerability of Barreiras aquifer, in
a coastal sector of the Pirangi Basin, in Parnamirim, RN.The used method was the GOD
index, which varies from 0(negligible), to 1(extreme). The 3 parameters are the
groundwater occurrence(G), the overall lithology of the unsaturated zone(O), and the
depth to the water table(D).For the method application,it was necessary the creation of
three maps:one of lithologic,one of aquifer behavior, and one of depth of water table.All
maps were created using CPRM previously obtained data, Google Earth SRTM
images,tubular wells lithologic profiles,and field surveys. The aquifer was classified as
predominatly semi-confined(G-;0,4),and locally unconfined(G-0,9),as it happens in the
NE portion of the basin, next to Jiqui Lake.The unsaturated zone is built of sandstones
with clay intercalations, little to moderatly consolidated(O-0,67). Colluvial-eluvial
depposits are also found covering a great parto of the NE,NW na SE portions of the
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basin,and aluvial depposits and mangroves along the rivers and lakes margins as well(O0,53).The average depth of wells water table is >20m(D-0,72).The portions where the
aquifer outcrops on the surface,the vulnerabiliy is maximum (D-0,92).After the
multiplication of the 3 parameters,the conclusion is that the study área has low to
moderate vulnerability(GOD-0,2-0,4),becoming extreme where the aquifer is unconfined
or the groundwater lever is next to the surface
Keywords: GOD. Vulnerability. Pirangi Basin
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Código: ET1251
Autor: JOEL JORGE DIAS GONCALVES
Orientador: ALDAYR DANTAS DE ARAUJO
Título: Análise Comparativa Entre Controladores Adaptativos Robustos com Modelo de
Referência
Resumo: O trabalho a seguir faz um estudo das estratégias de controle adaptativo que
usam modelo de referência apresentando suas respectivas leis de adaptação e
parâmetros de projetos. É feita uma análise por simulação do MRAC (Controle
Adaptativo por Modelo de Referência), do VS-MRAC (Controle Adaptativo por Modelo de
Referência e Estrutura variável) e do DMARC (Controlador em Modo Dual Adaptativo
Robusto) que opera entre duas estratégias de controle ajustadas em tempo real.
Palavras-chave: Controle Adaptativo Robusto. Controlador em Modo Dual.
Title: Comparative Analysis Between Model Reference Adaptive Robust Control and
Variable Structure
Abstract: The following paper is a study of adaptive control strategies using reference
model presenting its respective adaptive laws and design parameters. It’s made an
analysis by simulation of MRAC (Model Reference Adaptive Control), VS-MRAC (Variable
Structure Model Reference Adaptive Control) and DMARC (Dual Mode Adaptive Robust
Controller) that operates between two control strategies adjusted in real time.
Keywords: Adaptive Robust Control. Dual Mode Controller.
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Código: ET1254
Autor: GABRIEL SANTOS GARCIA
Orientador: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES
Co-Autor: MIGUEL SILVA DA ROCHA JUNIOR
Título: Levantamento de Espécies de Orchidaceae, Bromeliaceae e Famílias de
Ambientes Oligotróficos no Rio Grande do Norte.
Resumo: Fez-se amostragem de algumas famílias botânicas em ambientes fluviais, com
ênfase em formações pioneiras de caráter oligotrófico. Ao total, estima-se que 38
espécies foram adicionadas a flora do RN, em cinco famílias, com destaque para
Orchidaceae e Lentibulariaceae. As fisionomias fluviais e florestais semideciduais
concentraram a maioria das novas ocorrências registradas, demonstrando a baixa
amostragem prévia e alto potencial para futuros estudos florísticos.
Palavras-chave: Species Mapping, Orquídaceae, Bromeliaceae, Lentibulariaceae.
Title: Mapping of the Families Orchidaceae, Bromeliaceae e and other of Oligotropic
Environments in Rio Grande do Norte.
Abstract: The occurrence of species from the family Orchidacae, Bromeliacae and plants
of oligotrophic environments provides a significative evidence of the environmental
health conditions of the native forest such as the state of degeneration, in general. Such
study can also be used as one of the approaches for verifying the impact caused by the
deforestation and other forms of forest destruction and native environment. It can still
be analysed, based on this type of study, the impact of exctracting activities in a diversity
of biomes, and whether they are or are not protected by laws. The posterior
identification of the native species using an automatic approach could also be used by
this kind of project, since it is being developed, in parallel, a computerized tool aiming to
assist the identification of native species of the RN flora. So, combination of mapping of
the species and identification of the plants automatically is very importante for the
plants catalog and when finished it will be a powerful support to help the botanic
community. Here we draw current offorts towards mapping of native species, as
introduced above.
Keywords: Species Mapping, Orquídaceae, Bromeliaceae, Lentibulariaceae
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Código: ET1256
Autor: GUSTAVO LAIRES ALBUQUERQUE COSTA
Orientador: FREDERICO ARAUJO DA SILVA LOPES
Co-Autor: BIANOR GALDINO DE LIMA NETO
Título: Utilizando o EcoDIF e Android para desenvolver aplicações de localização indoor
Resumo: Dentro do projeto SmartClass que visa o desenvolvimento de um sistema capaz
de gerenciar as salas de aula e laboratórios no Instituto Metrópole Digital (IMD), além de
permitir o controle do acesso restrito das diversas pessoas nos vários ambientes. Há
também o interesse em acrescentar um sistema para localização de pessoas e objetos no
interior da edificação. A localização de pessoas e objetos em ambientes abertos
(outdoor) já está bem estabelecida pelo uso do GPS. Entretanto, a localização dos
mesmos em ambientes fechados (Indoor) ainda é um desafio. Existem muitas técnicas
que se propõem a resolver tal problema, como por exemplo: localização baseada nas
tecnologias bluetooth, WiFi, entre outros. Neste trabalho é apresentado a replicação de
experimento da técnica proposta por Chung [6], em que o campo magnético terrestre é
utilizado para localização Indoor, só que agora considerando a realidade do espaço do
IMD. Para isso, foi implementado o algoritmo proposto pelo artigo base e realizado
medições do campo magnético dentro da edificação. Tais medições foram mapeadas e
usadas por uma aplicação móvel para avaliar a taxa de acerto da localização baseada
pelo campo magnético. O novo experimento alcançou taxa de acerto de 70% dos casos
testados, mostrando que, embora a técnica apresente um bom resultado, o uso apenas
dessa técnica não é suficiente para aplicações críticas.
Palavras-chave: Controle de Ambientes, Localização Indoor, Campo Magnético.
Title: Using ECODIF and ANDROID to develop indoor location application
Abstract: The SmartClass project has as an objetive to develop a system capable of
managing classrooms and laboratories in Instituto Metrópole Digital (IMD), and allow
control of the restricted access of people in different environments. There is also the
interest of adding a system for locating people and objects inside the building. The
localization of people and objects in outdoor environments is already well-established
by the use of GPS. However, Indoor localization – which cannot have the benefit of GPS –
is still a challenge. There are several techniques proposed to solve this problem; for
example, localization using Bluetooth signal, WiFi, along with others. This paper
introduces the replication of the propose made by (Chung 2011), in which Earth’s
magnetic field is used for Indoor localization, but now considering the structure of IMD.
In the development of the study, an Arduino Uno with a magnetic field sensor was used
to take measurements inside the building, and those measurements were used to build a
comparison map in order to estimate the location of a particular point by a new
measurement. The developed system could estimate the desired point, reaching the
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correct location in more than 70% of the tests. This result shows that, although such
technique presents good results, it, alone, is not enough for critical applications.
Keywords: Environment Control, Indoor Location, Magnetic Field.
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Código: ET1262
Autor: VALMIR FERREIRA SEGUNDO NETO
Orientador: RAFAEL BESERRA GOMES
Título: SEGMENTAÇÃO EM NUVEM DE PONTOS PARA DETECÇÃO DE SUPERFÍCIES
AQUÁTICAS
Resumo: A detecção de superfícies aquáticas é uma aplicação muito importante para o
controle e tomada de decisões de embarcações autônomas, pois através dela é possível
definir a área navegável da area não-navegável de um determinado lugar, ajudando na
prevenção de possíveis acidentes envolvendo o veículo autônomo, além de facilitar
certas atividades importantes como o monitoramento aquático. Utilizando nuvens de
pontos capturadas por uma câmera estéreo, o presente trabalho propõe a aplicação da
lógica dos algoritmos de detecção de planos através do algoritmo RANdom SAmple
Consensus aplicado à detecção de superficíes aquáticas, além de dividir a aplicação em
três passos principais: Aquisição do banco de imagens, pré-processamento e
segmentação. Os resultados serão apresentados comparando a imagem original
capturada, a imagem de profundidade e a nuvem de pontos obtidas após a conclusão dos
algoritmos principais junto com seu tempo de processamento para avaliarmos a
eficiência da aplicação.
Palavras-chave: Detecção de Plano. Superfície Aquática. Nuvem de Pontos. Visão.
Title: POINT CLOUD SEGMENTATION FOR WATER SURFACES DETECTION
Abstract: The water surface detection is a fundamental application for decision-making
and control of autonomous boats, and because of it, it is possible to define the navigable
and the non-navigable areas of an specific place, helping to prevent possible accidents
involving the autonomous vehicle, besides that, it can facilitate some significant
activities, like the water monitoring. Utilizing point clouds from a stereo camera, the
present work proposes an application that uses the logic from the RANdom SAmple
Consensus algorithm for plane detection applied to the water surface detection, and it
also splits the application in three main steps: The image database acquisition, image
enhancement and the segmentation. The results will be presented comparing the
original image captured, the depth image and the point cloud obtained after the main
algorithms conclusion with their respective runtime to avaliate the application
efficiency.
Keywords: Plane Detection. Water Surface. Point Cloud. Vision.
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Autor: CAMILA WANDERLEY DA COSTA
Orientador: PABLO JAVIER ALSINA
Co-Autor: DEBORAH MEDEIROS DO NASCIMENTO, NICHOLAS DE BASTOS MELO
Título: controlador de hardware de robô autônomo móvel robodeck Baseado em
microcontrolador Arduino
Resumo: O projeto tem como objetivo o desenvolvimento e integração de uma
arquitetura embarcada de hardware e software de um robô móvel autônomo
(ROBODECK) usando-se a plataforma Arduino Mega 2560 e o computador Raspberry Pi.
O Microcontrolador Arduíno será responsável pelo controle de motores e leitura de
sensores diversos acoplados ao robô. O computador é responsável pelo processamento
de comandos de alto nível enviados pelo usuário e seu envio para o microcontrolador
Arduino. Para testar a arquitetura apresentada foram realizados experimentos de
movimento com o robô ROBODECK.
Palavras-chave: Robodeck.Robô.Autônomo.Arquitetura de hardware e software.
Title: Hardware controller of an autonomous mobile robot robodeck using Arduino
microcontroller.
Abstract: The objective of this project is the development and integration of a hardware
and software embedded architecture and software of an autonomous mobile robot (
ROBODECK ) using Arduino Mega 2560 platform and the computer Raspberry Pi .
Arduino microcontroller is responsible of motor control and reading of diverse sensors
attached to the robot. The computer is responsible of processing high-level comands
sent by the user and send them to Arduino microcontroller. To test the presented
architecture movement experiments with the ROBODECK robot were performed.
Keywords: Robodeck.Autonomous.Robô.Hardware and software architecture.
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Código: ET1271
Autor: RAFAEL ASAPH DANTAS DE MACÊDO
Orientador: SERGIO RODRIGUES BARRA
Co-Autor: FRANCISCO DOUGLAS DAS CHAGAS SANTOS
Título: NORMA ASTM G65: ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE UM ABRASÔMETRO VISANDO
INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA
Resumo: Com o objetivo de estudar de forma sistematizada o processo de degradação
dos componentes e equipamentos metálicos utilizados nas indústrias do setor
sucroalcooleiro, a Norma ASTM G65 orienta a forma de teste e análise de corpos de
prova quanto a sua resistência qualitativa frente ao mecanismo de abrasão em baixa
tensão (três corpos). O equipamento utilizado no ensaio (abrasômetro ou tribômetro) se
baseia no contato físico controlado entre o corpo de prova (por exemplo, metálico), o
abrasivo (areia) e a borracha (roda). Para que o mecanismo de abrasão estudado seja
mais bem entendido, a possibilidade da mensuração, em tempo real, das variáveis de
ensaio (condições laboratoriais) permitira ao usaria uma melhor a avaliação entre as
características metalúrgicas do corpo de prova e as variáveis do ensaio (rotação, força,
vazão, outras). Adicionalmente, outro fator importante é a redução do volume do
equipamento, via projeto mecânico (peso final, geometria, facilidade de transporte,
redução de custo e minimização do espaço necessário à instalação). No tocante a
avaliação dos resultados em obtidos durante o ensaio, a eletrônica embarcada é uma
importante ferramenta a ser incorporada ao equipamento, uma vez que através da
monitoração e o controle das variáveis incrementa-se a confiabilidade do ensaio e
permite a guarda (armazenamento) das respostas mapeadas.
Palavras-chave: Projeto mecânico. Interfaces x equipamento. equipamento x usuário.
Title: ASTM G 65: ADAPTATION
TECHNOLOGICAL APPLICATION

OF

AN

ABRASION

EQUIPMENT

AIMING

Abstract: In order to study in a systematic way the process of degradation of metal
components and equipment used in the industries of this sector, ASTM G65 guides the
form of test and analysis of test samples as its qualitative front resistance to abrasion
mechanism low voltage (three elements). The equipment used in the test (abrasion
equipment or tribometer) is based on the controlled physical contact between the
specimen (e.g., metal), the abrasive (sand) and rubber (wheel). For a better
understanding of abrasion mechanism, the possibility of measuring in real time the test
variables (laboratory conditions) allows a better evaluation of the metallurgical
characteristics of the specimen and the variables of the test ( speed, force, flow, etc.). In
addition, another important factor is the reducing of equipment volume, from the
mechanical design (final weight, geometry, ease of transport, cost reduction and
minimization of the installation space required). Regarding the evaluation of the results
obtained during the test, embbed electronics is an important tool to be incorporated into
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the equipment, since by monitoring and control of variables increases reliability of the
test and allows the guard (storage) the mapped responses.
Keywords: Mechanical project. Abrasion. ASTM G65. Sensors. Embedded electronics.
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Código: ET1273
Autor: FRANCISCO DOUGLAS DAS CHAGAS SANTOS
Co-Autor: RAFAEL ASAPH DANTAS DE MACÊDO
Título: Avaliação do mecanismo de corrosão em juntas soldadas da liga AA 3003 via
ensaio de corrosão potenciodinâmico
Resumo: Os custos, diretos e indiretos, associados com a degradação, por corrosão, de
componentes e estruturas metálicas são estimados em até 4% do Produto Interno Bruto
de um país. Neste caso, como a corrosão não controlada pode induzir falha em serviço de
componentes e/ou equipamentos, as indústrias dos setores químicos e petroquímicos,
que produzem e/ou utilizam o ácido nítrico (HNO3) como insumo no seu processo fabril,
vivenciam o problema de corrosão prematura em tubovias e tanques de armazenamento
confeccionados com ligas da série AA 3XXX (Al-Mn), as quais apresentam especial
resistência ao meio corrosivo (HNO3 a 98%). Porém, o processo de fabricação e/ou
manutenção, por soldagem, quando não adequadamente selecionado induz o
surgimento de regiões preferenciais à corrosão, por exemplo, pontos específicos da Zona
Termicamente Afetada (ZTA). Nestas regiões, pode ocorre a precipitação do composto
intermetálico FeAl3, anódico e deletério em relação à matriz (DU > 0,25 V), e o
crescimento não cotrolado dos grãos na Região de Grãos Grosseiros (RGG). Assim, este
trabalho mostra a possibilidade do rastreamento e inferência da resistência à corrosão
da ZTA, tendo como base a correlação das alterações nas curvas de polarização com a
fração volumétrica do composto FeAl3 referente a uma determinada faixa de
temperatura de pré-aquecimento (To) do substrato.
Palavras-chave: Corrosão, AA 3003, curvas de polarização, intermetálico FeAl3, HNO3
Title: Corrosion alloy Al -Mn ( AA 3003 ) : Mapping the evolution of FeAl3 intermetallic
in the heat affected zone , by potentiodynamic polarization test
Abstract: For AA 3XXX aluminum alloys (Al-Mn), the corrosion mechanism induces
failure in components and/or equipments in industrial plant (chemical and
petrochemical industries which use nitric acid (HNO3) in their production process.
However, as the manufacturing process or maintenance, by arc welding process, induce
preferential corrosion regions, for example, precipitation of the FeAl3 intermetallic
compound and not controlled grains coarse in specific regions of the heat affected zone
(HAZ) – grain growth region (GGR). Linear potentiodynamic polarization was used to
determine the corrosion potential and polarization resistance of AA 3003 aluminum
alloy, in HNO3 media. The results shows that the preheating temperature (To) affect the
relationship between corrosion resistance end FeAl3 intermetallic compound
precipitations in heat affected zone (HAZ).
Keywords: Corrosion, AA 3003 aluminum alloy, polarization curves, AlFe3, HNO3
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Código: ET1279
Autor: MIGUEL SILVA DA ROCHA JUNIOR
Orientador: LUIZ MARCOS GARCIA GONCALVES
Co-Autor: GABRIEL SANTOS GARCIA
Título: Sistema Web para Identificação de Espécies de Orchidaceae, Bromeliaceae e
Famílias de Ambientes Oligotróficos
Resumo: A determinação de ocorrências de espécies da família Orchidaceae,
Bromeliaceae e plantas de ambientes oligotróficos fornecem um indicativo das
condições de saúde ambiental de florestas e matas nativas, bem como do estado de
degradação de ambientes de uma forma geral. Tal estudo pode também ser usado como
uma das formas de se verificar o impacto ambiental sofrido em decorrência do
desmatamento e outras formas de destruição de florestas e matas nativas. Ainda, pode
ser analisado, com base neste tipo de estudo o impacto de atividades extrativistas em
biomas diversos, protegidos ou não por lei. Outro aspecto importante é a identificação
de novas ocorrências de espécies, ou ratificação das espécies atuais, bem como uma
efetiva determinação da sua quantidade nos diversos biomas em que ocorrem. A
identificação de espécies nativas de forma automática poderá ser também usada no
projeto, uma vez que estará sendo desenvolvida uma ferramenta de informática para
auxílio na identificação de espécies nativas do RN. Isto é muito importante na
catalogação de plantas, podendo ser um poderoso auxílio à Botânicos.
Palavras-chave: Processamento Digital de Imagens. Digital Image Processing. Orquídes.
Title: Sistema Web para Identificação de Espécies de Orchidaceae, Bromeliaceae e
Famílias de Ambientes Oligotróficos
Abstract: The occurrence of species from the family Orchidacae, Bromeliacae and plants
of oligotrophic environments provide significative evidence of the environmental health
conditions of the native forest such as the state of degeneration in general. Such study
can also be used as one of the approaches of verification of the impact caused by the
deforestation and other forms of forest destruction and native environment. Still can be
analysed, based on this type of study, the impact of exctract activities in a diversity of
biomes, whether they are or are not protected by law. Another important aspect is the
identification of new occurencies of species, or rectify actual ones, and also an efective
determinatoin of it's quantity in such diversity of biomes that are found. The
identification of the native species using an automatic approach could also be used by
this own project, since is being developed a computerized tool aiming to assist the
identification of native species of the RN. This is very importante for the plants catalog
and when finished it will be a powerful support to help the botanist.
Keywords: Sistema Web para Identificação de Espécies de Orchidaceae, Bromeliacea
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Código: ET1281
Autor: MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA
Orientador: KARILANY DANTAS COUTINHO
Co-Autor: GUSTAVO KLEBER BEZERRA COUTINHO, JONAS DE PAIVA VIEIRA JUNIOR,
NADYNE DAYONARA MAURÍCIO DE AMORIM
Título: ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO PARA UM FIXADOR EXTERNO ARTICULADO PARA
RECUPERAÇÃO DE FRATURAS NO COTOVELO
Resumo: São diversos os procedimentos cirúrgicos para a reabilitação de pacientes que
sofreram fraturas. No que se refere a fraturas no cotovelo, local com a segunda maior
frequência de deslocamento articular em adultos, esses métodos consistem em:
reconstrução de estruturas internas lesionadas; fixação interna ou fixação externa,
podendo essa última ser estática ou dinâmica. O uso de fixadores articulados é mais
recomendado, dadas as complicações que fixadores estáticos podem causar ao cotovelo,
particularmente em casos de imobilização prolongada, a qual pode levar à perda de
movimento e à dor. Contudo, mesmo os fixadores articulados possuem complicações. No
Brasil, projetos relacionados a próteses e a fixadores são escassos e de custo muito
elevado. Nesse sentido, este trabalho objetiva realizar a análise estrutural e biomecânica
de um fixador externo articulado já consolidado no mercado e sugerir uma estrutura
ótima a fim de se obter um projeto mais leve e resistente aos esforços a ele submetidos.
Palavras-chave: Fixador articulado.Cotovelo.Biomecânica.Otimização.Elementos finitos.
Title: ANALYSIS AND OPTIMIZATION FOR A HINGED EXTERNAL FIXATOR FOR
RECOVERY OF FRACTURES IN THE ELBOW
Abstract: There are several surgical procedures for the rehabilitation of patients who
have suffered fractures. With regard to fracture at the elbow site, which is the second
highest frequency offset joint of adults, these methods consist of: rebuilding damaged
internal structures; internal fixation or external fixation, the latter may be static or
dynamic. The use of hinged external fixators is recommended, due to the complications
which static fixators can cause to the elbow, particularly in cases of prolonged
immobilization, which can lead to loss of motion and pain. However, even articulated
fixators have complications. In Brazil, projects related to prostheses and fixators are
scarce and very expensive. In this sense, this work aims to perform the structural and
biomechanical analysis of an articulated external fixator already consolidated in the
market and suggest an optimal structure in order to obtain a lighter and resistant
project to the efforts submitted to it.
Keywords: Hinged fixator.Elbow.Biomechanics.Optimization.Finite elements.
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Código: ET1287
Autor: VINÍCIUS ARAÚJO PETCH
Orientador: MARCO CESAR GOLDBARG
Título: Algoritmos Bio-inspirados para o Problema do Caixeiro viajante com caronas
Resumo: Este trabalho busca resolver o Problema do Caixeiro Viajante com Caronas
(PCV-C), com uma abordagem multiobjetivo, utilizando metaheurísticas bio-inspiradas.
O PCV-C é uma variação do Problema do Caixeiro Viajante (PCV), onde um veículo
passará pelos vértices coletando e entregando passageiros com destino fixo, repartindo
o custo de cada aresta com os passageiros presentes. A abordagem multiobjetivo utiliza
o custo original do passeio (coberto pelo PCV), e o custo rateado do passeio, utilizando o
custo repartido das arestas. As metaheurísticas utilizadas são o Algoritmo Genético (GA),
Algoritmo Memético (MA), Colônia de Formigas (ACO) e Enxame de Partículas (PSO).
Serão comparadas as médias dos resultados encontrados utilizando as metaheurísticas
para 18 instâncias, e conclusões serão tiradas a partir desses resultados.
Palavras-chave: Problema do Caixeiro Viajante. Metaheurísticas. Problema multiobjetivo
Title: Bio-inspired algorithms for the Traveling Salesman Problem wih Carpooling
Abstract: This work tries to solve the Traveling Salesman Problem with Carpooling
(TSP-C), with a multiobjective approach, using bio-inspired metaheuristics. The TSP-C is
a variant of the Traveling Salesman Problem (TSP), which a vehicle travels at the
vertexes collecting and delivering passengers with a fixed goal, sharing the edge cost
with all the current passengers. The multiobjective approach uses the original cost of the
path (covered by the TSP), and the shared cost of the path, using the shared cost of the
edges. The metaheuristics used are the Genetic Algorithm (GA), Memetic Algorithm
(MA), Ant Colony Optimization (ACO), and Particle Swarm Optimization (PSO). The
mean of the results found using the metaheuristics for 18 instances will the compared,
and conclusions will be taken from these results.
Keywords: Traveling Salesman Problem. Metaheuristics, Multi-objective problem
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Código: ET1290
Autor: CARLA GABRIELA DO LAGO MONTENEGRO
Orientador: FRANCISCO HILARIO REGO BEZERRA
Título: INTERPRETAÇÃO SÍSMICA 2D DE ESTRUTURAS TECTÔNICAS NA BACIA
SERGIPE-ALAGOAS
Resumo: O presente trabalho teve o objetivo de contribuir para o conhecimento do
arcabouço tectono-estratigráfico, bem como estudar a evolução tectônica na bacia
Sergipe-Alagoas, através de interpretações 2D ao longo de seções sísmicas. Foi feito um
mapeamento das principais estruturas offshore da bacia Sergipe-Alagoas, como dobras
e, principalmente, falhas. Para delimitação dos horizontes sísmicos foi utilizado dados de
poços, possibilitando assim a identificação do topo/base das formações geológicas.
Desse modo foi possível identificar as deformações tectônicas e como elas afetaram as
unidades estratigráficas das fases rifte e pós-rifte. As linhas sísmicas e os dados de perfis
geofísicos de poço foram disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustívies (ANP). Após a análise do controle de qualidade de 4 linhas
sísmicas e de 4 poços geológicos cedidos pela ANP e utilizadas nesse trabalho, foi feita a
interpretação sísmica através do programa OpendTect (versão 5.0.0). Essa fase envolveu
a análise integrada do dado, do ponto de vista geofísico e geológico-estrutural,
enfatizando as feições estruturais, principalmente, as de natureza rúptil, bem como a
delimitação de unidades estratigráficas
Palavras-chave: Interpretação Sísmica. Tectono-estratigráfico. Falhas. Estrutual.
Title: 2D SEISMIC INTERPRETATION OF TECTONIC STRUCTURES IN THE SERGIPEALAGOAS BASIN
Abstract: The goal of this current work was contribute to the knowledge of the tectonicstratigraphic framework of Sergipe-Alagoas Basin. Furthermore, it was important to
study the tectonic evolution of this pilot basin through the 2D seismic interpretation.
A mapping of the main offshore structures of Sergipe-Alagoas basin was done delimiting
folds and, mainly, faults. We marked the seismic horizon based in the well data. In this
way was possible identify the bottom/top of geologic formation and analysis the
tectonic deformation and how them influenced the stratigraphic units during the rift and
post-rift phase. The seismic lines and the geophysics well data were available by Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustívies (ANP). After a quality control of the
4 seismic lines and 4 well data utilized in the project, we started the 2D seismic
interpretation using the software OpendTect (5.0.0) for it. This step involved the
geological and geophysical integrated analyses, emphasizing structural features, mainly
the one with ruptile nature and delimitating the stratigraphic units.
Keywords: Seismic interpretation. Tectonic-stratigraphic. Faults. Structural.

388

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET1297
Autor: JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA JÚNIOR
Orientador: MATTHIEU SEBASTIEN CASTRO
Co-Autor: JOSE DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR
Título: Evolução teórica das abundâncias das estrelas de pouca massa
Resumo: Apesar da vasta gama de estrelas com a abundância de lítio determinada com
uma boa precisão, ainda é relativamente pequena a quantidade de dados na literatura
sobre a abundância do berílio, que assim como o lítio, é um metal leve presente nas
estrelas. Essa falta de dados ocorre devido a natureza do berílio ser de difícil detecção,
comparada ao lítio. Nessa primeira etapa do estudo, é realizada a coleta de dados da
literatura que contem as abundâncias de berílio, assim como outros parâmetros
presentes nessa amostra, tais como a abundância de lítio, temperatura eficaz, gravidade
de superfície, metalicidades, etc.. A analise é feita comparando o comportamento do
berílio com esses parâmetros, primeiramente com todas as estrelas do banco de dados, e
mais tarde selecionando as analogas e gêmeas solares.
Palavras-chave: Abundância de berílio. Astrofísica. Gêmeas solares. Análogas solares.
Title: Study of the evolution of beryllium and lithium abundances on Sun-like stars
Abstract: Despite the wide range of stars with plenty of lithium abundance given with
good accuracy, it is still relatively small the amount of data in the literature with
beryllium abundance, which, like lithium, is a light metal present in stars. This lack of
data is due to the nature of beryllium being difficult to detect compared to lithium. In
this first stage of the study, the literature data collection is carried out containing the
abundances of beryllium, as well as other given parameters, such as lithium abundance,
effective temperature, surface gravity, metallicity, etc. The analysis is done by comparing
the beryllium behavior with these parameters, first with all the database, and later
selecting the analogs and solar twins.
Keywords: Beryllium abundance. Astrophysics. Solar analogs. Solar twins.
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Código: ET1304
Autor: JOSE CARLOS FLORENCIO DE ANDRADE
Orientador: LUCIENE DA SILVA SANTOS
Título: Utilização de celulose do bagaço de cana-de-açúcar para obtenção de açúcares
redutores
Resumo: A biomassa residual, rica em materiais lignocelulósicos, tem sido intensamente
utilizada para aproveitamento de seus constituintes a partir de resíduos agroindustriais
para obtenção de derivados de valor através do conceito de biorrefinaria. Neste
trabalho, foi realizado o processo de polpação soda/antraquinona para obtenção da
celulose do bagaço, e a mesma foi utilizada para obtenção de açúcares redutores (AR),
glicose e sacarose, por meio de catálise heterogênea utilizando zeólita 13X. De forma
comparativa, celulose do BCA foi analisada através de Espectroscopia na Região do
Infravermelho, FTIR, e análise térmica, TG, juntamente com a celulose comercial. Após
realizados os testes com catalisador heterogêneo, o material hidrolisado foi quantificado
quanto ao teor de AR por meio de espectrofotometria na região do visível.
Palavras-chave: Celulose. Biomassa. Biorrefinaria. Catálise heterogênea.
Title: Use of cellulose from sugarcane bagasse for obtain reducers sugars
Abstract: The residual biomass, rich in lignocellulosic materials, has been intensively
used for use of their constituents from agroindustrial residues to obtain derivatives
value through the biorefinery concept. This work was performed pulping process
soda/anthraquinone to obtain bagasse cellulose, and it was used to obtain reducing
sugars (RS), glucose and sucrose, by heterogeneous catalysis using zeolite 13X.
Comparatively, BCA cellulose was analyzed by infrared spectroscopy in the region, FTIR,
and thermal analysis, TG, along with the commercial cellulose. After the tests carried out
with heterogeneous catalyst, the hydrolysed material was quantified as the RS content
by spectrophotometry in the visible region.
Keywords: Cellulose. Biomass. Biorefinery. Heterogeneous catalysis.
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Código: ET1307
Autor: ANDRE FELIPE CAVALCANTI FERREIRA SOTTOLICHIO
Orientador: JOSE DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR
Título: Abundância, actividade e rotação de estrelas do tipo solar em sistemas simples,
binários e em sistemas planetários.
Resumo: Nós identificamos um conjunto de 18 análogas solares entre a amostra sísmica
de estrelas do tipo solar observada pelo satélite Kepler. Este conjunto foi contruído
analisando as propriedades asterosísmicas estelares obtidas por meio das propriedades
de oscilação global ou as frequências acústicas individuais de estrelas com período de
rotação entre 10 e 40 dias. Nós medimos as propriedades da atividade magnética das
estrelas usando observações coletadas pelo satélite fotométrico Kepler e o espectrógrafo
de alta resolução Hermes, montado em solo no telescópio Mercator. Os índices
fotosféricos (S_{ph}) e cromosféricos (S_{index}) de atividade magnética destas análogas
solares foram comparados em relação à atividade solar. Mostramos que a atividade do
Sol é comparável à atividade das análogas sísmicas, no alcance mínimo e máximo da
variação temporal do ciclo da atividade magnética de 11 anos (ciclo 23). De acordo com
estudos alheios anteriores, a atividade das análogas mais jovens, e de rotação mais
acelerada, mostra-se maior. A atividade das estrelas mais velhas que o Sol não aparenta
evoluir muito. Ademais, a comparação entre os dois parâmetros (S_{ph}) e o bem
estabelecido (S_{index}), fotosféricos e cromosféricos, indica que o (S_{ph}) pode ser
utilizado para fornecer um índice útil para a atividade magnética estelar, podendo ser
calculado com mais facilidade para um grande número de estrelas pertencentes ao
grupo de observações fotosféricas.
Palavras-chave: Estrelas. Planetas. Gêmeas solares. Magnetismo. Rotação. Kepler. Plato
Title: Magnetic activity and rotation, of solar analogs by Kepler
Abstract: We identify a set of 18 solar analogs among the seismic sample of solar-like
stars observed by the Kepler satellite rotating between 10 and 40 days. This set is
constructed using the asteroseismic stellar properties derived using either the global
oscillation properties or the individual acoustic frequencies. We measure the magnetic
activity properties of these stars using observations collected by the photometric Kepler
satellite and by the ground-based, high-resolution Hermes spectrograph mounted on the
mercator telescope. The photospheric (S ph) and chromospheric (S index) magnetic
activity levels of these seismic solar analogs are estimated and compared in relation to
the solar activity. We show that the activity of the Sun is comparable to the activity of
the seismic solar analogs, within the maximum-to-minimum temporal variations of the
11-year solar activity cycle 23. In agreement with previous studies, the youngest stars
and fastest rotators in our sample are actually the most active. The activity of stars older
than the Sun seems to not evolve much with age. Furthermore, the comparison of the
photospheric, S ph, with the well-established chromospheric, S index, indicates that the
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S ph index can be used to provide a suitable magnetic activity proxy which can be easily
estimated for a large number of stars from space photometric observations.
Keywords: Stars. Planets. Solar analogs. Magnetism. Rotation. Kepler. Plato
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Código: ET1314
Autor: LUIZ EDUARDO NUNES CHO LUCK
Orientador: CLAUDIO MOISES SANTOS E SILVA
Título: Validação de simulações numéricas com modelos climáticos regionais: eventos
extremos de precipitação
Resumo: O presente trabalho tem como intenção trazer novas informações sobre o uso
do satélite TRMM para a identificação de eventos de precipitação extrema no estado do
Rio Grande do Norte. A série foi organizado em estações do ano verão (DJF), outono
(MAM), inverno (JJA) e primavera (SON). Após a verificação dos dados foi possível
perceber que tanto na região litorânea como no interior do estado, o satélite não tem
uma grande eficiência na estação seca, sendo comum entre as cidades, uma grande
diferença entre os valores observados e estimados pelo satélite, porém ao analisar as
médias para toda a série, existe uma boa qualidade nas simulações obtidas pelo TRMM.
Foi possível verificar os valores que representam eventos extremos para cada região
utilizando a técnica de quantis.
Palavras-chave: TRMM, quantis, Rio Grande do Norte, precipitação extrema.
Title: Validation of numerical simulations using regional climate models: extreme
precipitation events
Abstract: This paper is intended to bring new information on the use of TRMM satellite
to the identification of extreme precipitation events in the state of Rio Grande do Norte.
The time series was organized in summer seasons (DJF), autumn (MAM), winter (JJA)
and spring (SON). After checking the dataset, it was revealed that both, the coastal
region and in other regions of the state, the satellite does not have a great efficiency in
the dry season, being common among cities, a big difference between the observed and
estimated by satellite. However, when analyzing the average for the entire time series,
there is a good quality in the simulations obtained by TRMM. It was possible to verify the
values that represent extreme events for each region using quantiles technique.
Keywords: TRMM, quantile, Rio Grande do Norte state, extreme rainfall.
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Código: ET1316
Autor: FABRÍCIO DE LIMA FARIAS
Orientador: CAIO LIMA FIRME
Título: Estudo VB, QTAIM, aromaticidade, estabilidade e dinâmica de sistemas metalaromáticos
Resumo: A aromaticidade foi um termo utilizado para caracterizar compostos derivados
de benzeno com baixa reatividade. Após várias tentativas de explicar este fenômeno,
sempre havia algum questionamento ou contra-argumento devido a complexidade do
mesmo. Havendo assim, a necessidade de uma definição que considerasse determinados
critérios como por exemplo os critérios geométricos, energéticos, magnéticos e
topológicos.O estudo da aromaticidade de clusters metálicos possibilitou novos
questionamentos, pois as características químicas de compostos orgânicos e inorgânicos
podem ser bastante diferentes[1]. Nos compostos orgânicos a aromaticidade pode ser
do tipo &#963; e &#960;. O cluster aromático Al42- sintetizado pela primeira vez por
Boldyrev, tem sido alvo de estudos sobre aromaticidade em clusters bimetálicos através
da química computacional. Sendo o Al42- o diânion isolado e o MxAl42- compensado
com os metais (Na, Li e Cu) sendo x=1 e 2, chamados de clusters bimetálicos. Entre os
clusters com apenas um íon compensando carga o CuAl4- apresentou os valores de
&#916;G(Kcal/mol) e &#916;H(Kcal/mol), -137,64 e -146,47. Neste estudo percebemos
que as ligações entre os átomos do cluster são compartilhadas como ligações covalentes
e as ligações entre o cluster e o íon mostraram densidades eletrônicas afastadas das
ligações e próximas dos núcleos como ligações iônicas.
Palavras-chave: Aromaticidade. Cluster. QTAIM
Title: TITLE Study QTAIM, aromaticity, stability and dynamics of metal-aromatic
systems
Abstract: The aromaticity is a term used to describe derivatives of benzene compounds
with low reactivity. After several attempts to explain this phenomenon, there was
always some question or counterargument due to the complexity of it. Having thus a
need for setting to consider certain criteria such as geometric criteria, energy, magnetic
and topológicos.O study of metal clusters aromaticity possible new questions, because
the chemical properties of organic and inorganic compounds can be quite different. In
the organic compounds aromaticity may be of &#963; and &#960; type. The aromatic
cluster Al42- first synthesized by Boldyrev, has been the subject of studies on
aromaticity in bimetallic clusters by computational chemistry. As the dianion Al42isolated and MxAl42- offset with metals (Na, Li and Cu) where x = 1 and 2, referred to as
bimetallic clusters. Among the clusters with only one ion compensating load the CuAl4presented the &#916;G values (kcal / mol) and DH (Kcal / mol), and -137.64 -146.47. In
this study we noticed that the links between the cluster atoms are shared as covalent
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bonds and connections between the cluster and the ion densities showed remote
electronic links and close to the core as ionic bonds.
Keywords: Aromaticity. Cluster. QTAIM
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Código: ET1318
Autor: MAYCON DOUGLAS DE LIMA
Orientador: CARLOS ALBERTO MARTINEZ HUITLE
Título: Tecnologia Eletroquimica como metodo alternativo de tratamento das águas
residuarias da Estação de Tratamento e Esgoto da UFRN
Resumo: A eficácia da descontaminação de águas por meio de tecnologias
eletroquímicas depende das diferentes condições de funcionamento dos processos. No
entanto, a composição química dos efluentes pode ser também um parâmetro
determinante para a remoção de poluentes orgânicos. Neste quadro, a dureza da água
deve ser considerado como uma condição importante a ser estudado porque varia
drasticamente nas águas. Portanto, a eficácia de electro-Fenton foi avaliado para o
tratamento de efluentes sintéticos com diferentes durezas em presença de poluentes
orgânicos modelo (corantes azo, Ericochrome T preto (EBT) e Laranja de
Metileno(MO)), utilizando um sistema de eletrodos diamante/difusão de ar. Os
resultados demonstraram claramente que a cinética de descoloração de MO não é
afetada pelo teor de Mg2+ ou Ca2+ em solução. Por outro lado, a descoloração de EBT é
consideravelmente reduzida quando um aumento na dureza da água é alcançada (o
aumento de Mg2 + ou Ca2+ em concentrações de solução). Este comportamento é dado,
devido à formação de complexos com cálcio e magnésio EBT limitando a ataque
electrofílico de radicais OH radicais. Enquanto isso, MO não é complexado por estes
centros metálicos favorecendo sua eliminação do efluente sintético pela tecnologia EF.
Uma outra característica interessante é que a demanda química de oxigênio (COD) foi
reduzido até 25%, quando a dureza da água foi aumentada desde 0 até 360 mg L-1 de
CaCO3 na solução para EBT.
Palavras-chave: dureza da água, organic pollutants, tecnologia eletroquímica
Title: Electrochemical technology as alternative method to treat the effluents in the
Treatment Plant and Sewage at UFRN
Abstract: The effectiveness of the decontamination of waters by means of
electrochemical technologies depends on the different operating conditions of the
processes. However, chemical composition of the effluents can be also a determining
parameter for removing organic pollutants. In this frame, the water hardness must be
considered as an important condition to be studied because it varies drastically in
waters. Therefore, electro-Fenton efficacy was evaluated to treat synthetic effluents with
different hardness in presence of model organic pollutants (azo dyes, Ericochrome Black
T (EBT) and Methyl Orange (MO)) by using an electrode system diamond/air-diffusion.
Results clearly demonstrated that the electrochemical decolorization kinetics of MO is
not affected by the content of Mg2+ or Ca2+ in solution. Conversely, the decolorization
of EBT is considerably reduced when an increase on the water hardness is achieved
(increasing Mg2+ or Ca2+ concentrations in solution). This behavior is given due to the
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formation of calcium and magnesium complexes with EBT by limiting the electrophilic
attack of &#9679;OH radicals. Meanwhile, MO is not complexed by these metallic
centers favoring its elimination from synthetic effluent by EF technology. Another
interesting feature is that chemical oxygen demand (COD) was reduced up to 25% when
the water hardness was increased from 0 up to 360 mg L-1 of CaCO3 in solution for EBT.
Keywords: water hardness, organic pollutants, electrochemical technology
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Código: ET1321
Autor: LUCAS CRISTIANO CALIXTO DANTAS
Orientador: CARLOS EDUARDO DA SILVA
Co-Autor: JOELSON DE CARVALHO ROCHA JÚNIOR, JOSE HENRIQUE FERNANDEZ
Título: Sistema Embarcado para Rastreamento Solar Aplicado a Postes Inteligentes
Resumo: O sol é uma ótima fonte de geração de energia, sendo estimulada a utilização de
tal fonte a partir do uso de painéis solares, por ser este um modo de geração energética
limpa. O uso destes painéis pode auxiliar também a obtenção de energia para sistemas
geograficamente dispersos, como no caso da sua aplicação para obtenção energética no
contexto de um sistema de poste inteligente. Entretanto, a utilização de painéis de
captação instalados de forma fixa pode fazer com que parte do potencial energético
proveniente do sol e passível de captação não seja, de fato, aproveitado. Assim, a
utilização de um sistema de redirecionamento de baixo consumo energético torna-se
fundamental para otimizar a obtenção de energia a partir dos painéis solares. Este
trabalho apresenta, portanto, o sistema de rastreamento solar desenvolvido com fins de
realizar esse direcionamento, viabilizando, portanto, essa otimização.
Palavras-chave: Rastreamento solar. Sistema ciberfísico. Sistema auto adaptativo.
Title: Embedded System For Solar Tracking Applied To Smart Poles
Abstract: The sun is a great source of power generation, being encouraged to obtain
energy from it with the use of solar panels because it is a clean energy source. The use of
solar panels can also help to obtain energy to geographically distributed systems, like its
application in the context of a smart pole system. However, the use of these solar panels
in a fixed way can make that not all the energy potential from the sun that can be
collected is in fact collected. Thus, the use of a solar tracking system with low energy
consumption to redirect these panels is fundamental to optimize the obtaining of energy
from them. The current work therefore presents the solar tracking system developed to
do this pointing and make this optimization viable.
Keywords: Solar tracking. Cyber-physical system. Self-adaptive system.
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Código: ET1324
Autor: JONATHAN NASPER BENTO DA SILVA
Orientador: ANDRE LUIS LOPES MORIYAMA
Título: ESTUDO DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO E SÓLIDO-LÍQUIDO VISANDO A
EXTRAÇÃO DE DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO PRESENTE EM EFLUENTES
LÍQUIDOS
Resumo: O uso de tensoativos é bem comum na indústria química bem como suas
aplicações que são as mais variadas desde a limpeza de equipamentos até a purificação
de meios líquidos. Porém, tem-se como consequência dessas utilizações a produção de
efluentes aquosos concentrados com esse tipo de substância e, por isso, o profissional da
engenharia química tem como desafio retirar esses componentes do efluente para que
estes não vão para o meio ambiente. Para que essa purificação seja realizada da forma
mais eficiente possível, é necessário que sejam obtidos dados do equilíbrio de fases. Uma
vez que foi constada a afinidade de aminas terciárias com alguns cátions, esse projeto
propõe-se em obter dados de equilíbrio ente a água-tensoativo iônico-amina terciária
Palavras-chave: Tensoativo. Remoção. Amina. Água . Equilíbrio. Dados
Title: STUDY OF EQUILIBRIUM LIQUID-LIQUID AND SOLID-LIQUID EXTRACTION AIMED
AT DODECYLBENZEN SULFONATE PRESENT IN WASTEWATERS
Abstract: The use of surfactants is common in the chemical industry as well as their
applications are too varied from the cleaning of equipments to the purification of liquids.
However, there is the production of aqueous effluents concentrated in these substances
as consequence of their uses and, because of this, the chemical engineering professional
has the challenge of remove these compounds from the effluent in order that they do not
go to the environment. Therefore, it is necessary obtain phase equilibrium data to make
the purification in the better way possible. It was found that there is an affinity between
tertiary amines and some cations, so this project propose to obtain equilibrium data
among water-ionic surfactants-tertiary amine.
Keywords: Surfactants. Removal. Amine. Water. Equilibrium. Data.
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Código: ET1325
Autor: REGIA CARNEIRO DE MENEZES
Orientador: JOSE BRAZ DINIZ FILHO
Título: Avaliação do método DRASTIC no estudo da vulnerabilidade e risco de
contaminação das águas subterrâneas do Aquífero Barreiras - área da Bacia Hidrográfica
do Rio Pirangi/RN
Resumo: A vulnerabilidade de um aquífero pode ser definida como sendo “a
possibilidade de percolação e difusão de contaminantes da superfície do solo até o nível
freático sob condições naturais” e, segundo Junior (2008), mapas de vulnerabilidade
vêm sendo amplamente desenvolvidos e utilizado com o objetivo de proteger tanto
áreas onde a atividade antrópica ainda é pouco expressiva e o potencial para exploração
das águas subterrâneas é elevado, como em áreas densamente povoadas e com intensas
atividades de risco. A área de estudo é a Bacia Hidrográfica do rio Pirangi/RN, que
constitui um sistema de drenagem superficial situada na faixa costeira oriental do RN e é
formada pelos rios Taborda, Água Vermelha, Pium, Pitimbú e Pirangi. Esta bacia
apresenta múltiplos usos do solo e o principal recurso hídrico usado para atender essas
diversas demandas são as águas subterrâneas do aquífero Barreiras. A metodologia
DRASTIC descrita por Aller et al.,1987 (apud Junior, 2008), determina um valor
numérico para cada ambiente hidrogeológico utilizando um modelo aditivo para
determinação do método. O presente relatório teve por objetivo principal aplicar os
parâmetros de vulnerabilidade do método DRASTIC em poços tubulares de água da
região da bacia hidrográfica do Rio Pirangi/RN e estimar os graus de vulnerabilidade
dos mesmos. Com esta análise de vulnerabilidade permitiu classificar e identificar quais
poços estão mais susceptíveis a um potencial grau de contaminação de seus respectivos
aquíferos.
Palavras-chave: Vulnerabilidade de aquífero, método DRASTIC
Title: Application of DRASTIC method in study of the vulnerability and contamination
risk of the groundwater of the Aquifer Barreiras - Drainage Basin Pirangi River/RN.
Abstract: The vulnerability of an aquifer can be defined as "the possibility of percolation
and diffusion of the soil surface contaminants to the water table under natural
conditions" and, according to Junior (2008), vulnerability maps have been widely
developed and used with in order to protect both areas where human activity is still not
significant and the potential for exploitation of groundwater is high, such as in densely
populated areas and intensive. The study area is the drainage basin Pirangi river/RN,
which is a surface drainage system located in the eastern coastal strip RN and is formed
by rivers: Taborda, Água Vermelha, Pium, Pitimbú and Pirangi. This basin has multiple
land uses and the main water resource used to meet these diverse demands is
groundwater aquifer Barreiras. The DRASTIC methodology described by Aller et. al.,
1987 (apud Junior, 2008), determines a numerical value for each hydrogeological
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environment using an additive model for determining the method. This report had as
main objective to apply the vulnerability parameters of DRASTIC method in wells of
water from the catchment area of the drainage basin Pirangi river/RN and estimate the
degree of vulnerability of the same. With this vulnerability analysis allowed to classify
and identify which wells are more susceptible to a potential degree of contamination of
their water supplies.
Keywords: Vulnerability of an aquifer, DRASTIC method
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Código: ET1326
Autor: KIMMOLLY FERRARI FERREIRA
Orientador: ADA CRISTINA SCUDELARI
Co-Autor: MARIA DE FATIMA ALVES DE MATOS
Título: Modelagem costeira via SMC-Brasil: Praia do Soledade
Resumo: Várias praias brasileiras sofrem com a erosão costeira, em vista disso, o
conhecimento das forçantes hidrodinâmicas é de fundamental importância para o
planejamento e implantação de projetos de intervenção nas zonas costeiras. Esse
conhecimento é necessário para que haja uma eficaz prevenção e/ou determinação dos
processos erosivos atuantes. As áreas costeiras são influenciadas diretamente por ondas
e correntes marinhas, além de processos antrópicos, que podem potencializar os efeitos
da erosão, conferindo à orla particularidades que requerem esforços constantes para
manutenção de seu equilíbrio dinâmico. O litoral oriental do Rio Grande do Norte, no
que diz respeito a processos erosivos costeiros, vem apresentando diversos agravantes.
No contexto do trecho estudado, as praias de Graçandu e Pitangui representam um setor
de alta incidência dos processos erosivos, sendo utilizadas como elementos de estudo de
caso para o presente trabalho. Com o objetivo de determinar o clima de ondas deste
litoral para entendimento da agitação incidente, utilizou-se da modelagem numérica
para obtenção das alturas significativas, período, direções e padrões de correntes
marinhas. Estudos dessa natureza têm fins relevantes para a gestão da zona costeira,
para um melhor planejamento e gerenciamento da orla, nas decisões sobre o uso e
ocupação das áreas próximas à linha de costa para que as ações humanas, sejam
praticadas em concordância com uma gestão integrada e sustentável da zona costeira.
Palavras-chave: Zona costeira. Erosão costeira. Sistema de modelagem costeira.
Title: CHARACTERIZATION OF THE COASTAL HYDRODYNAMICS CIRCULATION IN RN
EAST COAST - WITH USE OF NUMERICAL MODELING
Abstract: Several Brazilian beaches suffer with coastal erosion, in view of this, the
knowledge of hydrodynamic forcings is of fundamental importance for the planning and
implementation of intervention projects in coastal areas. This knowledge is necessary so
that there is an efficient prevention and / or determination of active erosion. Coastal
areas are directly influenced by waves and currents, as well as anthropogenic processes,
which may potentiate the effects of erosion, giving the coast features that require
constant efforts to maintain its dynamic balance. The eastern coast of Rio Grande do
Norte, with regard to coastal erosion, has presented several aggravating. In the context
of the studied stretch, the beaches of Pitangui and Graçandu represent a high incidence
section of erosion, being used as a case study of elements to this work. Studies of this
nature have purposes relevant to coastal zone management, for better planning and
management of the waterfront, in decisions about the use and occupation of areas near
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the coast line so that human actions, are practiced in accordance with an integrated and
sustainable management the coastal zone.
Keywords: Coastal zone. Coastal erosion. Coastal Modeling System.
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Código: ET1328
Autor: CHRISTIANE CLEMENTINO CÂMARA DE OLIVEIRA
Orientador: JOSE GERALDO DE MELO
Título: HIDROGEOLOGIA DA BACIA DO RIO PIRANGI
Resumo: A área de estudo está inserida na Bacia do Rio Pirangi, RN, ocupando superfície
de 370 km², situada na cidade de Parnamirim. A expansão urbana no município de
Parnamirim ocorre de forma acelerada e sem uma estrutura adequada, marcada pela
ausência de rede esgotos, com riscos de contaminação das águas subterrâneas, que
constituem a principal fonte de suprimento hídrico das demandas urbanas e rurais. O
presente estudo foi elaborado com o objetivo de caracterizar a hidrogeologia da Bacia do
Rio Pirangi a fim de avaliar as potencialidades das águas subterrâneas, considerando-se
a necessidade do aumento da oferta de água de boa qualidade e menores riscos de
serem afetadas por atividades antrópicas. Foi realizado um cadastro atualizado de poços
e a caracterização do arcabouço hidrogeológico, seguido da avaliação dos parâmetros
hidráulicos do aquífero e do comportamento do fluxo subterrâneo. A espessura saturada
do Sistema Aquífero Barreiras aumenta de oeste para leste, variando de 15,47 a 56,5 m
(com média de 32,45 m). Os parâmetros hidrodinâmicos foram estimados a partir da
interpretação de ensaios de bombeamento, que forneceu transmissividade média de
5,9x10-3 m²/s, condutividade hidráulica média de 2,82x10-4 m/s e porosidade efetiva
média de 15%. O sentido do fluxo subterrâneo é em geral de oeste para leste, sendo
possível identificar as correspondentes zonas de recarga e de descarga das águas
subterrâneas.
Palavras-chave: Aquífero Barreiras. Expansão urbana. Parâmetros Hidrogeológicos.
Title: HYDROGEOLOGY OF THE PIRANGI RIVER BASIN
Abstract: The study area is within the Pirangi River Basin, situated in the state of Rio
Grande do Norte, Brazil, covering about 370 km², where is located Parnamirim city.
Urban expansion in the municipality of Parnamirim occurs under accelerated rates, and
it takes place under no proper infra structure, notably by the lack of sewage networks,
presenting high risks for groundwater contamination, that groundwater consists on the
main source of water to supply urban and rural demands. This study was to characterize
the hydrogeology of Pirangi River Basin to evaluate the potential of groundwater in the
area, considering the requirements of good quality water supply preventing the
possibility of risks against human activities. During this study an updated register of
wells and a characterization of the hydrogeological framework of the area were carried
out, followed by the assessment of hydraulic parameters of the aquifer and the
groundwater flow behavior. The saturated thickness of the Barreiras Aquifer System
increases from West to East, presenting values ranging from 15.47 to 56.5 m (average of
32.45 m). The hydrodynamic parameters were estimated based on the interpretation of
pumping tests, which provided transmissivity average 5.9x10-3 m²/s, hydraulic
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conductivity average is 2.82x10-4 m/s and specific porosity average of 15%.
Groundwater flow direction is generally from West to East, allowing the recognition of
recharge and discharge areas.
Keywords: Barreiras Aquifer. Urban Expansion. Hydrogeological Parameters.
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Código: ET1336
Autor: PEDRO BRITO BORBA
Orientador: JOSE HERIBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Co-Autor: IGOR LUÍS FERREIRA SANTOS, RITA KÁSSIA DA SILVA
Título: Obtenção de um novo material têxtil inteligente e funcional por síntese, estudo e
aplicação de nanocápsulas fotosensíveis
Resumo: A aplicação de micro e nanomateriais em substratos têxteis tem sido objetivo
de estudos devido a potencialidade de suas aplicações. Um dos substratos têxteis com
poucos estudos em funcionalização são as fibras de soja. Devido sua incompatibilidade
com alguns nanomateriais por causa a sua carga superficial, fazendo com que esta
necessite de uma modificação superficial. Um dos biopolímeros que podem ser usados
como agente modificador de superfície é a quitosana. Esta é um biopolieletrólito de alta
densidade de cargas positivas, isso se dá por sua solubilidade em ácidos fracos,
facilitando à protonação dos grupamentos amino NH2em NH3+. Neste trabalho a
quitosana age com auxiliar catiônico (quelante) na modificação superficial do tecido da
fibra de soja e na fixação das micro/nanocápsulas fotossensíveis. Nesta pesquisa para a
caracterização do substrato foram realizadas análises de potencial zeta, tamanho de
partícula nas cápsulas fotossensíveis, bem como a disposição das micro/nanocápsulas
na fibra de soja pela Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), análise de
espectroscopia na região do Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR) e
colorimetria via espectro de UV-VIS. A funcionalização do substrato têxtil com 1% de
quitosana apresentou melhor resultado de K/S de 0,700 no comprimento de onda
610,15 cm-1. As amostras de tecido de soja tingidas com micro/nanocápsulas
fotossensíveis demonstraram ótima solidez após as 25 lavagens caseiras e valores
expressivos de K/S.
Palavras-chave: Biopolieletrólito.Quitosana. Modificação superficial. Tecido da fibra
Title: Getting a new smart and functional textile material synthesis , study and
application of nanocapsules photosensitive
Abstract: The application of micro and nanomaterials in textile fibers are increasing its
applicability. The soybean protein fiber (SBPF)for having incompatible charges micro
and nanocapsules photosensitive makes it difficult to adsorption of the same on textile
materials. The chitosan (CTS) is a biopolyelectrolyte of high density of positive charges it
occurs by its solubility in weak acids by facilitating the protonation of amino groups
NH2 in NH3+. In this work chitosan action with auxiliary cationic (chelator) on surface
modification soybean protein fiberand the fixing of micro/nanocapsules photosensitive.
For the characterization of this work analyses were performed of zeta potential, particle
size in photosensitive microcapsules and the arrangement of micro/nanocapsules in
soybean protein fiberby the scanning electron microscopy (MEV), analysis of
spectroscopy in the infrared Fourier transform (FT-IR) colorimetry through UV-VIS
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spectrum of were performed on the substrate. The functionalization of the textile
substrate 1% chitosan presented a better result of K / S 0.7001 in the wavelength of
610.15 cm-1. The of soy tissue samples dyed with micro/nanocapsules photosensitive
demonstrated good solidity to wash after the 25 domestic washing and expressive
values of K / S.
Keywords: Biopolieletrólito.Quitosana . surface modification . Fiber Fabric
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Código: ET1337
Autor: IGOR LUÍS FERREIRA SANTOS
Orientador: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM
Co-Autor: JOSE HERIBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, LUCIANI PAOLA ROCHA CRUZ,
PEDRO BRITO BORBA
Título: CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE FIBROÍNAS FUNCIONALIZADAS
PARA APLICAÇÃO EM DRUG DELIVERY SYSTEM
Resumo: Novas moléculas com aplicações farmacológicas tem sido estudadas devivido
as suas propriedades de retrocesso de diferentes doenças inflamatórias. Contudo têm-se
nessas novas moléculas inúmeras dificuldades encontradas tais como: baixa
solubilidade, difícil absorção e baixa biodisponibilidade elevando a probabilidade desse
composto se tornar tóxico. Hoje, a busca incessante por novos materiais com
propriedades “drug system delivery” tem sido objeto de muitas pesquisas. Esse projeto
desenvolvido tem como objetivo a produção de nanopartículas de fibroína, material
extraído do casulo do bicho da seda, como uma forma inovadora na distribuição de
drogas com fins terapêuticos . Logo, foi realizado a fervura do casulo do bicho da seda
em uma solução alcalina para a retirada da sericina e a dissolução da fibroína em um
sistema ternário de cloreto de cálcio, etanol e água, em seguida, foi realizado o processo
de diálise, filtração, banho em acetona e centrifugação. As nanopartículas foram
caracterizadas por tamanho de partícula e potencial zeta, difração de raio-x,
espectroscopia de infravermelho e microscopia de força atômica. Os resultados obtidos
mostraram nanopartículas com tamanho médio de 124 nm e nas imagens de micrografia
apresentaram formas circulares, e gráficos condizentes com o esperado para a forma de
beta folha da proteína. Com isso, essa metodologia apresenta um grande potencial para
obtenção de nanopartículas, além de se mostrar como uma rota de baixo custo.
Palavras-chave: Carreador farmacológico; Fibroína; Nanopartícula; Biocompatibilidade;
Title: Synthesis of Nanoparticles fibroin and Your Potential Biomedical Application
Abstract: New molecules with pharmacological applications have been studied because
of its retraction properties of different inflammatory diseases. However these have been
new molecules numerous difficulties such as low solubility, difficult absorption and low
bioavailability by raising the probability of this compound becomes toxic. Today, the
constant search for new materials with properties "drug delivery system" has been the
subject of much research. This project developed aims to produce fibroin nanoparticles
extracted material from the silkworm cocoon, as an innovative way in the distribution of
drugs for therapeutic purposes. The nanoparticles were characterized by particle size
and zeta potential, diffraction X-ray, infrared spectroscopy and atomic force microscopy.
The results showed nanoparticles with an average size of 124 nm and the micrograph
images showed circular shapes, and consistent with the expected graphs for the beta-
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sheet form of the protein. Thus, this method has great potential for obtaining
nanoparticles, and to show how a low cost route.
Keywords: Drug carrier; Fibroin; nanoparticle; biocompatibility; Textile Enginee
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Código: ET1338
Autor: FABRISIA MARQUES DE AZEVEDO
Orientador: JOSINALDO MENEZES DA SILVA
Título: Aplicação de modelos de teoria de campos no estudo da coexistência entre
plantas e ácaros
Resumo: Com base nas regras do jogo pedra-papel-tesoura, pesquisas estão sendo
desenvolvidas a fim de estudar o comportamento de populações de espécies em situação
de predação. Tais regras serviram de guia para o desenvolvimento deste projeto e têm
se mostrado eficazes e condizentes com situações reais, em diferentes escalas. Esse
trabalho visa estudar, em especial, o ecossistema composto por plantas, e ácaros
herbívoros e carnívoros. Vemos, então, como conceitos simples podem contribuir com o
entendimento de interações complexas.
Palavras-chave: Física biológica, dinâmica populacional, teoria de jogos, ácaros.
Title: Application of field theory models in the study of the coexistance between plants
and mites
Abstract: Based on the rules of the game rock-paper-scissors, researches are being
developed in order to study the behavior of species' populations in a situation of prey
and predator. These rules served as a guide to develop this project, and have proven
effective and consistent with real situations, of different scales. This work aims to study,
in particular, the ecosystem composed of plants, herbivores mites and carnivores mites.
Therefore, it is possible to see how simple concepts can contribute to the understanding
of complex interactions.
Keywords: Biological physics, population dynamics, game theory, mites.
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Código: ET1343
Autor: STANLEY MAIRON MEDEIROS LUCAS
Orientador: MATTHIEU SEBASTIEN CASTRO
Título: Modelização da Evolução do Momento Angular em Estrelas do Tipo Solar
Resumo: Apesar dos enormes avanços em modelização da evolução estelar nas últimas
décadas, ainda não existe um modelo evolutivo completo que reproduz tanto a
destruição da abundância de lítio na superfície do Sol quanto o perfil plano de rotação
no interior solar. Essa modelização é primordial para entender a evolução do Sol e suas
análogas. Nessas estrelas, a rotação produz um transporte macroscópico de momento
angular e de elementos químicos chamado circulação meridional. Graças ao satélite
Kepler temos a medida direta do período de rotação de várias estrelas análogas ao Sol.
Esse parâmetro nos dá um vínculo fundamental para modelar a circulação meridional e
entender a evolução dos processos de transporte internos de tais estrelas.
Implementamos no Código de Evolução estelar de Toulouse-Geneva (TGEC) o cálculo
completo dos coeficientes de difusão de elementos químicos devido a advecção de
momento angular pela circulação meridional. Reproduzimos nos nossos modelos a
abundância de lítio e o período de rotação do Sol em uma descrição auto-consistente.
Palavras-chave: Astrofísica. Momento angular. Lítio. TGEC.
Title: Modeling the Angular Momentum Evolution of Solar-Type Stars
Abstract: Despite the huge advances in stellar evolution modeling in the last decades,
there is still no complete evolution model that reproduces both the lithium abundance
depletion in the Sun's atmosphere and the flat rotation profile in the solar interior. This
modeling is fundamental to understand the evolution of the Sun and of the solar analog
stars. In these stars, rotation leads to a macroscopic transport of angular momentum
and chemical elements called meridional circulation. Thanks to Kepler mission we have
access to the direct measurement of the rotation period of many solar-type stars. This
parameter gives us a fundamental constraint to model the meridional circulation and
understand the evolution of the internal transport process of such stars. We have
implemented in the Toulouse-Geneva Evolution Code (TGEC) the complete calculation of
the coefficients of the chemical elements diffusion due to the angular momentum
advection by meridional circulation. We reproduced the lithium abundance and the
rotation period of the Sun in a self- consistent description. However, as expected, we did
not reproduce the solar internal rotation profile deduced by helioseismology, confirming
that we need an additional efficient process of angular momentum transport.
Keywords: Astrophysics. Angular momentum. Lithium. TGEC
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Código: ET1348
Autor: ADLER PEGADO DE ARAÚJO
Orientador: JORDI JULIA CASAS
Título: Determinação de um modelo de Terra para a região Nordeste
Resumo: O desenvolvimento de um modelo de terra em sismologia é basicamente a
determinação da estrutura de velocidades sísmica e espessura da crosta, esta
informação é essencial para definir a localização de epicentros de tremores de terra,
determinar tempos de origem e compor catálogos de sismicidade. Fazendo uso do
método da análise dos tempos de refração, este trabalho teve por objetivo obter um
valor médio da velocidade sísmica e espessura crustal da Terra para a região do
nordeste do Brasil. A partir dos dados obtidos mediante uma linha sísmica NW-SE
formada por 19 explosões pelo Nordeste e registradas em cinco estações localizadas nas
cidades de Sobral-CE, Riachuelo-RN, Ocara-CE, Pau dos Ferros-RN e Solânea-PB, bem
como a análise dos comportamentos dos tempos de percurso, das distâncias percorridas
e das amplitudes do sinal, definiu-se uma velocidade sísmica de 6,08 km/s (±0,03) para
a porção superior crosta, de 8,01 km/s (±0,04) para o manto, e além disso, foi
caracterizada uma camada cega a 9 km de profundidade com espessura entre 24 a 26
km e velocidade entre 6,5 a 7 km/s; com isso, pôde-se determinar um valor médio para a
espessura da crosta nessa região que resultou em aproximadamente 33 a 35 km de
profundidade.
Palavras-chave: Modelo de terra, Espessura de crosta, Velocidade sísmica, Borborema
Title: Crustal thickness average of Northeast Brazil with seismic travel times
Abstract: The development of a layered model in seismology, is basically the
determination of the structure of seismic velocity and thickness of the crust, this
information is essential to define the location of epicenters of earthquakes, determine
origin times and compose seismicity catalogs. Making use of the method of refraction
analysis, this study aimed to obtain an average value of seismic velocity and crustal
thickness of the Earth to the northeastern region of Brazil. From the data obtained
through a NW-SE seismic line formed by 19 explosions in the Northeast and recorded at
five stations in the cities of Sobral-CE, Riachuelo-RN, Ocara-CE, Pau dos Ferros-RN and
Solânea-PB and as the analysis of the behavior of journey times, distances traveled and
signal amplitudes, was defined a seismic velocity of 6.08 km/s (± 0.03) for the upper
crust portion, 8.01 km/s (± 0.04) for the mantle, and furthermore, a hidden layer was
characterized at 9 km depth with a thickness between 24 and 26 km speed between 6.5
7 km/s; thereby, it was possible to determine an average value for the thickness of the
crust in this region which resulted in approximately 33 to 35 km deep.
Keywords: Layered model, crustal thickness, seismic speed, Borborema Province
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Código: ET1349
Autor: MÚCIO DANTAS DE MEDEIROS
Orientador: VERA LUCIA LOPES DE CASTRO
Co-Autor: DANIEL CAMPOS MOREIRA, EMILIA LEOPOLDINA DE FREITAS
Título: "Comportamento da Capacidade de retenção de umidade dos aluviões do Sitio
São João de Baixo, município de São João do Sabugi/RN."
Resumo: Cerca de 97% das terras do Rio Grande do Norte são susceptíveis à
desertificação e, no Seridó, principal polo ceramista, há um legado de degradação devido
a intervenção do homem no meio que fez a região ser perfilada entre os núcleos de
desertificação do Brasil. Considerando esse quadro, a área de estudo, o município de São
João do Sabugi/RN, que está localizado na mesorregião Central Potiguar e microrregião
do Seridó Ocidental, é uma das terras que necessitam de políticas que supram as
necessidades e vulnerabilidade ambientais e hídricas. Para tais necessidades, fez-se o
uso de um polímero hidroabsorvente a fim de saber a influência no aumento da
capacidade de retenção de água, e sua contribuição para otimizar o rendimento das
culturas. A metodologia compreendeu no levantamento bibliográfico sobre a aplicação
de polímeros em solos, as características físicas e geoambientais da área de estudo e
reconhecimento das características in loco. Como também o uso de equipamentos
necessários para a realização dos trabalhos em campo e laboratório e a modelagem de
um permeâmetro constante com métodos de laboratório em solo deformado para
aplicação da Lei de Darcy. Os resultados da pesquisa verificou a possibilidade do uso de
polímero hidroabsorvente que aumentou significativamente a retenção de umidade no
solo aluvionar do semiárido potiguar, em especial, no município de São João do
Sabugi/RN.
Palavras-chave: polímero, retenção de umidade, aluviões
Title: Behavior of moisture retention capacity of alluvions of the farm São João de Baixo
in city of São João do Sabugi/RN
Abstract: About 97% of lands of Rio Grande do Norte are suceptible at desertification
and the Seridó, the main pole ceramist, there is legacy of degradation due human
intervention in middle that made the region be perforated between the centers of
desertification in Brazil. Considering this framework, the study area, the county São João
do Sabugi/RN which is located in Central Potiguar and microregion Western Seridó is a
land need policies that meet the necessities and environmental vulnerability and
hydricous. For these necessities makes the use of a hydrogel plolymer in order to know
the influence of increase water retention capacity and contribuition to optimize crop
yields. The methodology included the literature about application of polymers in soils,
physical and geo-environmental characteristics of the study area and recognition of
characteristics in loco. As well as the use of equipment required for realization of field
and laboratory work and modeling a constant permeameter with laboratory methods
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deformed ground for application of Darcy's law. The results found showed the
possibility of use hydrogel polymer which significantly increased moisture retention in
alluvial soil potiguar semiarid region, especially in the municipality of São João do
Sabugi/RN.
Keywords: polymer, moisture retention, alluvion
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Código: ET1351
Autor: ANA CAROLINE DAMASCENO SOUZA
Orientador: DIÓGENES FÉLIX DA SILVA COSTA
Co-Autor: ALISSON MEDEIROS DE OLIVEIRA, DIEGO EMANOEL MOREIRA DA SILVA
Título: Caracterização geoquímica e análise dos serviços ambientais prestados pelas
áreas úmidas salinas e hipersalinas do litoral semiárido do Brasil (RN/CE)
Resumo: As áreas úmidas são ambientes propensos a inundações periódicas e deposição
evaporítica, sendo comuns em áreas costeiras de topografia plana em regiões áridas. No
Brasil, esses ambientes foram descritos apenas no litoral do estado de Sergipe e Rio de
Janeiro, porém ocorrem em grandes áreas dos estados do Rio Grande do Norte e Ceará,
este ambiente é determinado pelo espaço geográfico e fatores externos naturais que são
de grande relevância para a biota, mas são pouco estudadas e poucos são os trabalhos
existentes. Esta pesquisa teve como objetivo efetuar a caracterização geoquímica e
analisar os serviços ambientais prestados pelas áreas úmidas salinas e hipersalinas do
litoral semiárido do Brasil (RN/CE). Resultando desta pesquisa a caracterização
geoquímica que foi realizada por meio da estatística multivariada, assim a estatística foi
realizada por meio de Análise de Componentes Principais (ACP), com auxílio do
software Statistica for Windows. Esta estratégia vem sendo aplicada com sucesso em
estudos em planícies de inundação, onde os dados desta pesquisa se somarão às
escassas informações acerca da caracterização deste tipo de ambiente.
Palavras-chave: Ambientes hipersalinos, zonas úmidas, salinas solares, geoquímica.
Title: GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION AND ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL
SERVICES RENDERED AREAS FOR MOIST SALINAS AND THE HYPERSALINE SEMIÁRIDO
BRAZIL COASTLINE (RN/CE)
Abstract: Wetlands are environments prone to periodic flooding and evaporite
deposition, are common in coastal areas of flat topography in arid regions. In Brazil,
these environments have been described only in the coast of the state of Sergipe and Rio
de Janeiro, but occur in large areas of the states of Rio Grande do Norte and Ceará, this
environment is determined by the geographical space and natural external factors that
are of great relevance for biota, but they are little studied and there are few existing jobs.
This research aimed to make the geochemical characterization and analyze the
environmental services provided by saline wetlands and hypersaline the semi-arid coast
of Brazil (RN/CE). Result of this research the geochemical characterization was
performed by multivariate statistics, so statistics were performed by means of Principal
Component Analysis (PCA) with the Statistica software for Windows. This strategy has
been successfully applied to studies in floodplains where the research data will be added
to the scant information about the characterization of this type of environment.
Keywords: Hypersaline environments, wetlands, solar saltworks, geochemical.
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Código: ET1358
Autor: JOALISON SILVA DE PONTES
Orientador: MANOEL SILVA DE VASCONCELOS
Título: Aplicação das Linhas de Transmissão no Estudo dos Cristais Fotônicos QuasiPeriodicos Generalizados
Resumo: Este trabalho apresenta a análise teórica e numérica dos parâmetros de
estruturas fotônicas em multicamadas composta de metamateriais. Para isso, é aplicada
a teoria de metamateriais – MTM, em conjunto com método da matriz de transferência
para os campos eletromagnéticos. São realizados estudos acerca dos metamateriais com
intuito de obter a relação de dispersão do sistema, chegando-se a equações gerais
eletromagnéticas onde se obtêm como respostas frequências, ângulos de fase, entre
outros parâmetros. Primeiro são simulados parâmetros de multicamadas dispostas em
multicamadas periódicas usando-se a teoria das linhas de transmissão para simular a
propagação das ondas eletromagnéticas e em seguida verificamos as simulações feitas
na literatura, aplicamos a teoria das linhas de transmissão a um sistema de
multicamadas compostas por MTM e que seguem a sequência quasiperiodica de
Fibonacci, Thue-Morse e Período Duplo.
Palavras-chave: Metamaterial. Matriz de Transferência. Linhas de transmissão.
Title: Application of Transmission Lines in the Study of Photonic Crystals QuasiGeneralized Periodicos
Abstract: In this work we address to study the theoretical and numerical analysis of
photonic structures in multilayer composed of metamaterials. For this, the
metamaterials -MTM theory is applied, together with the transfer matrix method for
electromagnetic fields. Are studies about metamaterials aiming to get the system
dispersion relation, applying the electromagnetic general equations in those multilayes,
in which are obtained as frequency response, phase angles, and other parameters. First
are simulated multilayer in periodic array using the theory of transmission lines to study
the propagation of electromagnetic waves and then after checking up the simulations as
the results in the literature, we apply the theory of transmission lines to a multilayer
system composed of MTM and following the quasiperiodic Fibonacci sequence, ThueMorse and double period.
Keywords: Metamaterial, Transfer Matrix, transmission lines.

417

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: ET1359
Autor: MATHEUS CASSIANO DE GOES
Orientador: EDGARD DE FARIA CORREA
Título: ANÁLISE COMPARATIVA DA IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO ABCD EM
SOFTWARE EMBARCADO E EM DESKTOP
Resumo: O câncer de pele é um dos tipos mais comuns de câncer, contudo ele pode ser
tratado com boas chances de sucesso se for detectado em seus estágios iniciais. Nas
últimas décadas, o uso de imagens digitais e sistemas computacionais ajudaram a
aumentar a qualidade e precisão do diagnóstico. No entanto, as recentes pesquisas tem
se concentrado mais nos métodos computacionais e técnicas de processamento de
imagem que geralmente utilizam servidores ou computadores de proposito geral. Este
documento apresenta uma avaliação da implementação em software de alguns
algoritmos usados no método ABCD para detecção de câncer de pele.
Palavras-chave: Câncer de pele; Método ABCDE; processamento de imagem;
Title: COMPARATIVE ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF THE METHOD IN ABCD
BOARDED SOFTWARE AND DESKTOP
Abstract: Skin cancer is one of the most common types of cancer, but it can be treated
with good chances of success if it is detected in its early stages. In the last decades the
use of digital images and computer systems helps to increase the quality and precision
of the diagnosis. However, the researches focus more in the computational methods and
in techniques of image processing that uses in general only servers or desktops. This
paper shows a evaluation in software and in hardware of some algorithms used in the
ABCD method for skin cancer detection.
Keywords: Skin cancer; ABCD method; image processing;
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Código: ET1360
Autor: GABRIELY BASILIO DE FARIAS CARDOSO
Orientador: ROSANE RODRIGUES CHAVES
Título: ASSOCIAÇÃO DOS NÍVEIS DOS RESERVATÓRIOS DO RIO GRANDE DO NORTE E A
TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR DO ATLANTICO TROPICAL
Resumo: O planeta Terra é complexo pelo fato de existir diversos ambientes e
comportamentos dos seus elementos. Um desses elementos é a água, e é de suma
importância para a vida no planeta, pois está presente nas mais diversas formas no meio
ambiente e é essencial para a vida no planeta. Este trabalho tem como objetivo estudar a
influência das anomalias da temperatura da superfície do mar (TSM) do Atlântico nos
níveis dos reservatórios do estado do Rio Grande do Norte, usando também dados de
precipitação acumulada de chuvas. Com os dados coletados, foi feito a media mensal dos
anos de 2010 a 2015 dos dados de ATSM e os níveis dos reservatórios, e também a
média anual dos dados para precipitação e ATSM. Foi possível comprovar, que existe a
influência da TSM com os níveis de chuvas, e consequentemente com a disponibilidade
hídrica.
Palavras-chave: Precipitação; Níveis de reservatório; ATSM; Rio Grande do Norte;
Title: ASSOCIATION BETWEEN LEVEL RESERVOIRS IN THE RIO GRANDE DO NORTE
STATE AND SEA SURFACE TEMPERATURE TROPICAL ATLANTIC
Abstract:
The planet Earth is complex because there different environments and behavior of its
members. One such element is water, and is very important for life on the planet ,
because it is present in various forms in the environment and is essential for life on the
planet . This work aims to study the influence of temperature anomalies of the sea
surface ( SST) of the Atlantic in the levels of the Rio Grande do Norte state reservoirs ,
also using accumulated rainfall precipitation data. With the collected data , it was made
the monthly average of the years 2010-2015 of the SSTA data and reservoir levels , and
also the average of the data for precipitation and SSTA . It was possible to prove that
there is the influence of SST with the levels of rainfall, and consequently with water
availability .
Keywords: Precipitation; reservoir levels ; SSTA ; Rio Grande do Norte;
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Código: ET1363
Autor: MARYLAINE PEREIRA DO NASCIMENTO
Orientador: DIONE MARIA VALENCA
Co-Autor: FRANCIMÁRIO ALVES DE LIMA
Título: GRÁFICOS CUSUM AJUSTADOS AO RISCO PARA MONITORAMENTO DE TEMPOS
DE SOBREVIVÊNCIA
Resumo: O controle estatístico de processo (CEP) fornece diversas ferramentas para
monitorar características da qualidade, principalmente na Indústria. Contudo, também
existe o interesse pelo uso de CEP para monitoramento de procedimentos da área
médica. Diferente dos dados industriais, que em geral são compostos por observações
homogêneas (equipamentos, peças etc.), na área médica as observações em geral são
provenientes de indivíduos que apresentam características diferentes. Alguns autores
propõem gráficos de controle CUSUM para esse cenário, em que a heterogeneidade é
incluída através de uma estrutura de regressão incorporada ao modelo. Estes são
chamados de gráficos CUSUM ajustados ao risco (RA CUSUM). Foram propostos gráficos
CUSUM ajustados ao risco para monitorar tempos de sobrevivência com base em
modelos paramétricos de sobrevivência de RAST CUSUM. Esta proposta permite
detectar, por exemplo, mudanças no tempo médio de vida de pacientes ao longo do
período de monitoramento. A utilização destes gráficos na prática depende da obtenção
de limites de controle adequados. Neste trabalho inicialmente foram estudados os
procedimentos para o uso dos gráficos de controle RAST CUSUM que envolvem
conceitos de Análise de Sobrevivência.
Palavras-chave: Análise de Sobrevivência. Controle Estatístico
Title: RISK-ADJUSTED CUSUM CHART TO MONITOR SURVIVAL TIMES
Abstract: The statistical process control (SPC) provides several tools for monitoring
some characteristic quality, especially in industry. However, there is also interest in the
use of SPC for medical monitoring procedure, for example to assess performance
hospitals or medical procedures. Unlike the industrial data, which are usually composed
of homogeneous observations (equipment, parts etc.), in the medical field observations
generally come from people who have different characteristics, such as age, sex and risk
factors. Some authors propose CUSUM control chart for this scenario, where
heterogeneity is included by a regression model. These are called risk-adjusted CUSUM
chart (RA CUSUM). Also proposed were risk-adjuste CUSUM chart to monitor the
survival times based on parametric survival models, called RAST CUSUM. This chart
allows monitoring, for example, changes in the mean lifetime of patients. The use of
these charts in practice dependent on appropriate control limits. In this work we studied
procedures for the use of RAST CUSUM control charts that involve concepts of Survival
Analysis and ZIP code and proposed a simple form to estimate the control limit. To
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illustrate, an application of monitoring survival times based on published data on
hospitalized patients with myocardial infarction was carried out.
Keywords: Survival Analysis. Statistical Process Control.
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Código: ET1364
Autor: BÁRBARA DA SILVA ROCHA
Orientador: MAGNA ANGELICA DOS SANTOS BEZERRA SOUSA
Co-Autor: BERNARDO FONSECA ANDRADE DE LIMA
Título: Comparação entre desinfecçãopor radiação solar e por ultrassom
Resumo: Garantir a qualidade da água usada no consumo humano é essencial para
assegurar o acesso da população a um produto seguro e proteger sua saúde. A cloração,
embora eficaz, deixa um residual que pode gerar subprodutos que podem ser tóxicos
(Richter, 1991). Logo, encontrar tratamentos alternativos eficazes e seguros torna-se
muito importante. Este projeto tem por objetivo comparar dois agentes alternativos de
desinfecção: a radiação ultravioleta solar e o ultrassom (sonólise). A primeira foi
aplicada através de um sistema barato e de fácil reprodução, consistindo de uma
mangueira plástica transparente que tinha uma de suas extremidades ligadas a um
tanque de 50 litros – posicionado a certa altura em relação à mangueira para utilizar a
gravidade como força de escoamento – e a outra ligada a uma válvula; o segundo foi
aplicado usando o aparelho Sonic and Materials – Vibra Cell, com pulso 5 s on – 5 s off.
Utilizou-se água proveniente da Lagoa de Captação do Jiqui e do Rio Doce (ambos
localizados em Natal). A eficiência da desinfecção foi analisada pelo método do substrato
cromogênico, conforme APHA (2005). Constatou-se que tanto a radiação solar quanto o
ultrassom são métodos eficientes, mas que apresentam desvantagens a ser
consideradas, logo, sugere-se aprofundar os estudos sobre os mesmos bem como
investigar a eficiência de uma associação entre esses e outros métodos, incorporando,
inclusive, a cloração.
Palavras-chave: Desinfecção. Radiação Solar. Ultrassom. Tratamento de água. Água
Title: COMPARISON BETWEEN WATER DISINFECTION BY SOLAR RADIATION AND BY
ULTRASOUND
Abstract: Ensure the quality of the water used for human consumption is essencial to
guarantee people's access to a safe product and to protect their health. Chlorination,
although efficient, leaves a residual that may generate toxic by-products when it reacts
with organic matter [1]. Therefore find efficient and safe alternative treatments becomes
very important. This project aims to qualitatively compare two disinfection alternative
agents: solar ultraviolet radiation and ultrasound (sonolysis). The first was applied by a
cheap and easy to reproduce system, consisting of a transparent plastic hose which had
one of its ends connected to a 50-liters tank – positionated at a certain height above it to
use graity as flow force – and other connected to a vavle; the sonolysis was applied by
the ultrasound Sonic and Materials – Vibra Cell, with a 5 s on – 5 s off. It was used water
from Lagoa de Captação do Jiqui and Rio Doce (both in Natal). The disinfection efficiency
was analised by the chromogenic subtrate method , according to [2]. In sonolysis
analysis it was used a 5 s on - 5 s off pulse. It was found that both solar radiation and
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ultrasound are efficient methods but that present disadvantages that must be
considered so it’s suggested to further studies on them and to investigate the efficiency
of na association between them and other methods, including chlorination.
Keywords: Disinfection. Solar radiation. Ultrasound. Water treatment. Water
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Código: ET1367
Autor: PEDRO PHITTIPALDI DOS SANTOS COELHO ALVES
Orientador: ELIZABETH FERREIRA GOUVEA
Título: Hibridização de meta-heurísticas evolucionárias no problema jobshop
Resumo: O foco principal deste projeto é desenvolver heurísticas híbridas de algoritmos
metaheurísticos para aplicação a problemas de otimização combinatória,
especificamente ao problema Jobshop. Os problemas tratados serão, principalmente,
aqueles que modelam importantes aplicações reais. Dentre as aplicações de tais
problemas, estão problemas de configuração de redes e distribuição de produtos em
redes de infraestrutura. Os modelos onde múltiplos objetivos são considerados
representações mais realistas de problemas práticos que podem ser abordados como
problemas de otimização combinatória. Em geral, tais problemas são NP-difíceis e,
portanto, algoritmos exatos são capazes de solucionar casos com um número
relativamente pequeno de variáveis. Em tais situações, as abordagens através de
metaheurísticas se mostraram mais promissoras.
Palavras-chave:
combinatória;

hibridização

de

metaheurísticas.

Problemas

de

otimização

Title: Hibridization of evolutionary metaheuristics in the jobshop scheduling
Abstract: The main focus of this project is to develop hybrid heuristics of metaheuristic
algorithms for application to combinatorial optimization problems, specifically in the
jobshop scheduling. The treated problems will be, mainly, those that shape important
real applications. Among the applications of such problem are network configuration
problem and product distribution in network infrastructure. The models where multiple
objective are considered more realistic representation of practical problems that can be
addressed as combinatorial optimization problems. Generally, such problems are NPhard and, therefore, exact algorithms will be able to solve cases with a small number of
variables. In such situations, the approaches through the use of metaheuristics are more
promising.
Keywords: hybridization of metaheuristics. Optimization combinatorial problems
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Código: ET1373
Autor: FERNANDA CUNHA MIRANDA
Orientador: ARTUR DA SILVA CARRICO
Título: EFEITO DO CAMPO MAGNÉTICO ALTERNADO SOBRE STAPHYLOCOCCOS
AUREUS
Resumo: Antibióticos são produtos do metabolismo secundário microbiano, produzidos
com a finalidade de defesa, que promovem a morte ou inibição do crescimento de outros
organismos, entretanto, enfrentamos atualmente o grande problema da resistência aos
antimicrobianos, a qual ocorre quando uma bactéria desenvolve mecanismos ou adquire
genes que a permitem escapar à ação lesiva ou letal do antibiótico. Como alternativas
atuais ao uso de antibióticos surgem a hipertermia magnética tem sido bastante
utilizada e baseia-se no fato de que, quando submetidas a campo magnético alternado,
nanopartículas magnéticas podem se tornar uma fonte de calor eficiente, elevando a
temperatura local, em períodos de tempo de alguns minutos. Contudo, o motivo pelo
qual tais microorganismos são eliminados ainda não está elucidado, podendo haver uma
participação do campo magnético no processo. Portanto, inúmeros estudos tentam
entender e explicar efeitos ocasionados por campos magnéticos nos seres vivos a nível
molecular, tendo demonstrado alterações em funções orgânicas (crescimento,
proliferação e viabilidade celular) em certas espécies de microrganismos como S. aureus
e E. coli; alterações no DNA, com decréscimo na formação de colônias de certas espécies
bacterianas; assim como efeito bactericida. Dessa formanosso trabalho destina-se a
testar a viabilidade de cepa de Staphylococcos aureus frente exposição à campo estático
e alternado em um carrossel magnético (aparelho criado pelo grupo).
Palavras-chave: Microorganismos. Resistência. Campo Magnético. Staphylococcos
aureus.
Title: ALTERNATING MAGNETIC FIELD EFECT ON STAPHYLOCOCCOS AUREUS
Abstract: Antibiotics are products of microbial secondary metabolism, produced with
the defense purpose which promotes the death or growth inhibition of other organisms,
however the problem of antimicrobial resistance is faced when a bacteria develop
mechanisms or acquire genes which allow them to escape from harmful or lethal action
of the antibiotic. The persistent resistance of MRSA (multidrug-resistent Staphylococcus
aureus) and other bacterias to antibiotics requires a change of perspective in the search
of alternatives therapies to eliminate or cease the spread of bacterias. Among these
alternatives the magnetic hyperthermia has been widely used because the magnetic
nanoparticles can become an efficient source of heat when subjected to alternating
magnetic field increasing local temperature in few minutes. Nevertheless the reason
these micro-organisms are eliminated is not yet well understood and there may be a
contribution of the magnetic field in the process. Therefore, many studies try to
understand and explain the effects caused by magnetic field at molecular level in living
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organisms and has shown changes in physiological functions (growth, proliferation and
cell viability) in certain microorganisms species such as S. aureus and E. coli; changes in
DNA with a decrease in the formation of certain bacterial species colonies; as well as
bactericidal effect. Thus this work is intended to test the Staphylococcus aureus strain
feasibility front to static and alternating field expo
Keywords: Microbial. Resistance. Magnetic field. Staphylococcos aureus.
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Código: ET1375
Autor: ALISON DE ARAÚJO BENTO
Orientador: MARCIA JACYNTHA NUNES RODRIGUES LUCENA
Co-Autor: GABRIELA OLIVEIRA DA TRINDADE
Título: "IMPLEMENTANDO RASTREABILIDADE
ABORDAGEM BASEADA EM BDD".

EM

MÉTODOS

ÁGEIS,

UMA

Resumo: Com a grande utilização de Metodologias Ágeis (MA) no desenvolvimento de
projetos na indústria e estudo sobre alguns desafios quanto à aplicação de
Rastreabilidade de Requisitos dentro de um ambiente ágil, foram notados alguns pontos
que poderiam ser aplicados em tal metodologia para tentar amenizar os desafios
enfrentados da ligação entre MA e RR. Sabendo que a manutenção e evolução de um
projeto são pontos importantes e que são tratados em qualquer metodologia;
percebendo que a Rastreabilidade de Requisitos (RR) ajuda nessa atividade e que esta é
uma prática difícil de ser aplicada pela documentação que a metodologia adota e os seus
princípios, o grande objetivo é desenvolver uma solução que permita que a RR seja
aplicada a MA.
Palavras-chave: Rastreabilidade de Requisitos, Metodos Ágeis
Title: "Implementing Traceability in Agile Methods, a based approach BDD".
Abstract: With the large growth in the use of Agile Methodologies (AM) in the
development of projects in industry and study of some flaws in their application when
dealing with Requirements Traceability in Agile environments, were noticed a few
points that could be applied in such methodology trying to ease the challenges found
between AM and RT. Knowing that the maintenance and evolution of a project are
important points and that they are treated in any methodology; realizing that the
Requirements Traceability (RT) helps in this activity and that it is a difficult practice to
be applied by the documentation that the methodology adopts, the ultimate goal is to
develop a solution that allows RT applied to AM
Keywords: Requirements Traceability, Traceability Model, Agile Method
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Código: ET1377
Autor: CARLOS CAINAN CLAUDINO GOMES
Orientador: ADAILDO GOMES D ASSUNCAO
Título: ANTENA PATCH DE MICROFITA DE BANDA LARGA COM ELEMENTOS
PARASITAS PARA SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SEM FIO
Resumo: A necessidade das antenas atenderem às demandas do mercado atual de
telecomunicações por dispositivos e circuitos compactos, de baixo custo, leves e de fácil
integração com elementos concentrados tem despertado um grande interesse em novas
geometrias de antenas de microfita do tipo patch condutor. Em particular, uma grande
atenção tem sido dada ao desenvolvimento de estruturas planares para aplicações em
banda larga. Dentre as técnicas disponíveis, pode ser destacado o uso de elementos
parasitas, que além do aumento da largura de banda, possibilita o desenvolvimento de
arranjos de antenas de ganho elevado. Neste contexto, diversas configurações de
antenas com patches de microfita foram investigadas neste estudo. A investigação foi
realizada, inicialmente, para aplicações em Local Multipoint Distribution Service
(LMDS), em uma faixa de frequências de ondas quase-milimétricas (centrada em 25
GHz). Especificamente, foi efetuada uma análise paramétrica para determinar os efeitos
da variação nas dimensões da antena patch retangular de microfita com dois elementos
parasitas. Além disso, foi efetuada a análise da antena proposta com a inserção de duas
fendas no patch condutor, constituindo-se em uma nova configuração de antena. Em
seguida, foi projetada uma antena com a mesma estrutura de elementos parasitas, para
operação na frequência central de 3 GHz, para possibilitar a fabricação e a medição de
um protótipo, para fins de comparação entre os resultados da simulação e da medição.
Palavras-chave: antena; antena de microfita; antena de banda larga; antena com patches
Title: BROADBAND MICROSTRIP PATCH ANTENNAS WITH PARASITICS ELEMENTS FOR
WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
Abstract: The increasing need for antennas to meet the requirements of the current
telecommunications market for devices and circuits, such as compactness, inexpensive,
lightweight, and easy to integrate with concentrated elements has aroused a great
interest in the development of new geometries of microstrip patch antennas. In
particular, great attention has been given to the development of planar structures for
broadband applications. Among the techniques available, it can be emphasized the one
using parasitic elements which increases the antenna bandwidth and enables the
development of high gain antenna arrays. In this context, various antenna configurations
with microstrip patches were investigated in this study. Initially, the research work was
carried out for applications in Local Multipoint Distribution Service (LMDS) at the quasimillimeter wave band (centered at 25 GHz). Specifically, a parametric analysis was
performed. Furthermore, an analysis of the proposed antenna with the insertion of two
slots in the conducting patch was made, forming a new microstrip antenna
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configuration. Then, an antenna having the same structure and parasitic elements and
slots, for operation at the center frequency of 3 GHz has been designed to enable the
fabrication and measurement of a prototype for comparison between simulation and
measurement results.
Keywords: microstrip antenna; broadband antenna; antenna with parasitic patches.
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Código: HS0001
Autor: MONIQUE PFEIFER RODRIGUES DA SILVA
Orientador: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN
Título: Apoio social e Transtornos Mentais Comuns em populações assentadas
Resumo: Este trabalho objetiva investigar a incidência de Transtornos Mentais Comuns
(TMC) e sua associação com apoio social entre 09 assentamentos rurais do Rio Grande
do Norte. Os instrumentos metodológicos foram: Questionário sócio-demográficoambiental (QSDA); Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) e Entrevista semiestruturada
para aqueles que pontuaram 7 ou mais pontos no SRQ-20. Do total de 800 participantes,
15,6% (n=125) tiveram score acima do ponto de corte nos resultados do SRQ-20. São
majoritariamente mulheres que vivem em cenários vulneráveis: enfrentam sobrecarga
de trabalho, apresentam baixa escolaridade e renda familiar e fraco suporte/apoio
social. Os principais recursos psicossociais para enfrentar o sofrimento mental são o
apoio na família, amigos e vizinhos. As entrevistas revelam as diferenças de gênero
quanto às causas dos TMC, o acesso a cuidados em saúde e o suporte social, bem como a
predominância de meios individuais de significar o sofrimento e de buscar tratamento,
especialmente através da fé religiosa e alopatia. Conclui-se que o apoio social percebido
não é suficiente para prevenir o aparecimento dos sintomas rastreados. As relações nas
comunidades rurais são descritas pouco solidárias e muito estigmatizantes.
Palavras-chave: TMC, Apoio Social, Assentamentos rurais.
Title: Social support and Mental Suffering among settlements populations
Abstract: This paper aims to investigate the incidence of Common Mental Disorders
(CMD) and its association with social support among 09 rural settlements in Rio Grande
do Norte. The methodologic instruments were: Environmental-Demographic-Socio
Questionnaire (QSDA); Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) and semi-structured
interview for those who scored 7 points or above on SRQ-20. From the total number of
800 participants, 15,6% (n=125) scored above the cutoff value at SRQ-20’s results. Most
were female and lived in a vulnerable scenery: work overload, low levels concerning
education and family income and low social support. The main psychossocial resources
used to face the mental suffering are the support found in family, friends and neighbors.
The interviews reveal the gender diferences concerning TMC’s causes, the access to
health care and social support, and the predominance of individual means of giving
meanings to the suffering and seek its treatment as well, specially through religious faith
and allopathy. The perceived social support is not enough to prevent the maintenance of
the identified symptoms. The relations at these rural communities are often described
with poor solidarity and to much stigmatization.
Keywords: TMC. Social Support. Rural Settlements.
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Código: HS0002
Autor: FRANCIELE ALVES DOS SANTOS
Título: Saúde Mental no meio rural: avaliando a rede de atenção psicossocial
Resumo: Moradores de assentamentos de reforma agrária têm uma vida marcada por
condições de vida e trabalho precárias, que aliadas às barreiras no acesso às políticas e
programas de saúde e assistência social, agravam as situações de vulnerabilidade
psicossocial e ambiental que impactam na saúde mental. Essa pesquisa objetiva
caracterizar as ofertas de cuidado implementadas pelas equipes de saúde e assistência
social referente às demandas de transtornos mentais comuns (TMC) e uso problemático
de álcool de moradores de 9 assentamentos do Rio Grande do Norte. Foram
entrevistados 53 profissionais. Os Resultados indicam as condições precárias de
trabalho dos profissionais da rede, marcas da herança assistencialista que ainda persiste
no campo das políticas sociais brasileiras e em especial nas gestões locais no interior do
país. As equipes têm pouco conhecimento do território e das necessidades de saúde
mental, o que impacta no acolhimento e na oferta de cuidado. As práticas
implementadas ainda corresponde à lógica biomédica, há pouca participação dos
moradores e uma desconsideração dos saberes e práticas de cuidado populares. Desta
forma os serviços não funcionam de forma articulada, entre si e com a comunidade,
apresentando problemas quanto ao seguimento e continuidade de cuidados em saúde
mental
Palavras-chave: Assentamentos; TMC; Álcool; Atenção Primaria
Title: Mental health in rural areas: assessing the network of psychosocial care
Abstract: Residents of agrarian reform settlements have a life marked by poor living
conditions and work, which combined with the barriers in access to health policies and
programs and social assistance, that aggravates the situations of psychosocial
vulnerability and environmental that affect mental health. This study sought to
characterize the care offerings implemented by health teams and social assistance
concerning the demands of common mental disorders (CMD) and the abuse of alcohol of
nine residents of settlements of Rio Grande do Norte. 53 professionals were
interviewed. The results indicate the precarious working conditions of professional
network, marks of welfarist heritage that persists in the field of Brazilian social policies
and especially in local administrations within the country. The teams have little
knowledge of the territory and mental health needs what impacts on the host and care
provision. The implemented practices further match biomedical logic, there is little
participation of residents and one disregard of knowledge and popular care practices.
Thus, the services do not work in a coordinated way, between each other and with the
community, presenting problems as to the segment and continuity of care in mental
health.
Keywords: Common Mental Disorder; Alcohol; Psychosocial Care; Settlements
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Código: HS0003
Autor: VITOR AGUIAR GONÇALVES
Título: Apoio social e uso de álcool em contextos de vulnerabilidade psicossocial e
ambiental
Resumo: A pesquisa buscou as relações entre o uso de álcool, o apoio social e de saúde, e
o contexto de vulnerabilidade em 09 assentamentos totalizando 796 participantes.
Através do Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) foi feita a detecção do
padrão de uso de álcool, dos quais 13,56% (n=108) atingiram o score de uso abusivo de
álcool, com uma maioria masculina. Esses responderam a uma entrevista
semiestruturada para descobrir como era a sua relação com o álcool e como era o apoio
recebido. A principal associação foi feita com a falta de apoio de serviços de saúde, e o
contexto sociocultural, que valoriza o uso de álcool e exclui o viciado, levando ao
consumo exagerado de álcool e a sua naturalização. Procurou-se fazer a relação
econômica e geográfica com o uso do álcool e de substâncias psicoativas, mostrando
como o isolamento geográfico, a dificuldade de conseguir apoio profissional foram de
grande importância nos assentamentos.
Palavras-chave: consumo de álcool, contextos rurais, apoio social, estigmatização
Title: Social support and alcohol use in psychosocial and environmental vulnerability
context
Abstract: The research looked for the relations between the use of alcohol, social and
health support and the vulnerability context of 09 rural settlements, in a total of 796
participants. To detect the pattern of the alcohol use was utilized the Alcohol Use
Disorders Identification Test (AUDIT), and 13, 56 %( n=108) of the participants hit the
score of abusive alcohol use, whit a predomination of male population. They respond
half structured interview to discover his relation with alcohol and the support that was
given. The main association it’s the lack of health services support and the social-cultural
context that gives more value to alcohol use, but exclude de addict, leading to the
exaggerate use and your naturalization. The read tried to do a relation geographic and
economic with the alcohol use e psychoactive substances, showing how the isolation and
the difficulties to get professional support are great importance in the settlements.
Keywords: Alcohol use, rural context, social support, stigmatization

433

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS0009
Autor: WESLEY HENRIQUE DE MOURA SIMAO
Orientador: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO
Título: IDENTIFICAÇÃO DE ESCRAVOS MULATOS EM INVENTÁRIOS POST-MORTEM
(RIBEIRA DO SERIDÓ, SÉCULO XVIII)
Resumo: O presente trabalho objetiva fazer um levantamento dos escravos qualificados
como “mulatos”, que viveram na Ribeira do Seridó especificamente no século XVIII, a
partir do exame de 32 inventários post-mortem (1754-1799). Metodologicamente foi
feita uma análise quantitativa dos dados referentes a esses escravos presentes nas
fontes, recorrendo-se à historiografia acadêmica recente, em especial os estudos de
Eduardo França Paiva e Helder Macedo, para compreensão das nomenclaturas usadas
para a distinção de indivíduos. Este trabalho encontra-se em seu momento inicial e seus
resultados preliminares serão vitais para pesquisas mais profundas sobre as populações
fruto de processos de mestiçagens no sertão do Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: Mulatos. Século XVIII. Seridó
Title: IDENTIFICATION OF SLAVES MULATTOS IN POST - MORTEM INVENTORIES
(RIBEIRA DO SERIDÓ, XVIII Century)
Abstract: This study aims to survey the skilled slaves as "mulatto", who lived in Seridó
Ribeira specifically in the XVIII century, from the examination of 32 postmortem
inventories (1754-1799). Methodologically it was made a quantitative analysis of the
data for these slaves present in the sources, resorting to recent academic historiography,
especially the studies of Eduardo Paiva France and Helder Macedo, for understanding
the nomenclatures used to distinguish individuals. This work is in its initial stage and its
preliminary results will be vital to further research on fruit populations of
miscegenation processes in the backwoods of Rio Grande do Norte.
Keywords: Mulattos. XVIII century. Seridó.

434

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS0012
Autor: NATIELE FERNANDA DE SOUZA BARBOSA
Orientador: LOURIVAL ANDRADE JUNIOR
Título: AS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS NA LITERATURA REGIONAL
Resumo: A literatura popular é segundo Mark Curran: o retrato de um povo com uma
maneira de viver de um país e de sua visão dos eventos, o cordel trás as histórias
populares e seus aspectos descritos poeticamente, aspectos esses políticos, culturais,
religiosos, econômicos, sociais, sendo um reflexo do cotidiano do “povo”, apresentando a
interação popular com a religiosidade. Assim como também a literatura regional em seu
todo. Esse trabalho parte da pesquisa que se delimita na análise e percepção do espaço
das religiões afro-brasileiras nessa literatura, em especial o cordel, do projeto intitulado
“As religiões afro-brasileiras na literatura regional”, orientado pelo Prof. Dr. Lourival
Andrade Júnior. Aqui discutiremos o que é trazido nas obras populares/regionais sobre
as religiões afro-brasileiras, isso quando há algo. Entenderemos nesse âmbito todo o que
há de presente nessa literatura regional sobre as religiões afro-brasileiras e o negro,
partindo dos resultados até então encontrados sobre os espaços dados a essas temáticas.
Palavras-chave: Literatura regional. Cordel. Religiosidade afro-brasileira.
Title: THE RELIGIONS AFRO-BRAZILIAN IN REGIONAL LITERATURE
Abstract: The popular literature, and according to Mark Curran: The portrait of a people
with a way of living hum country and YOUR vision of events, the Back string as Popular
Stories and aspects described poetically, political these aspects, cultural, religious,
economic , social, being hum reflection of everyday life to "people", featuring with
popular religiosity interaction. As well also a regional literature, all his. This work of the
search what is delimited in analysis and space perception african-Brazilian religions in
this literature, especially the line, do the project entitled "How african-Brazilian religions
IN regional literature," Guided By Prof. Dr. Lourival Andrade Junior. Here we will discuss
what is brought at popular works / regional about the african-Brazilian religions, that
whe there is something. Scope understand that all what's present in this literature
regional about african-Brazilian religions and black, building on the results so far found
about space data to these issue.
Keywords: Regional literature. Line. African -Brazilian religion
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Código: HS0015
Autor: WENDELL MARCEL ALVES DA COSTA
Orientador: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA
Título: O Outro, a Arquitetura da Cidade e as Relações de Poder em Um Lugar ao Sol
Resumo: O objetivo deste trabalho é compreender como o discurso sobre a classe alta
brasileira que vive em coberturas residenciais é construído no documentário Um Lugar
ao Sol (Gabriel Mascaro, 2009). Afere-se que o pensamento da elite brasileira reproduz o
imaginário sobre os problemas sociais e espaciais, ou seja, sobre a verticalização da
paisagem urbana, a violência, o medo nas cidades, e as relações de poder entre as classes
sociais. A partir da análise do documentário, pretende-se evidenciar como novas
configurações de sociabilidade surgem no contexto simbólico referente à moradia da
elite.
Palavras-chave: Arquitetura, Relações de Poder, Classes Sociais, Sociabilidade.
Title: The Other, the Architecture of the City and Power Relations in A Place in the Sun
Abstract: This paper aims to understand how the discourse about the Brazilian high
class, living in penthouse apartments is represented in the film documentary A Place in
the Sun (Gabriel Mascaro, 2009). The intention here is to commenton the Brazilian
elite’sthinking that creates and reproduces an imaginary about social and spatial
problems; that is, about the vertical integration of the urban landscape, violence and fear
in the cities, and also the power relationships between social classes that is involved in
the process. The film analysis shows how new configurations of sociability emerge in the
symbolic context related with the elite’s housing.
Keywords: Architecture, Power Relations, Social Classes, Sociability.
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Código: HS0019
Autor: GILLYANE DANTAS DOS SANTOS
Orientador: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA
Título: "Vestígios da educação no Seridó: inventários pós-mortem e o patrimônio
material da educação nos séculos XIX e XX."
Resumo: O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados obtidos com a
realização teórico metodológica do Projeto de Pesquisa em questão, desenvolvido
durante o período de nove meses, que foi de outubro de 2015 a julho de 2016. Para o
desenvolvimento do trabalho utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica,
necessária para entender teoricamente como ocorreu o surgimento do território hoje
conhecido como Seridó, bem como entender as relações econômicas, sociais, culturais e
educacionais na região, destacando como principais: Macêdo (2005; 2015), Mattos
(1985), Medeiros (1887), Medeiros Neta (2001), Assis (2001), Del Priore (2006; 2009;
2011), D’incao (2011), Falci (2009) e Perrot (2007). Paralelo a isso desenvolvemos
também uma pesquisa documental/exploratória com vistas a coletar os dados empíricos
necessários para a validação dos constructos teóricos, nesse momento utilizamos como
principal fonte de dados os inventários post-mortem que estão sob custódia do
Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC), estão disponíveis 110 volumes
para leitura do período que compreende a década de 1870 a 1880. Nessa estreita, todos
os volumes foram lidos e analisados integralmente estando em linear relação com a
construção bibliográfica, de modo a evidenciar que nos finais do século XIX, na região do
Seridó a educação feminina estava prioritariamente pautada nos aprendizados cristãos e
das boas maneiras, voltada aos aprendizados católicos e domésticos.
Palavras-chave: Pesquisa histórica. Seridó. Educação feminina.
Title: " Education in the Seridó : post- mortem inventories and heritage of education in
the nineteenth and twentieth centuries . "
Abstract: This report aims to present the results obtained with the methodological
theoretical realization of the research project in question, developed during the ninemonth period, which was from October 2015 to July 2016. For the development of the
work used as a methodology to bibliographical research needed to theoretically
understand how was the emergence of the territory now known as Seridó and
understand the economic, social, cultural and educational relations in the region,
highlighting main: Macêdo (2005; 2015), Mattos (1985) Medeiros (1887), Neta
Medeiros (2001), Assisi (2001), Del Priore (2006; 2009; 2011), D'Incao (2011), Falci
(2009) and Perrot (2007). Parallel to this also developed a documentary / exploratory
research in order to collect the empirical data needed to validate the theoretical
constructs at that time used as the main source of data postmortem inventories that are
in the custody of Historical Documentation Laboratory (Labordoc) are available 110
volumes for period of reading comprising the decade from 1870 to 1880. in this close all
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the volumes were read and analyzed fully being in linear relationship with the
bibliographic construction, in order to show that in the late nineteenth century in Seridó
region female education was primarily guided in Christian learning and good manners,
facing Catholics and home learning.
Keywords: Historical research. Seridó. female education.
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Código: HS0023
Autor: JULIETTE SCARLET GALVÃO AIRES SANTOS
Orientador: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON
Título: Temperos, cheiros & cores da Índia no caldeirão de Augusto dos Anjos
Resumo: Este projeto de pesquisa oferece a oportunidade de conhecer um gênero
musical considerado underground – ou seja, um gênero que foge dos padrões comerciais
e por isso está fora da mídia – na cena musical do Heavy Metal e pesquisar as
congruências entre esse estilo e a poesia melancólica de um dos maiores poetas da
literatura brasileira, analisando as relações inter-poéticas entre Augusto dos Anjos e as
composições de bandas DSBM (Depressive Suicidal Black Metal) como a francesa
Nocturnal Depression e a brasileira Lamúria Abissal.
Palavras-chave: Melancolia. DSBM. Metal. Poesia. Augusto dos Anjos
Title: Spices, smells & colors of India in the cauldron of Augustodosanjos
Abstract: This research project offers the opportunity to learn a musical genre
considered underground – that is, a genre that shuns commercial standards and so it is
out of the media – in the music scene of Heavy Metal and search the congruence between
this style and the melancholy poetry one of the greatest poets of the Brazilian literature,
analyzing the inter-relationship between poetic Augusto dos Anjos and compositions
DSBM bands (Suicidal Depressive Black Metal) as the French Nocturnal Depression and
Brazilian Lamúria Abissal.
Keywords: Melancholy. DSBM. Metal. Poetry. Augusto dos Anjos.
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Código: HS0025
Autor: RAQUEL NASCIMENTO DOS SANTOS
Orientador: LILIANE DOS SANTOS GUTIERRE
Título: UM OLHAR SOBRE A PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A PARTIR DA
ANÁLISE DOS ANAIS DO EBRAPEM (2014 e 2015)
Resumo: Neste relatório, apresento as atividades de Iniciação Científica (IC), que estão
atreladas ao projeto de pesquisa intitulado O ensino de Matemática no Rio Grande do
Norte (1920 a 1980) e que serão desenvolvidas no decorrer deste ano, visto que minha
bolsa de iniciação científica foi obtida no dia 20 de abril de 2016, ao substituir uma
bolsista que optou em não continuar com a bolsa. Tenho como objetivo geral de
pesquisa analisar os anais referentes ao XVIII e XIX Encontro Brasileiro de Estudantes de
Pós-Graduação em Educação Matemática (EBRAPEM), a fim de mostrar como estão as
pesquisas em História da Educação Matemática (HEM) no Brasil. Para tanto, lançarei
mão da pesquisa documental, analisando os resumos dos trabalhos apresentados nos
dois anais supracitados do EBRAPEM para cumprir meu objetivo e contribuir com os
estudos que se voltam à História da Educação Matemática em nosso país, em especial,
com as pesquisas dos membros do grupo que atualmente faço parte, o Grupo Potiguar
de Estudos e Pesquisas em História da Educação Matemática (GPEP).
Palavras-chave: Educação. Matemática. História. EBRAPEM.
Title: LOOK ON RESEARCH IN HISTORY OF EDUCATION FROM THE ANALYSIS OF THE
PROCEEDINGS EBRAPEM (2014 and 2015 )
Abstract: In this report we present the activities of Scientific Initiation (IC), which are
related to the research project entitled The teaching of Mathematics at Rio Grande do
Norte (1920-1980) and will be developed during this year, since my initiation
scholarship Science was acquired on April 20, 2016, to replace a scholarship student
that has chosen not to continue with the case. I have as the general objective of research
analyzing the records for the XVIII and XIX Encontro Brasileiro de Estudantes de PósGraduação em Educação Matemática (EBRAPEM) in order to show how the researches
on the History of Mathematics Education (HEM) in Brazil are. Therefore, we will use the
documentary research, analyzing the abstracts of papers presented in the two
aforementioned annals of EBRAPEM to fulfill my goal and contribute to studies that
focus on the history of mathematics education in our country, in particular with the
research of members of the group that currently I belong, the Grupo Potiguar de Estudos
e Pesquisas em História da Educação Matemática (GPEP).
Keywords: Education. Mathematics. History. EBRAPEM.

440

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS0027
Autor: BÁRBARA YNAYÊ CORDEIRO DE MEDEIROS
Orientador: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA
Co-Autor: JULIANO BECK SCOTT
Título: INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO E DESCRITIVO
EM TRÊS CIDADES BRASILEIRAS
Resumo: O acolhimento institucional no Brasil vem sofrendo mudanças ao longo do
tempo, influenciadas pela legislação e pela prática profissional, que necessitam de
reflexão e estudos que problematizem essa realidade. Pensando nisso, o presente estudo
advém de uma parceria entre diferentes programas de pós-graduação do país, mais
especificamente, o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, o Programa de Pós- Graduação em Psicologia da Universidade
Federal de Santa Maria e o Programa de Pós-Graduação em Processos de
Desenvolvimento Humano e Saúde da Universidade de Brasília, que investigou a atuação
da psicologia em instituições de acolhimento, descrevendo a prática do psicólogo e
problematizando a sua atuação. Para atingir o objetivo proposto utilizou-se de uma
pesquisa descritiva, de caráter qualitativo, que utilizou como instrumento de coleta de
dados uma entrevista semi-estruturada com três psicólogas atuantes em diferentes
instituições de acolhimento, sendo uma de cada cidade participante do estudo (Natal,
Brasília e Santa Maria). Os resultados encontrados indicam que a atuação do psicólogo
tem obedecido a uma constante, o atendimento individual e em grupo, o fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários, treinamento e capacitação de funcionários, dentre
outras funções, sendo a articulação junto ao Sistema de Garantia de Direitos ainda
apontada como uma dificuldade pelas profissionais entrevistadas.
Palavras-chave: Palavras-chave: Assistência. Acolhimento. Psicologia. Atuação
Title: FOSTER CARE INSTITUTIONS: A EXPLORATORY AND DESCRITIVE STUDY OF
TRHEE BRAZILLIAN CITIES
Abstract: Foster care in Brazil has been suffering changes over time. Influenced by the
laws and professional practice, which require reflection and studies que problematize
this reality. Thinking about this the present study comes from a partnership between
different postgraduate programs more specifically the Postgraduate Program in
Psychology at the Federal University of Rio Grande do Norte, the Postgraduate Program
in Psychology at the University Federal de Santa Maria and Postgraduate Program in
Human Development Processes and Health at the University of Brasilia, that investigated
the psychology expertise in foster care institutions describing the practice of
psychologist and questioning its performance. To achieve the proposed goal was used in
a descriptive study of qualitative character that used as data collection instrument semistructured interviews with three psychologists active in different fostercare institutions,
being each one of the participants of the research from a city (Natal , Brasilia and Santa
441

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Maria). The results indicates that performances of pychologists has constant obeyed one
pattern evolving individual and group care of families, strengthening linkages of
families, training and employee training among other functions, being a along
articulation the rights guarantee system still is pointed as a difficulty by professionals
interviewed.
Keywords: Keywords: Foster care. Psychology. Psychologists.
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Código: HS0029
Autor: DOUGLAS ANDRE GONCALVES CAVALHEIRO
Orientador: RENATO AMADO PEIXOTO
Título: A SOMBRA DE JAIME CORTESÃO
Uma Investigação da História dos Espaços a partir da Escola Superior de Guerra
Resumo: As palestras realizadas por Jaime Cortesão no Ministério das Relações
Exteriores, durante a década de 1940, causaram uma profunda influência nas produções
sobre a espacialidade brasileira. É possível observar a continuidade de seu pensamento
através da utilização cartográfica presente nos escritos de Golbery Couto e Silva, em
1953, na elaboração de uma geopolítica brasileira. A partir da história dos espaços é
atestada a transformação das concepções do espaço ao longo da história. A Escola
Superior de Guerra (ESG) funcionou como um centro disseminador dessas novas
concepções de espaço do território brasileiro, com a utilização ostensiva de projeções
cartográficas sobre a espacialidade brasileira. Para isso, nessa nova maneira de
compreender a espacialidade brasileira, tomando como referência a geopolítica, houve a
influência das concepções cartográficas de Cortesão na doutrina propagada pela ESG.
Palavras-chave: História dos Espaços, Geopolítica, Escola Superior de Guerra.
Title: THE JAIME CORTESÃO’S SHADOW
An Investigation of the History of Space about Superior School of War
Abstract: The lectures given by Jaime Cortesão at the Ministry of Foreign Affairs, during
the 1940s, influenced on the production of Brazilian’s spatiality. It’s possible to observe
the continuity of Cortesão’s though, over the cartographic use in Golbery Couto e Silva’s
writings, in 1953, the elaboration of a Brazilian’s geopolitics. Using the methodology of
history of the space it’s possible to research the transformation of conceptions of space
throughout history. The Superior School of War worked as a disseminator center of
these new conceptions of Brazil space, and the use of the cartographic projections of the
Brazilian’s spatiality. Thus, this new way of understanding the Brazilian’s spatiality, with
reference to geopolitics, there was the influence of Cortesão’s cartographic concepts in
doctrine propagated by Superior School of War.
Keywords: History of Spaces, Geopolitcs, Superior School of War.
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Código: HS0034
Autor: BRENDA SEABRA RODRIGUES LIMA
Orientador: JADER FERREIRA LEITE
Título: A CONSTRUÇÃO DE AUTONOMIA POR MEIO DO TRABALHO NA AGRICULTURA
FAMILIAR: UM ESTUDO COM MULHERES DE UM ASSENTAMENTO RURAL DO RIO
GRANDE DO NORTE
Resumo: O trabalho teve por objetivo conhecer os processos de subjetivação, no âmbito
das relações de gênero, em mulheres de uma área de assentamento rural, coordenada
pelo MST, do Estado do Rio Grande do Norte. O eixo norteador desses processos de
produção subjetiva trata do trabalho na agricultura familiar desenvolvido por mulheres
assentadas e a possibilidade que esse trabalho apresenta de promover autonomia no
âmbito das relações de gênero. Busca-se desenvolver a articulação entre os processos de
subjetivação, as relações de gênero no campo da Psicologia social, o conceito de
autonomia de gênero, e os estudos sobre agricultura familiar. Os procedimentos
metodológicos desenvolvidos foram: visita ao Assentamento rural Resistência Potiguar,
localizado no Município de Ceará-Mirim; realização de entrevistas semiestruturadas
com 10 mulheres assentadas para abordar como o trabalho na agricultura familiar pode
desencadear processos de autonomia no âmbito das relações de gênero dentro e fora do
assentamento. Os resultados apontam como as conquistas via assentamento rural pelo
trabalho e engajamento político têm possibilitado o desenho de uma autonomia que
pode lançar perspectivas para outro lugar de gênero. Com isso, destacamos que a
aproximação do tema da autônima às questões de gênero implica em dar relevo aos
processos de subjetivação, no sentido das rupturas que podem operar a desconstrução
das hierarquias de gênero mediante as conquistas e o protagonismo das mulheres
rurais.
Palavras-chave: Agricultura familiar. Relações de gênero. Autonomia.
Title: CONSTRUCTION OF AUTONOMY THROUGH LABOUR IN FAMILY FARMING: A
STUDY WITH WOMEN OF A SETTLEMENT RURAL RIO GRANDE DO NORTE
Abstract: This study aimed to know the subjectivity processes in the context of gender
relations in women of a rural settlement area, coordinated by the MST, of Rio Grande do
Norte. This guiding axis of these subjective production processes is the work on family
farms developed by women settled and the possibility this work has to promote
autonomy in the context of gender relations. In theoretical terms, we seek to develop a
link between the processes of subjectivity and gender relations in the field of social
psychology and the concept of gender autonomy and the studies on family agriculture.
The developed methodological procedures were: (a) visit to rural settlement Resistance
Potiguar, located in Ceará Mirim County; (b) carrying out semi-structured interviews
with ten settled women to discuss how the work on family farms can trigger autonomy
processes in the context of gender relations inside and outside of the settlement. The
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results indicate how the achievements through work and political engagement in rural
settlements have allowed, amid continuities and ruptures, the design of an autonomy
that can launch perspectives to elsewhere gender. Thus, we emphasize that the
association of the theme of autonomy and gender issues implies to make relevant the
subjective processes as it relates ruptures that can operate deconstruction of gender
hierarchy through the achievements and role of rural women.
Keywords: Family farming. Gender relations. Autonomy.
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Código: HS0035
Autor: LUCAS ALLAN DINIZ SCHWARZ
Orientador: EDZANA ROBERTA FERREIRA DA CUNHA VIEIRA LUCENA
Co-Autor: CLAYTON LEVY LIMA DE MELO
Título: ASSOCIAÇÃO ENTRE A OCORRÊNCIA DA MALDIÇÃO DO VENCEDOR E O
NÚMERO DE LANCES: UM ESTUDO EM UMA PLATAFORMA DE LEILÕES ELETRÔNICOS
Resumo: O objetivo desse estudo é verificar a associação entre a ocorrência da maldição
do vencedor e a quantidade de lances em uma plataforma de leilões eletrônicos. A
maldição do vencedor é um fenômeno que ocorre quando os arrematantes
sistematicamente erram ao adquirir um item em leilão por um valor superior ao seu
valor real, resultando, ao arrematante, uma perda. A amostra utilizada foi composta por
1.000 leilões. Para a identificação da ocorrência do fenômeno foi criada uma equação
baseada no valor de mercado e no valor de arremate e para a análise da associação foi
utilizada a Análise de correspondência, sendo este complementado pelo teste de
Kruskal-Wallis H. Os resultados encontrados evidenciam que 49,5% dos arrematantes
foram afetados pela maldição do vencedor. Quanto à associação, sugere-se, por meio dos
resultados encontrados, que uma maior quantidade de lances incorre em uma maior
chance de se adquirir um item por um valor superior ao seu valor de mercado,
caracterizando a ocorrência da maldição do vencedor.
Palavras-chave: Finanças comportamentais. Maldição do vencedor. Leilões eletrônicos.
Title: ASSOCIATION BETWEEN THE WINNER’S CURSE OCCURRENCE AND THE
NUMBER OF BIDS: A STUDY OF AN ONLINE AUCTION PLATFORM
Abstract: The purpose of this study is to verify the association between the winner’s
curse occurrence and the number of bids of an online auction platform. The winner’s
curse is a phenomenon that occurs when bidders systematically make mistakes when
purchasing an item at auction for a higher value than its real value, resulting to the
winning bidder, a financial loss. The sample consisted of 1.000 auctions. To identify the
phenomenon occurrence it was created an equation based on the market value and the
tailpiece value, the Correspondence analysis (CA) has been used to analyze the
association, complemented by a Kruskal-Wallis-H test. The results show that 49.5% of
bidders were affected by the winner’s curse. For the association, it is suggested that
more bids incurs in a greater chance of acquiring an item at a higher value than its
market value, characterizing the occurrence of the winner’s curse in an online auction
platform.
Keywords: Behavioral Finance. Winner’s curse. Online auctions.
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Código: HS0036
Autor: TATIANE CRISTINA LOURENÇO DA SILVA
Orientador: JOSIMEY COSTA DA SILVA
Co-Autor: ALAN SOARES BEZERRA, PATRÍCIA DE SOUZA NUNES
Título: "Marketing urbano nos centros históricos de Natal."
Resumo: Esta pesquisa objetiva investigar as características do marketing como aspecto
da comunicação urbana no Centro Histórico de Natal/RN que estimulem o consumo do
espaço urbano, além de mapear as áreas símbolos que são trabalhadas midiaticamente
pelas ferramentas do marketing e identificar as estratégias comunicativas utilizadas
para o consumo dessas áreas. Para tanto, tomamos como recorte da investigação os
bairros Cidade Alta, Ribeira e Rocas, por se tratarem dos primeiros bairros da cidade e
preservarem os resquícios da memória histórica e cultural. Para a análise, usamos os
conceitos de marketing urbano, ou city marketing e na investigação das paisagens
simbólicas, utilizamos a etnografia e a fotografia para fazer os registros do ambiente,
além da hermenêutica para a interpretação dos símbolos que compõe a comunicação
urbana nos centros históricos natalenses, percebendo as regularidades, os padrões e os
desvios que compõe os seus fluxos culturais e se agregam aos modos de viver a cidade.
Quanto aos resultados preliminares, constatamos durante o período da pesquisa certa
promoção dos eventos culturais voltados para atrair o público para os bairros de Cidade
Alta e Ribeira, em contrapartida houve certa falta de atenção pela mídia em relação ao
bairro Rocas, este sendo pouco comunicado.
Palavras-chave: Cidade. Centro Histórico. Marketing urbano. Comunicação. Consumo.
Title: Urban Marketing in Natal Historic Centers
Abstract: This research aims to investigate the marketing features like aspect of urban
communication on Historical center of Natal/RN that stimulates the consumption of the
urban space. In addition to mapping the symbols areas that are worked as media by
marketing tools and identify the communications strategies used for the consumption of
these areas. Therefore, we investigate the neighborhoods: Cidade Alta, Ribeira and
Rocas, for being the first neighborhoods of the city and preserve the remnants of the
historical and cultural memory. For the analysis, we use the urban marketing concepts,
or city marketing. To investigate the symbolic landscapes, we used ethnography and
photography to make the environmental records, and hermeneutics for the
interpretation of symbols that make up the urban communication in the historical
centers of the city, realizing the regularities, patterns and deviations that composes its
cultural flows and add to the ways of living the city. As for the preliminary results, we
figured out during the research period certain promotion of the cultural events aimed to
attract the public to the neighborhoods of Cidade Alta and Ribeira; on another hand,
there was certain abandonment by the media to relation with Rocas neighborhood, and
little statement.
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Keywords: City. Historical center. Urban marketing. Communication. Consumption.
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Código: HS0042
Autor: EWERTON WILLIAM ESTEVAM DE SOUZA
Orientador: PAULO HENRIQUE DUQUE
Título: Análise Construcional e Resolução Contextual de Expressões de Espaço e
Movimento
Resumo: Este trabalho integra o Projeto de Pesquisa “O papel das preposições de lugar e
movimento no detalhamento da simulação mental na compreensão de narrativas”. O
nosso objetivo foi detalhar o processo de simulação mental que o leitor executa ao se
deparar com expressões de espaço e movimento. Para atingi-lo, usamos os pressupostos
teóricos da Linguística Cognitiva, que concebe a construção do sentido como resultado
de habilidades cognitivas, as quais estão ancoradas em experiências perceptuais e
motoras. Desta forma, analisamos, segundo o modelo de Análise Construcional e
Resolução Contextual, textos extraídos da internet que continham expressões de espaço
e movimento, sendo que demos enfoque nos metafóricos. Através da identificação dos
papéis do CONTÊINER e da TRAJETÓRIA, chegamos a uma análise mais refinada do
processo de simulação mental, de modo que descobrimos alguns dados interessantes de
como tal processo acontece.
Palavras-chave: Linguística Cognitiva. Simulação Mental. Espaço e Movimento.
Title: CONSTRUCTIONAL ANALYSIS AND CONTEXTUAL RESOLUTION OF EXPRESSIONS
OF SPACE AND MOVEMENT
Abstract: This study is part of the research project "The role of prepositions of place and
movement in detailing the mental simulation in understanding narratives." Our goal was
to detail the mental simulation process that the reader performs when faced with
expressions of space and movement. To achieve it, we use the theoretical assumptions of
Cognitive Linguistics, which conceives the meaning construction as a result of cognitive
abilities, which are anchored in perceptual and motor experiences. Thus, we analyze, on
the model of constructional Analysis and Contextual resolution texts taken from the web
which contained expressions of space and movement, and we focus on metaphoric
spaces and movements. By identifying the roles of CONTAINER and PATH, we come to a
more refined analysis of the mental simulation process, so we found some interesting
data on how this process happens.
Keywords: Cognitive Linguistics. Mental Simulation. Space and Movement.
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Código: HS0047
Autor: LUCAS DO MONTE SILVA
Orientador: PATRICIA BORBA VILAR GUIMARAES
Título: AUTORREGULAÇÃO JURÍDICA NO URBANISMO CONTEMPORÂNEO: SMART
CITIES E MOBILIDADE URBANA
Resumo: A presente pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre a mobilidade
urbana, a economia colaborativa e a possibilidade de autorregulação jurídica, no
contexto das smart cities. Tais temas convergem com a tendência atual do direito à
cidade e da adoção de novas tecnologias para facilitar a vida dos cidadãos. O método de
procedimento adotado foi o hipotético-dedutivo. Conclui-se que o conceito urbanístico
de smart city ultrapassa a caracterização até então conhecida de cidade sustentável,
como preconizado pelo Estatuto da Cidade. Sua caracterização requer, para além do
componente da valorização da proteção ambiental, o uso de tecnologias digitais para a
melhoria e oferta de serviços públicos eficientes, cujo monopólio sai das mãos da
administração pública e é gerido também pela população, de forma empreendedora e
espontânea, e que participa ativamente desse processo de oferta de bens e serviços
públicos de interesse coletivo.
Palavras-chave: Smart cities. Economia colaborativa. Autorregulação.
Title: SELF-REGULATION IN THE CONTEMPORARY URBANISM: SMART CITIES AND
URBAN MOBILITY
Abstract: This study aimed to analyze the relationship between urban mobility,
collaborative economy and the possibility of legal self-regulation in the context of smart
cities. These themes converge with the current trend of the right to the city and the
adoption of new technologies to make life easier for citizens. The method adopted was
the hypothetical-deductive. We conclude that the urban concept of smart city exceeds
the characterization hitherto known sustainable city, as recommended by the City
Statute. Characterization requires, in addition to environmental protection enhancement
component, the use of digital technologies for the improvement and provision of
efficient public services, whose monopoly out of the hands of government and is also
managed by the population, entrepreneurial and spontaneously, and actively
participates in this bidding process of public goods and services of collective interest.
Keywords: Smart cities. Sharing economy. Self-regulation.
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Código: HS0049
Autor: MARIA CLARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
Orientador: CARLA MONTEFUSCO DE OLIVEIRA
Título: Responsabilidade Social Empresarial X Filantropia: uma análise das empresas do
Rio Grande do Norte
Resumo: Os estudos em torno da Responsabilidade Social Empresarial - RSE, tem
crescido em diversas áreas no meio acadêmico e tem se tornado uma temática de grande
importância no meio empresarial devido aos avanços das discussões e práticas nessa
esfera. O plano de trabalho “Responsabilidade Social Empresarial X Filantropia: uma
análise das empresas do Rio Grande do Norte” tem como objetivo geral apreender as
distinções entre ações filantrópicas e de Responsabilidade Social Empresarial nas
empresas do Rio Grande do Norte que está vinculada a pesquisa “Responsabilidade
Social Empresarial: uma análise do nível de evidenciação socioambiental das empresas
do Rio Grande do Norte”. Nesse sentido, foram pesquisadas organizações do ramo
industrial e da construção civil através de empresas que são cadastradas no site da
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte- FIERN e analisadas quais
realizavam ações relacionada a responsabilidade social, o nível de evidenciação
socioambiental de ambas e sua relação com a sociedade.
Palavras-chave: Responsabilidade Social Empresarial. Evidenciação Sociambiental.
Title: Corporate Social Responsibility X Philanthropy: an analysis of Rio Grande do Norte
companies
Abstract: Studies around the Business Social Responsibility - CSR has grown in several
areas in the academic world and has become a subject of great importance in the
business world due to advances in discussions and practices in this scope. The work
plan "Business Social Responsibility X Philanthropy: an analysis of the companies of Rio
Grande do Norte" has the general objective identify the distinctions between
philanthropy and Business social responsibility in the companies of Rio Grande do Norte
that are linked to research " Business Social Responsibility: an analysis of social and
environmental demonstration level of the companies of Rio Grande do Norte ". In this
sense, organizations of the industrial sector and construction were surveyed through
companies that are registered on the site of the Industries Federation of Rio Grande do
Norte State - FIERN and analyzed which performed actions related to social
responsibility, the level of social and environmental demonstration of both and the
relationship with society.
Keywords: Business Social Responsibility. Social and Environmental Demonstration
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Código: HS0055
Autor: ANDERSON MARDONIO DE LIMA MEDEIROS
Orientador: MARCOS ANTONIO COSTA
Título: Teorias Linguísticas e Virada Pragmática: quando a Linguística e a Filosofia se
(re)encontram
Resumo: Com a “virada pragmática”, todos os problemas observados pela filosofia
passam a ser problemas relacionados à linguagem. Em razão disso, a relevância da
linguagem deixa de restringir-se à sua estrutura interna, passando a estar centrada nas
relações estabelecidas entre o homem e o mundo, envolvendo, direta ou indiretamente,
interações de fala. Dessa forma, passa a ser contrariada uma tradição linguísticofilosófica consolidada desde Aristóteles, que persistia na ideia de uma realidade
logicamente objetiva. Em uma perspectiva coeva, é possível dizer que os filósofos
adeptos de uma teoria referencial da linguagem, a exemplo de Gottlob Frege, são claros
representantes dessa maneira de pensar. Isso porque, para eles, o sentido construído
pela linguagem só poderia ser verdadeiro ou falso havendo uma referência no mundo, a
respeito da qual a proposição apontaria, o que remete à concepção de linguagem como
tendo uma de suas principais finalidades a função comunicar o que é verdadeiro ou
falso. Em oposição a essa perspectiva, dois filósofos serão nesta pesquisa referenciados,
a saber, Ludwig Wittgenstein e John Langshaw Austin. Estes, por meio de suas principais
obras, exerceram forte influência sobre os pressupostos que alicerçam quatro correntes
teóricas que romperam com o formalismo, adotando um caráter pragmático, no âmbito
da linguística no séc. XX. Tais correntes são a sociolinguística, o funcionalismo, a
linguística textual e a linguística cognitiva.
Palavras-chave: Pragmática. Filosofia da linguagem. Linguística.
Title: Linguistic Theories and Pragmatic Turn: When Linguistics and Philosophy meet
(again)
Abstract: With the "pragmatic turn" all the problems observed by philosophy become
problems related to language. As a result, the relevance of the language is no longer
restricted to its internal structure, it focuses on the relations between people and the
world, involving, directly or indirectly, speech interactions. Thus, a consolidated
linguistic and philosophical tradition since Aristotle gets contradicted, a tradition which
persisted in the idea of a logically objective reality. In a coeval perspective, it is possible
to say that the philosophers who defend a referential theory of language, such as Gottlob
Frege, are clear representatives of that way of thinking. Because for those researchers,
the meaning built by language could only be true or false if there was a reference in the
world which the proposal would point to, a fact that refers to the conception of language
as having one of its main purposes: the function of communicating what is true or false.
In opposition to that perspective, two philosophers will be referenced in this research,
namely Ludwig Wittgenstein and J. L. Austin. These, by their major works, exerted a
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strong influence on the assumptions that underpin four theoretical studies that broke
with the formalism, adopting a pragmatic character, within the language in the 20th
century. Those theories are: sociolinguistics, functionalism, textual linguistics and
cognitive linguistics.
Keywords: Pragmatics. Philosophy of language. Linguistics.
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Código: HS0062
Autor: LEONARDO FERNANDES DIAS
Orientador: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO
Título: Banco de Dados e Imagens sobre Projetos de Arquitetura e Urbanismo –
Atualização e Expansão
Resumo: Este Relatório Final tem por objetivo especificar e justificar o plano de trabalho
“Atualização do PROJEDATA - Banco de Dados e Imagens sobre Projetos de Arquitetura”,
contido na pesquisa intitulada “Práticas de projeto de arquitetura e urbanismo em
situações de integração entre a academia e os meios social e profissional”, o qual
consiste na atualização e manutenção do banco de dados denominado PROJEDATA,
complementando de forma articulada o outro plano de trabalho proposto na mesma
pesquisa. O PROJEDATA é uma biblioteca virtual criada para armazenar conteúdos como
projetos e trabalhos voltados para o âmbito da arquitetura sustentável. Ela foi criada sob
o sistema DSPACE, um software livre utilizado por milhares de instituições para o
âmbito acadêmico, que oferece um repositório de acesso fácil e aberto aos variados
conteúdos digitais, tais como imagens, documentos de texto, pdf, entre outros, e está
disponível no site www.dspace.org. As atividades da pesquisa visaram o estímulo ao
senso crítico, o aprendizado e capacitação no uso de ferramentas analógicas e digitais.
Dessa forma, como resultado das atividades, houve um grande incremento no número
de arquivos do banco de dados, bem como a manutenção dos conteúdos já inseridos no
mesmo. Além disso, a pesquisa propiciou um maior domínio das ferramentas digitais
quanto à programação e compreensão da organização necessária para gerir um banco
de dados disponibilizado para consulta pública na internet.
Palavras-chave: Oficinas, Biblioteca Virtual, Banco de Dados, DPSPACE, PROJEDATA.
Title: Database and Images of Architecture and Urban Projects - Update and Expansion
Abstract: This final report aims to specify and justify the work plan "PROJEDATA Update
- Database and Images of Architecture Projects" contained in the study entitled
"Practices of architectural design and urban planning in situations of integration
between academia and social and professional media ", which consists of updating and
maintaining the database named PROJEDATA, complementing pivotally other work plan
proposed in the same survey. The PROJEDATA is a virtual library created to store
content such as targeted projects and work for the sustainable architecture. It was
created under the DSPACE system, a free software used by thousands of institutions for
academic, offering easy access repository and open to varied digital content such as
images, text documents, PDF, among others, and is available in www.dspace.org site.
Research activities aimed at stimulating critical thinking, learning and training in the use
of analog and digital tools. Thus, as a result of the activities, there was a large increase in
the number of database files as well as the maintenance of content already in the same.
In addition, the survey provided a greater mastery of digital tools as the programming
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and understanding of the organization needed to manage a database available for public
consultation on the Internet.
Keywords: Workshops, Virtual Library, Database, DSPACE, PROJEDATA.
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Código: HS0067
Autor: JOÃO FILIPE DO NASCIMENTO E SILVA
Título: Oficinas de Projetos - Análise e Avaliação
Resumo: O objetivo da pesquisa foi avaliar a produção de projetos de arquitetura e
urbanismo realizados por alunos da área em oficinas de projetos integrados onde há
participação de agentes externos à academia. Primeiramente, foi feito um levantamento
nos sites das oficinas com temática pertinente, tanto no âmbito nacional e internacional,
e de preferência realizadas nos últimos anos. Em conjunto com essa pesquisa, foi
elaborada uma planilha com as informações básicas sobre cada oficina, como tema
central, localização, período de realização, agentes participantes e disponibilidade de
informações sobre os projetos que possibilitassem uma análise. No total, foram
analisadas onze oficinas. Para este relatório, foram escolhidas três oficinas para análise
do material online, duas realizadas no Brasil e uma outra que envolveu cidades da
América do Sul como área de intervenção. Em síntese, se tratam de oficinas integradoras
de conhecimentos da área de projetos.
Palavras-chave: Oficinas de projeto; Projeto Integrado; Análise de projetos;
Title: Architectural and Urbanism Project Workshops - Analysis and Evaluation
Abstract: The objective of the research was to evaluate the production of architectural
design and urban planning performed by area students in integrated projects
workshops where there is participation of agents external to the academy. First, a
survey was done on the websites of workshops with relevant themes, both nationally
and internationally, and preferably carried out in recent years. In conjunction with this
research, a sheet was prepared with the basic information about each workshop, as a
central theme, location, completion period, participating agents and availability of
information on the projects that would enable an analysis. In total, eleven workshops
were analyzed. For this report, we were chosen three workshops to analyze the online
material, two held in Brazil and another involving cities in South America as
intervention area. In short, they treat integrative workshops knowledge of the project
area.
Keywords: Project workshops; Integrated Project; project analysis;
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Código: HS0075
Autor: PAULO BASÍLIO DE ALCÂNTARA
Orientador: MARTA MARIA DE ARAUJO
Título: "A educação escolar de mulheres de cor negra (Rio Grande do Norte, 19221937)"
Resumo: O princípio do direito à educação primária para todos conferindo direção ao
conjunto das políticas estatais de ampliação de oportunidades educacionais pela
expansão da escola publica e subvenção crescente às escolas particulares seria
determinante na melhoria de oportunidades de vida pessoal e social em especial da
criança estudante de cor negra? Para responder, de maneira geral, a essa indagação, o
presente trabalho objetiva discutir as dimensões básicas da educação escolar primária
de mulheres de cor negra, nascidas nas primeiras décadas do século XX, para, assim,
averiguar o alcance do princípio do direito à educação primária na determinação de suas
melhorias de oportunidades na vida pessoal e social. O trabalho, metodologicamente, é
orientado para análise do corpus documental (entrevistas, legislação educacional,
relatórios), com base nas teorizações de Magalhães (2014) e Teixeira (1978) quanto ao
entendimento de escolarização e de alfabetização e de fins e aos meios da educação
escolar. O princípio do direito à educação primária para todos, disposto no conjunto das
políticas estatais de ampliação de oportunidades socioeducacionais – em última
instância – somente garantiu às treze senhoras de cor negra, partícipes da nossa
pesquisa, o acesso à primeira educação no estrito limite de uma alfabetização a um
minimum, equivalentemente, determinando um processo de viver análogo a uma
condição social pobre ou de classe social pobre.
Palavras-chave: Educação primária. Mulheres negras. Rio Grande do Norte.
Title: school education of black women (Rio Grande do Norte, 1922-1937)
Abstract: The principle of the right to primary education for all conferring direction to
all the state policy of expanding educational opportunities for school expansion
publishes and increasing subsidy to private schools would be decisive in improving
opportunities for the personal and social life in special of the child black student? To
answer, in general, to this question, this work aims to discuss the basic dimensions of
the primary school education of black women, born in the first decades of the 20th
century, to, thereby, ascertain the scope of the principle of the right to education
primary in determining their opportunities for improvements in personal and social life.
The work, methodologically, is oriented analysis of the documentary corpus (interviews,
educational legislation, reports), based on theories of Magalhães (2014) and Teixeira
(1978) about the understanding of schooling and literacy and purposes and means of
school education. The principle of the right to primary education, provided in group of
state policies for expansion of socioeducational opportunities - ultimately - only assured
the thirteen black ladies, subject of our research, access to primary education in the
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strict limit of one literacy to a minimum, equivalently, determining a living a process
analogous to a poor social conditions or poor social class.
Keywords: Primary education. Black women. Rio Grande do Norte.
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Código: HS0076
Autor: MARIA APARECIDA BORGES LIMEIRA
Orientador: ADRIANO CHARLES DA SILVA CRUZ
Título: A INTERICONICIDADE NO DOCUMENTÁRIO 35 AND SINGLE DE PAULA
SHARGODOROSKY
Resumo: As memórias são informações e imagens armazenadas que fazem parte da
construção do indivíduo. O curta “35 and single” narra a história de uma mulher
beirando os 35 anos e solteira que questiona a “validade feminina “no mundo pósmoderno. A protagonista do filme, a cineasta argentina Paula Shagodorosky, utiliza as
memórias para discutir o tema. O presente trabalho tem o objetivo de analisar a
intericonicidade nas recordações utilizadas em 35 and single e discutir a importância
delas nas imagens do curta.
Palavras-chave: Memória; Documentário; Intericonicidade; Pós-modernidade.
Title: INTER-ICONICITY IN THE DOCUMENTARY 35 AND SINGLE BY PAULA
SHARGODOROSKY
Abstract: Memories are informations and imagens saved on our mind that take part of
the personal individual’s construction. The film “35 and single” tells a story about a
woman who is about 35 years old and single who discuss about “the female validity in
the post-modern world. The main character of the movie, the Argentine filmmaker Paula
Shagodorosky use her owns memories to discuss it. This work claims analyze the
intericonicit in the memories used by 35 and single’s film and discuss the importance of
it images in the story.
Keywords: Memory; Documentary; Inter iconicit; Post - Modernity
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Código: HS0077
Autor: MERCIA PATRICIA GOMES DA SILVA
Orientador: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO
Título: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA PESQUISA QUALITATIVA EM CONTABILIDADE:
Um levantamento das produções acadêmicas sobre Contabilidade Gerencial nos
periódicos internacionais de 2011 a 2016
Resumo: O objetivo desta pesquisa é investigar a produção acadêmica internacional
relacionada à Contabilidade no período de 2011 a 2016. Trata-se de um estudo
descritivo. Foi feito um levantamento bibliográfico no Sítio dos Periódicos Capes, a
partir do tipo de metodologia empregada: pesquisa qualitativa e pesquisa qualiquantitativa. A pesquisa resultou na análise de vinte e três artigos científicos
concentrados em dez periódicos. Os quatro periódicos com a maior quantidade de
artigos (The British Accounting Review, Accounting, Organizations and Society,
Contemporary Accounting Research e Abacus). Foram identificados dezoito principais
assuntos abordados nos artigos científicos, sendo que os que mais se repetiram foram
Custeio ABC e Assimetria de custos e "Stick Costs", e Balanced Scorecard, Controle
Gerencial e Avaliação de Desempenho e Gerenciamento de custos inter-organizacionais.
Como resultado, há uma compreensão de que a metodologia qualitativa é a principal
maneira de se compreender os fenômenos relacionados à Contabilidade. É percebida
uma redução significativa do número de artigos científicos no período de 2011 a 2016
sobre a temática, nos periódico analisados, onde nos anos de 2011 foram publicados
oito, passando para quatro em 2012, reduzindo para dois no ano de 2013, para cinco no
ano de 2014 e chegando quatro no ano de 2015, uma redução de 50% nos artigos
publicados no ano de 2011, até o presente momento do ano de 2016 foram publicados
três artigos sobre o tema.
Palavras-chave: Pesquisa qualitativa. Contabilidade gerencial. Produção científica.
Title: CHALLENGES AND PROSPECTS OF QUALITATIVE RESEARCH IN ACCOUNTING: A
survey of academic productions on management accounting in international journals
2011 2016
Abstract: The objective of this research is to investigate the international academic
production related to accounting in the period 2011 to 2016. This is a descriptive study.
A literature review was made on the site of the Capes, from the type of methodology:
qualitative research and qualitative and quantitative research. The research resulted in
the analysis of twenty three papers concentrated in ten journals. The four journals with
the highest number of articles (The British Accounting Review, Accounting,
Organizations and Society, Contemporary Accounting Research and Abacus). Eighteen
major issues addressed in scientific articles were identified, and those who were most
repeated ABC costing and Asymmetry costs and "Stick Costs", and Balanced Scorecard,
Management Control and Performance Evaluation and inter-organizational Cost
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Management. As a result, there is an understanding that qualitative methodology is the
main way to understand the phenomena related to accounting. It is noticed a significant
reduction in the number of scientific articles in the period from 2011 to 2016 on the
theme, the journal examined where in the years 2011 eight were published, rising to
four in 2012, reduced to two in 2013 to five in 2014 and reaching four in 2015, a
reduction of 50 % in articles published in 2011, to date the year 2016 were published
three articles on the subject.
Keywords: Qualitative research. Management accounting. Scientific production.
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Código: HS0084
Autor: NATANAEL AVELINO SANTOS
Orientador: MARLECIO MAKNAMARA DA SILVA CUNHA
Título: APRENDER A SER PROFESSOR: FOCOS DE APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA E
NECESSIDADES FORMATIVAS EM UM CURSO EAD DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Resumo: A pesquisa em Educação vem despertando o interesse de muitos pesquisadores
no país. Nesse sentido a Educação a Distância (EaD) se destaca, devido suas
peculiaridades e a necessidade de expansão da educação superior no Brasil. Este estudo
propõe evidenciar o que se aprende sobre a docência e de que maneira o estagio tem
contribuído na formação de docentes em um curso EaD de Biologia na UFRN, através do
uso do método (auto)biográfico e dos focos da aprendizagem docente (FAD).
Consideramos que os FAD são uma ferramenta importante para compreender,
principalmente como o aluno se vê na posição do professor.
Palavras-chave: Diários Virtuais. Aprendizagem na docência. Focos de Aprendizagem
Doce
Title: LEARNING TO BE A TEACHER : THE TEACHING AND LEARNING FOCUSES
FORMATION NEEDS A COURSE EAD OF BIOLOGICAL SCIENCES
Abstract: Research in education has aroused the interest of many researchers in the
country. Distance Education (DE) stands out because of its peculiarities and the need for
expansion of higher education in Brazil. This study aims to show what students learn
about teaching and how the internship program has contributed to their training in a
distance education course in biology at UFRN. We used the (auto) biographical method
and focus of teaching learning (FTL). We believe that FTL is an important tool to
understand mainly how students see themselves in a teacher's position.
Keywords: Virtual diaries. teaching learning. Focus of teaching learning
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Código: HS0087
Autor: RENATA DE OLIVEIRA ARAÚJO
Orientador: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO
Co-Autor: BIANCA CARLA DANTAS DE ARAUJO, LUCIANA DA ROCHA ALVES, TAMÁRIS
DA COSTA BRASILEIRO
Título: Denúncias de Poluição Sonora em Natal/RN no ano de 2015: um Estudo
Comparativo com Enfoque nas Regiões Administrativas da Cidade
Resumo: As denúncias contra perturbação sonora aos órgãos competentes, na cidade de
Natal/RN, Brasil, vêm se agravando nos últimos anos. Através de uma base de dados
fornecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) e de
Alves (2016) é possível mapear, caracterizar e quantificar as denúncias em escala mais
localizada na cidade de Natal, onde os limites considerados se expandem em relação às
Zonas Administrativas da cidade (Norte, Sul, Leste e Oeste), a fim de promover um
diagnóstico mais preciso em escala local. Essas denúncias foram analisadas
comparativamente, dentro dos limites das Zonas Administrativas, sob o aspecto da
concentração espacial, quantificação e caracterização das fontes sonoras (agrupadas nas
categorias de Música, Fala, Caixa de Som, Paredão de Som Móvel e Maquinário). De um
total de mais de 500 denúncias realizadas no ano de 2015, a Zona Sul apresentou o pior
quadro entre as quatro zonas (213 ocorrências), seguida pela Zona Oeste (116
ocorrências), Zona Norte (105 ocorrências) e Zona Leste (98 ocorrências). Em todas as
zonas administrativas, as queixas relacionadas ao grupo da “Música” (bares, festas, casas
de festa e relacionados) são sempre as mais frequentes; por paredão móvel (caixas de
som em movimento) ou fala (resultante de grandes agrupamentos de pessoas, como
restaurantes, escolas, etc.), menos frequentes. Conclui-se que esse estudo, focado numa
escala menor e mais detalhada no que diz respeito às causas da perturbação sonora, sej
Palavras-chave: Acústica Urbana. Natal. Poluição Sonora.
Title: Complaints of Noise Pollution in Natal/RN in 2015: A Comparative Study Focused
on City’s Administrative Regions
Abstract: Complaints against noise pollution in Natal/RN, Brazil, have been worsening in
the recent years. Through a database provided by the Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo (SEMURB) and Alves (2016) it’s possible to map, characterize
and quantify the complaints in Natal, where the limits considered are relative to the
Administrative Zones of the city (North, South, East and West), in order to promote a
more accurate diagnosis at the local level. These complaints were analyzed
comparatively, within the limits of administrative zones, from the aspect of spatial
concentration, quantification and characterization of sound sources (grouped in the
categories of Music, Voice, Speaker, Seawall Mobile and Machinery Sound). More than
500 complaints were made in 2015; the South Zone presented the worst situation
among the four areas (213 occurrences), followed by the West Zone (116 occurrences),
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North Zone (105 occurrences) and East Zone (98 occurrences). In all administrative
areas, complaints related to the group of "Music" (bars, parties, and related) are always
the most frequent; by moving speakers or “speech” (resulting from large groups of
people, such as restaurants, schools, etc.), are less frequent. In conclusion, this study
focused on a smaller and more detailed scale with regard to the causes of noise
disturbance, to be able to not only assist the government in educational and preventive
measures against noise pollution in urban spaces, but also to promote actions b
Keywords: Urban Acoustics. Natal. Noise Pollution
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Código: HS0089
Autor: TATIANE ELOISE DA SILVA
Orientador: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO
Título: RITOS DE VIDA E MORTE: EM BUSCA DE PADRÕES (BATISMO E CASAMENTOS)
NA FREGUESIA DA GLORIOSA SENHORA SANTA ANA DO SERIDÓ (XVIII-XIX)
Resumo: Esse trabalho é produto do plano de trabalho intitulado “Ritos de vida emorte:
em busca de padrões”. Analisa, além da relação dos batizados com os
casamentos, os casos de impedimentos e dispensas de consanguinidade e afinidade em
processos matrimoniais na Freguesia da Gloriosa Senhora Sant’Ana
(RN), entre os séculos XVIII e XIX. Tais circunstâncias reguladas pelo Concílio de Trento
possibilitam a compreensão da formação familiar na Ribeira do Seridó e do
desenvolvimento biológico dos sujeitos sacramentados. Nesse último aspecto, temos
como meta indicar caminhos iniciais para o estudo da relação dos casamentos
consanguíneos com doenças que possam ter padrões transgeracionais.
A
fundamentação teórica/metodológica ancora-se na noção de rito de passagem (VAN
GENNEP, 1978; PEREIRA, 2012), nos padrões dos ritos familiares seridoenses dos
séculos XVIII e XIX (MACÊDO, 2015) e nas sensibilidades ligadas ao amor, sexo e
casamento (FLANDRIN, 1970). Como resultados preliminares, percebeu-se: a) a
frequência de 16% de ilegitimidade dos nascidos no período, taxa que aumenta entre os
escravos; b) a recorrência de muitas negociações de dispensas de consanguinidade, o
que denota uma tendência para a formação de famílias baseadas na proximidade
parental, o que seria um indício para doenças desencadeadas por esta realidade.
Palavras-chave: Casamentos. Batizados. Impedimentos. Seridó
Title: RITES OF LIFE AND DEATH: IN SEARCH OF PATTERNS (BAPTISM AND
MARRIAGES IN THE PARISH GLORIOUS LADY SANTA ANA SERIDÓ (XVIII-XIX)
Abstract: This work is the product of the Work Plan entitled "Rites of life and death: in
search of patterns." Analyzes beyond the relation of the baptized with marriages, the
cases of impediments and dispensations of consanguinity and affinity in matrimonial
proceedings in the Parish of the Glorious Lady Sant’Ana (RN) between the eighteenth
and nineteenth centuries. Such circumstances regulated by the Council of Trent enable
understanding of family formation in Ribeira do Seridó and biological development of
sacramented subjects. In this last aspect, we aim to indicate initial ways for the study of
the relationship of inbreeding with diseases that may have transgenerational patterns.
The theoretical/methodological foundation anchored on the notion of rite of passage
(Van Gennep 1978; PEREIRA, 2012), the patterns of Seridoenses family rites of the
eighteenth and nineteenth centuries (MACÊDO, 2015) and the sensitivities related to
love, sex and marriage (FLANDRIN, 1970). As preliminary results, it was realized: a) the
frequency of 16% of illegitimacy of those born in the period, rate increases among the
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slaves; b) a recurrence of many negotiations dispensations of consanguinity, which
shows a tendency to form families based on parental proximity, which would indicate to
trigger disease by this rea
Keywords: Weddings. Baptism. Impediments. Seridó
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Código: HS0091
Autor: HELDERLANE CARNEIRO ALVES
Orientador: FABRICIO PITOMBO LEITE
Título: Reajuste do Consumo Intermediário Potiguar para preços básicos (SCN 2010)
Resumo: No presente trabalho, tem-se como intenção estudar a estimação da matriz
insumo-produto para o Estado do Rio Grande do Norte, um estudo inédito para o
Departamento de Economia da UFRN e para a região, e observar uma possível distorção
que ocorre com relação aos seus componentes do Consumo Intermediário (erros de
estimações). E assim, realizar um ajuste do Consumo Intermediário para preços básicos,
fornecendo uma melhor avaliação dos impactos na economia potiguar com base numa
mensuração correta da produção para diferentes atividades. Em consequência, irá
proporcionar uma melhor percepção da economia do Estado e a utilização de melhores
métodos para a aplicação de políticas adequadas para os problemas potiguares
existentes. E obter também a estimação de matrizes potiguares, tal como os indicadores
daí derivados, especificamente os multiplicadores de emprego e produção para o âmbito
estadual. A pesquisa obteve um avanço significante na discussão da literatura proposta e
na realização das alterações necessárias.
Palavras-chave: Insumo-Produto, preços básicos, preço de consumidor, estimação,
matriz
Title: Readjust Potiguar Intermediate consumption at basic prices (SCN 2010)
Abstract: In this study, it has been intended to study the estimation of input-output
matrix for the state of Rio Grande do Norte, an unpublished study for the Department of
Economics at UFRN and the region, and observe a possible distortion that occurs with
respect its components consumption Intermediate (estimation errors). So, make an
adjustment of consumption Intermediate to basic prices, providing a better assessment
of the impacts on potiguar economy based on a correct measurement of production for
different activities. As a result, it will provide a better understanding of the state's
economy and the use of improved methods for the implementation of appropriate
policies for existing potiguares problems. And get the pet potiguares arrays, such as the
indicators derived therefrom, specifically employment multipliers and for producing the
state level. The survey achieved a significant breakthrough in the proposed literature
discussion and making the necessary changes.
Keywords: Input-Output, basic prices, consumer price, estimation.
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Código: HS0095
Autor: ANDERSON ALVES DA SILVA
Orientador: MARCIO RENATO PINHEIRO DA SILVA
Título: A Reformulação dos Saberes em “A Preparação do Romance”, de Roland Barthes
Resumo: Esta pesquisa tem o propósito de explorar o caráter híbrido do curso “A
preparação do romance” (2005), de Roland Barthes, entre a atividade crítico-teórica e a
escrita criativa, tomando-o como fomento a um questionamento de alguns dos
principais paradigmas a partir dos quais os Estudos Literários se constituem como
campo disciplinar nos últimos dois séculos. Mais precisamente, esta pesquisa se propõe
ao estudo dos dois diferentes modos de saber articulados por Barthes em seu curso (um
“saber para conhecer em si”, vinculado à ciência e a crítica, e um “saber para refazer”,
vinculado à escrita como prática). Estes dois modos serão discutidos a partir de duas
perspectivas (para Barthes, interdependentes), a epistemológica e a política. No caso da
epistemológica, o que se pretende é mapear as diferentes propriedades e implicações de
cada um destes saberes. Já de um ponto de vista político, interessa deslocar este
mapeamento epistemológico, repensando-o do ponto de vista das relações de poder
existentes entre o objeto de estudo e a metalinguagem que visa compreendê-lo.
Palavras-chave: Reformulação dos Saberes. Roland Barthes. Estudos Literários.
Title: The Reformulation of Knowledge in "The Preparation of the Novel", of Roland
Barthes
Abstract: This research aims to explore the hybrid character of the course "The
preparation of the novel" (2005), of Roland Barthes, between the critical-theoretical
activity and the creative writing, taking it as fostering a questioning of some of the main
paradigms from which the Literary Studies are constituted as a disciplinary field in the
last two centuries. More precisely, this research aims to study the two different ways of
knowing articulated by Barthes in his course (a "learn to know itself", linked to science
and critical, and a "learn to remake", bound to writing as a practice). These two modes
will be discussed from two perspectives (for Barthes, interdependent), the
epistemological and the political. In the case of epistemological, the aim is to map the
different properties and implications of each of these knowledge. Already from a
political point of view, interests shift this epistemological mapping, rethinking it from
the standpoint of existing power relations between the object of study and the metalanguage that aims to understand it.
Keywords: Reformulation of Knowledge. Roland Barthes. Literary Studies.
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Código: HS0098
Autor: THAMIRES ILANA DOS SANTOS SILVA
Orientador: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO
Título: O ACERVO DE EXPRESSÃO FRANCESA NO IHGRN
Resumo: Este artigo objetiva discutir sobre o acervo do Instituto Histórico e Geográfico
do Rio Grande do Norte (IHGRN), fundado em 1902. É lá que nós encontramos um
acervo diversificado de obras sobre a história e cultura do estado, dentre outras obras.
Ele é composto, em grande parte, pelo legado de autores norte-riograndenses e suas
produções nos mais diversos campos do saber. Conhecendo a grande importância da
cultura francesa para esses autores potiguares, nosso trabalho de pesquisa se propõe a
estudar de maneira mais aprofundada todo o acervo francófono existente no IHGRN. No
início da pesquisa nos detivemos apenas ao legado de Antonio José de Melo e Souza,
mais conhecido por Polycarpo Feitosa, e vimos que as obras francesas são maioria em
sua estante particular e tiveram muita influência em sua escrita. Já no final, para termos
uma melhor visualização da presença francesa assim como para nos abrir para outras
possibilidades de estudo, observamos de uma maneira geral a presença da literatura
francesa/francófona no acervo IHGRN. Para tanto, nos baseamos nos teóricos da história
do livro e da leitura tais como: Roger Chartier e Jean-Yves Mollier.
Palavras-chave: História da Leitura. IHGRN. presença franco-francesa.
Title: THE COLLECTION OF FRENCH EXPRESSION IN THE IHGRN
Abstract: This article aims to discuss about the collection of the "Institute of History and
Geography of Rio Grande do Norte" (IHGRN), founded in 1902. It's there that we find a
diversified collection of works on the history and culture of the state, among other
works. It consists, in large part by the legacy of "norteriograndenses" (people from the
state Rio Grande do Norte) authors and their productions in several fields of knowledge.
Knowing the importance of French culture for these authors, our research aims to study
in a deeper way all the francophone works at IHGRN. In the beginning of the research,
we only studied the legacy of Antonio José de Melo e Souza, better known by Polycarpo
Feitosa, and we saw that the French works are mostly in his particular shelf and they
had a lot of influence on his writing. At the end, to have a better view of the French
presence display and to open up to other possibilities of study, we watched in general
the presence of the French / Francophone literature at IHGRN. For this, we based on the
theoretic of the history of the book and the lecture such as Roger Chartier and Jean-Yves
Mollier.
Keywords: History of Reading. IHGRN. Franco-French presence.
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Código: HS0101
Autor: DAVID RAPHAEL ARAUJO DA FE
Orientador: REGINA SIMON DA SILVA
Título: O autodiscurso em textos produzidos por mulheres nos séculos XIX e XX na
América Latina
Resumo: Ao longo dos séculos XIX e XX, vários acontecimentos marcaram os
movimentos feministas e, consequentemente, algumas mulheres surgiram como líderes
nessas batalhas e conquistas e tiveram seus nomes escritos na história, como é o caso de
Virginia Woolf. O livro As Horas (1999), do autor norte-americano Michael Cunningham,
realiza uma imersão no universo feminino da importante literata. As personagens de sua
narrativa explicitam os ideais feministas exaltados e consagrados pela autora em seus
livros. Este trabalho tem como objetivo analisar o elo construído entres esses dois
escritores no que diz respeito à representação da mulher em diferentes tempos e
espaços descritos no decorrer do romance. Estudo de base bibliográfica, utiliza as
produções literárias da própria escritora, principalmente as obras Mrs Dalloway (1925),
Um teto todo seu (1929) e Profissões para mulheres e outros artigos feministas (2012),
pois serão primordiais para que as relações entre os criadores possam ser evidenciadas.
Tendo em vista os pontos mencionados, espera-se demonstrar a intertextualidade na
obra de Cunninhgam, que perpassa as conquistas femininas e reflexiona acerca de um
tema que se encontra longe de ser examinado em sua totalidade, mas ao contrário, está
sempre se renovando.
Palavras-chave: Intertextualidade; As Horas; Mrs Dalloway; Virginia Woolf.
Title: Self- speech texts produced by women in the nineteenth and twentieth centuries in
Latin America
Abstract: Throughout the nineteenth and twentieth centuries, several events marked the
feminist movement and, consequently, some women have emerged as leaders in these
battles and conquests and had their names written in the history, like Virginia Woolf.
The book The Hours (1999), from the American author Michael Cunningham performs
an immersion in the feminine universe of this important literate. This work aims to
analyze the link built between these two writers with regard to the representation of
women in different times and places described in the course of the novel. Bibliographic
database, uses the literary productions of Woolf, especially the works Mrs Dalloway
(1925), A Room of One's Own (1929) and Professions for women and other feminist
articles (2012), it will be central to relations between the creators . In view of the
aforementioned points, is expected to demonstrate the intertextuality in the
Cunninhgam’s work, running through women's achievements and make us think about a
subject that is far from being examined in it’s entirety, but rather is always renewing
itself.
Keywords: Intertextuality; The Hours; Mrs Dalloway; Virginia Woolf.
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Código: HS0108
Autor: ISABELLE SANTANA DE OLIVEIRA
Orientador: MARILIA VARELLA BEZERRA DE FARIA
Título: APRENDENDO A FAZER PESQUISA
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados desenvolvidos por mim como bolsista de
iniciação científica, referentes ao projeto de pesquisa “A construção identitária da cidade
múltipla”, o qual visa investigar e analisar as identidades culturais no discurso literário
sobre a cidade do Natal, a partir de prosa e de verso. Com os estudos realizados no
transcorrer desse ano, conseguimos concluir que Natal apresenta uma variabilidade
identitária sobremaneira e é isso que consegue transportar essa cidade para um
patamar de especificidade única.
Palavras-chave: Discurso. Identidade. Prosa. Poesia. Cidade. Memória.
Title: LEARNING TO RESEARCH
Abstract: This work presents the results developed by me as a trainee of scientific
initiation of the research project entitled "The identity construction of the multiple city",
which aims at investigating and analyzing cultural identities found in literary discourse
on the city of Natal, both from prose and verse. The studies carried out this year indicate
that Natal has a great multiplicity of identities and that's what makes this city so unique.
Keywords: Discourse. Identity. Prose. Poetry. City. Memory.
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Código: HS0109
Autor: TAIANE CRISTINA DE MEDEIROS SILVA
Orientador: JOSIMEY COSTA DA SILVA
Título: As formas materiais da comunicação urbana na feira das Rocas em Natal/RN
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo identificar elementos materiais da
comunicação urbana que compõe a paisagem midiática da Feira das Rocas localizada no
bairro das Rocas na cidade de Natal/RN. Propomos neste estudo ainda realizar um breve
levantamento sobre os conceitos de mediascape, bodyscape e epistemologia complexa a
fim de definir o aporte teórico para o reconhecimento desses elementos comunicativos.
Utilizamos registros fotográficos e sonoros para compor os dados empíricos desta
pesquisa e como resultado foi possível identificar diferentes paisagens midiáticas que
proporcionam novas formas de significado em um ambiente de fluxo compartilhado.
Palavras-chave: Comunicação urbana. Mediapaisagem. Feira das Rocas
Title: The forms of urban communication materials at the fair of Rocas in Natal/RN
Abstract: This research aims to identify material elements of urban communication that
makes up the media landscape of Fair Rocas located in the neighborhood Rocas in Natal/
RN. We propose in this study also conduct a brief survey on the concepts of mediascape ,
bodyscape and complex epistemology in order to define the theoretical basis for the
recognition of communicative elements. We use photographic and sound recordings to
compose the empirical research data and as a result it was possible to identify different
media landscapes that provide new forms of meaning in a shared flow environment.
Keywords: Urban communication. Mediapaisagem. Feira das Rocas.
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Código: HS0116
Autor: ÉRICA LANY PEREIRA TAVARES
Orientador: MARCIO RENATO PINHEIRO DA SILVA
Título: A Reformulação dos Gêneros Literários em “A Preparação do Romance”, de
Roland Barthes
Resumo: Esta pesquisa pretende estudar a reformulação do dispositivo “gênero
literário” articulada por Roland Barthes no curso “A Preparação do Romance”,
mapeando suas possíveis implicações à literatura, bem como ao próprio discurso críticoteórico.
Palavras-chave: Reformulação. Gêneros Literários. Romance.
Title: THE REFORMULATION OF THE LITERARY GENRES IN "A PREPARAÇÃO DO
ROMANCE", OF ROLAND BARTHES
Abstract: This research aims to study the reformulation of the device "literary genre"
articulated by Roland Barthes in the course "Preparation of Romance", mapping out its
possible implications for the literature as well as to the own theoretical and critical
discourse.
Keywords: Reformulation. Literary Genres. Romance.
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Código: HS0117
Autor: TIAGO XAVIER
Orientador: CINARA MARIA LEITE NAHRA
Título: Imortalidade e Aprimoramento Moral Ano 2
Resumo: O presente trabalho “Imortalidade” é um jogo on line social/educativo no qual
os jogadores têm a oportunidade de utilizarem o jogo como ferramenta de reflexão e
discussão acerca da ideia de aprimoramento moral, que é a ideia de que devemos agir
moralmente e nos aprimorarmos moralmente, não de forma individual, mas sim
coletiva, contribuindo para a solidariedade social em prol da preservação da espécie
humana.
Palavras-chave: Aprimoramento-moral – Solidariedade – Coletividade – Imortalidade.
Title: Immortality and Moral Enhancement
Abstract: This work "Immortality," which is a play on social/educational line, in which
players while trying to achieve immortality, have the opportunity to use the game to
make donations to charities, reflecting and discussing about the idea of moral
improvement, which is the idea that we should act morally and develop ourselves
morally, not individually, but collectively, contributing to social solidarity for the
preservation of the human species.
Keywords: Moral-Enhancement – Solidarity – Collective – Immortality.
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Código: HS0120
Autor: TALLITA DE CARVALHO MARTINS
Orientador: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA
Co-Autor: AMANDA PONTES SOARES FERNANDES
Título: ARBITRAGEM ONLINE: UMA ANÁLISE ACERCA DA INFLUÊNCIA DA INTERNET
NOS MECANISMOS EXTRAJUDICIAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Resumo: Trata dos mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos, com enfoque
principal para a arbitragem online. Discute como as câmaras arbitrais online funcionam
e, consequentemente, como a internet tem atuado enquanto elemento propiciador de tal
ferramenta. Faz alusão ao panorama internacional no que tange ao referido meio
alternativo de solução de dissídios e quais os principais obstáculos enfrentados,
sobretudo no Brasil, para a implantação desse novo método. Aponta para o fenômeno da
negociação como saída para a crise do Poder Judiciário a partir de uma desjudicialização
de demandas.
Palavras-chave: Arbitragem online. Câmaras arbitrais online. Desjudicialização.
Title: ONLINE ARBITRATION: AN ANALYSIS ON THE INTERNET IN INFLUENCES
MECHANISMS EXTRAJUDICIAL CONFLICT RESOLUTION
Abstract: It deals with the non-judicial mechanisms for conflict resolution, with the main
focus for online arbitration. Discusses how online arbitration chambers work and,
consequently, how the Internet has acted as a favorable element of such a tool. Alludes
to the international scene in relation to such alternative means of bargaining solution
and what the main obstacles faced, especially in Brazil, for the implementation of this
new method. Points to the phenomenon of trading as a solution to the crisis of the
judiciary from a desjudicialização demands.
Keywords: Online Arbitration. Online arbitration chambers. Desjudicialization.
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Código: HS0122
Autor: AMANDA PONTES SOARES FERNANDES
Co-Autor: TALLITA DE CARVALHO MARTINS
Título: ARBITRAGEM ONLINE: UMA ANÁLISE ACERCA DA INFLUÊNCIA DA INTERNET
NOS MECANISMOS EXTRAJUDICIAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Resumo: Trata dos mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos, com enfoque
principal para a arbitragem online. Discute como as câmaras arbitrais online funcionam
e, consequentemente, como a internet tem atuado enquanto elemento propiciador de tal
ferramenta. Faz alusão ao panorama internacional no que tange ao referido meio
alternativo de solução de dissídios e quais os principais obstáculos enfrentados,
sobretudo no Brasil, para a implantação desse novo método. Aponta para o fenômeno da
negociação como saída para a crise do Poder Judiciário a partir de uma desjudicialização
de demandas.
Palavras-chave: Arbitragem online. Câmaras arbitrais online. Desjudicialização.
Title: ONLINE ARBITRATION: AN ANALYSIS ON THE INTERNET IN INFLUENCES
MECHANISMS EXTRAJUDICIAL CONFLICT RESOLUTION
Abstract: It deals with the non-judicial mechanisms for conflict resolution, with the main
focus for online arbitration. Discusses how online arbitration chambers work and,
consequently, how the Internet has acted as a favorable element of such a tool. Alludes
to the international scene in relation to such alternative means of bargaining solution
and what the main obstacles faced, especially in Brazil, for the implementation of this
new method. Points to the phenomenon of trading as a solution to the crisis of the
judiciary from a desjudicialização demands.
Keywords: Online Arbitration. Online arbitration chambers. Desjudicialization.
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Código: HS0126
Autor: LEILA PATRICIA DE LIMA IRINEU
Orientador: LISABETE CORADINI
Título: o cinema africano: narrativas, memórias e itinerários
Resumo: A pesquisa visa discutir a o cinema africano ligado ao debate do póscolonialismo, através das imagens cinematográficas produzidas em diferentes países no
continente africano na contemporaneidade. A investigação tem como foco perceber de
que forma o cinema africano contemporâneo vem se relacionando com o imaginário pré
- concebido da África, sensibilizando assim um outro olhar sobre o continente. Quando
se fala no continente africano dois imaginários aparecem sempre à tona: o exótico e a
pobreza, o cinema traz novas questões para desconstruir esses imaginários e contribuir
para o debate sobre o preconceito e racismo. Para entender o cinema africano é preciso
compreender os desdobramentos através de momentos políticos importantes que
marcam os gêneros deste cinema, de como eles foram utilizados quais são suas
finalidades e os seus impactos. Outro ponto abordado é sobre a distribuição destes
filmes, que atualmente se resume somente a festivais. Por fim na pesquisa se discute os
temas recorrentes: os problemas das migrações, fronteiras, identidade, diáspora e
também a questão da mulher. Pretende-se discutir estas relações da imagem e
imaginário africanos para uma nova abordagem antropológica que promova um
exercício reflexivo sobre a nossa própria cultura.
Palavras-chave: Palavras-chave: Antropologia. África. Imagem. pós-colonialismo.
Title: African Cinema: narratives, memories and itineraries
Abstract: This study aims to discuss African Cinema linked to the post-colonial debate,
through the cinematographic images produced in different countries on the
contemporary African continent. The focus of this investigation is how contemporary
African Cinema dialogues with a preconceived image of Africa, sensitizing another gaze
toward the continent. When referring to the African continent, two images are bound to
appear: the exotic and poverty. The contemporary cinema raises new questions to
deconstruct these images and contribute to the debate on prejudice and racism. To
understand African Cinema it is necessary to understand its development through the
important political moments that mark the different genres of this filmmaking, how they
were used, to what ends, and to what effect. Another point highlighted in this research is
the distribution of these films, which is currently limited to festivals. Finally, this
research also discusses the following recurring themes: migration problems, borders,
identity, Diaspora and women. These relationships of the image and imagined Africa are
discussed to attempt a new anthropological approach that promotes an exercise in
reflection on our own culture.
Keywords: Keywords: Anthropology. Africa. Image. Post-colonialism.
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Código: HS0129
Autor: DRIELLY ELIENNY DUARTE DE FIGUEIRDO
Título: Moda e arte africana: a circulação global do consumo
Resumo: O presente trabalho tem como proposta inicial entender o universo da moda
africana e suas nuances por meio de textos e de entrevistas com africanos imigrantes
comuns que mudaram para o Rio Grande do Norte, buscando observar a maneira das
pessoas de diferentes nações que vivenciam a moda de seus países natais. Também se
busca compreender a visão ocidental sobre a moda africana, observando as imagens e
tratamentos dados aos elementos das mais diversas indumentárias da África.
Palavras-chave: Moda. África. Indumentária. Moda Africana.
Title: FASHION AND AFRICAN ART: CIRCULATION GLOBAL CONSUMPTION
Abstract: This work has the original proposal to understand the universe of African
fashion and its nuances through texts and interviews with African common immigrants
who moved to the Rio Grande do Norte , seeking to observe the way people of different
nations experience the fashion of their home countries . It also seeks to understand the
Western view of African fashion , watching images and treatments given to the elements
of the most diverse costumes of Africa.
Keywords: Fashion. Africa. Attires. African fashion.
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Código: HS0130
Autor: LUCIANA LOPES DA SILVA COSTA
Orientador: JACYENE MELO DE OLIVEIRA
Co-Autor: LARISSA ERICKA DE ARAÚJO RIBEIRO
Título: O ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR DAS CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS:
UM ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DA IMPLEMENTAÇÃO DE CLASSE HOSPITALAR
NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
Resumo: As implementações de classes hospitalares no Hospital Universitário Onofre
Lopes (HUOL) e no Hospital Giselda Trigueiro(HGT) possibilitaram o desenvolvimento
da pesquisa, que tem como objetivo investigar as características de implementação
dessas classes, cujo alvo sejam crianças da Educação Infantil (0 à 5 anos). O estudo se
fundamenta nos documentos oficiais: BRASIL, 1998; BRASIL, 2002; e em autores que
discutem a temática: BARROS, 1999; CECIM, 1999; dentre outros. A metodologia
utilizada foi a Abordagem Qualitativa da Pesquisa Educacional que “envolve a obtenção
de dados tendencialmente descritivos”. (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.13). Tendo como
instrumentos questionários, entrevista semiestruturada, análise documental e
observação participante. É possível constatar através dos dados que foram e estão sendo
obtidos que devido à implementação das classes houve uma melhoria na qualidade do
atendimento as crianças internadas de 0 á 5 anos em ambos os hospitais, mas ainda há
muito o que se melhorar. No HUOL, o atendimento tem sido realizado com crianças de 2
á 5 anos de idade, e no Hospital Giselda Trigueiro, o trabalho está sendo realizado com
crianças desta faixa etária, sem exclusão, com apenas uma professora. Diante dessa
constatação, as equipes de ambos os hospitais estão em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação (SME/Natal/RN), providenciando a colaboração no atendimento
pedagógico as crianças dessa faixa- etária, para que elas tenham seus direitos
garantidos.
Palavras-chave: Implementação. Classe Hospitalar. Educação Infantil
Title: CALL EDUCATIONAL HOSPITALS OF CHILDREN FROM 0 TO 5 YEARS: A STUDY OF
THE CHARACTERISTICS OF THE IMPLEMENTATION OF HOSPITAL CLASS IN EARLY
CHILDHOOD EDUCATION.
Abstract: Hospital classes implementations at the University Hospital Onofre Lopes
(HUOL) and Giselda Trigueiro Hospital enabled the development of research that aims
to investigate the implementation of characteristics of these classes, which targets
children from kindergarten (0 to 5 years). The study is based on official documents:
BRAZIL, 1998; BRAZIL, 2002; and authors who discuss the theme: BARROS, 1999;
CECIM, 1999; among others. The methodology used was the Qualitative Approach of
Educational Research that "involves obtaining tend descriptive data." (LUDKE; ANDRÉ
1986, p.13). With the questionnaires instruments, semi-structured interviews,
document analysis and participant observation. It can be seen from the data that have
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been and are being made that due to the implementation of the classes there was an
improvement in the quality of care of hospitalized children from 0 to 5 years in both
hospitals, but there is still much to improve. In HUOL, the service has been carried out
with children aged 2 to 5 years old, and Giselda Trigueiro Hospital, the work is being
done with children of this age faixa- without exclusion, with only one teacher. Given this
finding, teams of both hospitals are in partnership with the City Department of
Education (SME / Natal / RN), providing collaboration in pedagogical care children this
age faixa, so that they have their rights guaranteed.
Keywords: Implementation. Hospital class. Child education
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Código: HS0131
Autor: THAISA KARLA DE FREITAS FERREIRA
Orientador: CARLA MONTEFUSCO DE OLIVEIRA
Título: Ética, Comunicação e Direitos Humanos: uma análise da Responsabilidade Social
no Rio Grande do Norte
Resumo: É principalmente a partir do século XX, quando ocorre grande desenvolvimento
da tecnologia e a comunicação de massa ganha impulso, que os meios de comunicação
passam a ter um papel central dentro de cada nova época social. Uma temática que vem
sendo discutida cada vez mais pela mídia é a Responsabilidade Social Empresarial – RSE
e suas diversas nuances. O objetivo geral do estudo ora apresentado é analisar as
estratégias de marketing social utilizadas pelas empresas do Rio Grande do Norte. Para
isso, foi dada continuidade, sob uma nova perspectiva analítica, a coleta semanal, nos
jornais de maior circulação do estado, de propagandas que apresentavam algum aspecto
do Marketing Social, no intuito de alcançar resultados mais amplos para possibilitar uma
maior compreensão dos dados. Foi realizada também uma visita aos sites das empresas
de TV que possuem filiadas locais e posteriormente um estudo de caso sobre a TV Globo.
Como principais resultados, percebe-se que o Marketing Social é uma ferramenta ainda
pouco apropriada pelo empresariado do RN, diferentemente do que ocorre com a TV
Globo, que utiliza a própria programação como fonte de divulgação de ações sociais ou
de campanhas desenvolvidas pela empresa. Considerando que os veículos de
comunicação exercem significativa influência a partir do que transmitem, torna-se
importante refletir sobre a ideia de uma comunicação construída por todos e não como
exclusiva de um único setor, uma comunicação democrática e descentralizada.
Palavras-chave: Responsabilidade Social Empresarial. Marketing Social. Comunicação.
Title: ETHIC, COMMUNICATION AND HUMAN RIGHTS: an analysis of Social
Responsibility in Rio Grande do Norte
Abstract: It is mainly from the twentieth century, when there is great development of
technology and mass communication gains momentum, the media now have a central
role in each new social era. A theme that has been discussed increasingly in the media is
the Corporate Social Responsibility - CSR and its various nuances. The overall objective
of the study presented is to analyze the social marketing strategies of companies in the
Rio Grande do Norte. For this, we continued under a new analytical perspective, the
weekly collection, the largest circulation state newspapers, advertisements presenting
some aspect of social marketing in order to achieve broader results to enable a greater
understanding of the data. It was also made a visit to the sites of TV companies that have
affiliated sites and subsequently a case study on TV Globo. As main results, it is clear that
the Social Marketing is still not appropriate tool for the business community RN, unlike
what happens with TV Globo, which uses the programming itself as a source of
dissemination of social actions or campaigns developed by the company. Whereas the
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media have a significant influence from transmitting, it is important to reflect on the
idea of communication built by all and not as unique to a single sector, a democratic and
decentralized communication.
Keywords: Corporate Social Responsibility. Social Marketing. Communication.
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Código: HS0134
Autor: ANDRÉ BARBOSA LIMA DA SILVA
Orientador: JOSE CLEWTON DO NASCIMENTO
Título: Forma urbana - características lote a lote na Ribeira.
Resumo: Através do Processo de Tombamento desenvolvido pelo IPHAN, o Centro
Histórico de Natal foi oficialmente declarado patrimônio histórico, em 2010, o que gerou
uma série de regras baseadas em justificativas explicadas no próprio processo.
Realizando a leitura deste e analisando a área compreendida dentro do perímetro do
Centro Histórico e seu entorno, a pesquisa estudou possíveis divergências entre o
material consultado, o perímetro definido e os valores os quais o tombamento pretende
preservar. Para tal leitura, foram utilizados mapas físicos e virtuais, em conjunto com
fotos antigas e recentes dos espaços afetados. A leitura da forma urbana confirmou
divergências e possibilitou então a criação de um conjunto de fichas que ajudam a
caracterizar esta área em espaços diferenciados, uma vez que o perímetro do Centro
Histórico aplicaria um conjunto de regras na área como um todo, mesmo que ela possa
ser dividida em diversas partes diferentes. As especificidades desta área (parte dos
bairros da Cidade Alta, Ribeira e Rocas) foram estudadas durante toda a pesquisa, sendo
esta etapa centrada principalmente na Ribeira. Estes dados servirão então para o
estabelecimento de critérios de intervenção para o Centro Histórico, diminuindo assim
possíveis riscos que possam ocorrer ao se tratar este espaço como uma área homogênea
quanto a suas características.
Palavras-chave: Forma urbana. Valor patrimonial. Preservação.
Title: Urban form – plot-to-plot characteristics on Ribeira
Abstract: Through the Listing Process developed by IPHAN, Natal’s Historical Centre was
officially made a heritage site in 2010, which generates a series of rules based on the
explanations given on the process itself. Analyzing the mentioned material and the area
affected by the perimeter of the heritage site and its surroundings, this research studied
possible divergences between the source material, the perimeter of the site and the
values that the listing wanted to preserve. For this reading, the research utilized physical
and digital maps, coupled with old and new photos of the affected space. The reading of
the urban form confirmed that there are divergences and made possible the creation of a
group of files that help the characterization of the area in different sectors, for the
perimeter of the heritage side would apply a group of rules for the space as a whole,
even if it could have been divided in different spaces. The specificities of this area (part
of the neighborhoods of Cidade Alta, Ribeira and Rocas) were studied in the whole
research period, with this step being centered on the Ribeira. This data will serve to
establish criteria for the intervention in the heritage site, lowering possible risks that
may occur when this space is managed as a homogeneous area regarding its
characteristics.
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Código: HS0135
Autor: ROBERTA SOUZA LOBÃO
Título: Forma urbana - características lote a lote na Cidade Alta.
Resumo: A pesquisa abordada neste artigo se trata de uma análise elaborada nos bairros
da Ribeira e Cidade Alta da cidade de Natal, a respeito do tombamento do Centro
Histórico de Natal, consolidado pela proposta do IPHAN-RN em 2010. O estudo, desta
vez mais aprofundado em comparação às etapas anteriores, analisou as edificações lote
a lote e catalogou-as individualmente, criando um acervo de fichas das residências e
suas características de preservação arquitetônica e urbanística. Desta forma, foi possível
mapear o grau de preservação das residências da área tombada e verificar sua
concordância com o perímetro de proteção. Uma vez que a poligonal de tombamento
define o que deve ser preservado, a análise do que nela está contido possibilita uma
reflexão acerca do que foi considerado essencial a ser preservado e o que representa os
valores históricos para a cidade.
Palavras-chave: Centro histórico de Natal; Tombamento; Cidade Alta; Ribeira.
Title: Urban form – plot-to-plot characteristics on Ribeira
Abstract: The research discussed in this article is an analysis carried out in the districts
of Ribeira and Cidade Alta in the city of Natal, about the listing of the Historic Centre of
Natal, consolidated by an IPHAN-RN proposal in 2010. The study done this time was
more depth, compared to the previous steps, analyzing buildings one by one and
cataloging them individually, creating a collection of sheets of households and
characteristics of architectural and urban conservation. Thus, it was possible to map the
degree of preservation of the residences of the listed area and check their compliance
with the protective perimeter. Since the polygonal tipping defines what must preserve,
the analysis of what it is contained enables a reflection of what was essential to be
preserved and the historical values of the city.
Keywords: Historic Centre of Natal; Heritage Listing; Cidade Alta; Ribeira.
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Código: HS0137
Autor: RITA DE CASSIA NASCIMENTO SOUSA
Orientador: CARLOS NECO DA SILVA JUNIOR
Título: Avaliações das unidades de ensino nos encontros nacionais de educação química
de 2008 a 2014
Resumo: O presente trabalho procurou fazer uma análise dos elementos pedagógicos
presentes nos artigos completos e em resumo contidos no Encontro nacional de Ensino
de Química de 2008 a 2014.Para realizar a busca acessamos os sites dos eventos
compreendidos nesse período a partir dos títulos e/ou palavras chaves presentes nos
trabalhos, tais como: Unidades de Ensino Potencialmente significativas(UEPS), Unidades
Didáticas(UD) e Sequências Didáticas (SD). A análise possibilitou perceber que o número
de sequências de atividades apresentadas nos ENEQ’s ainda é pequeno em relação ao
total de trabalhos apresentados no eventos, e que os trabalhos analisados apresentam
diferentes tendências/estratégias de ensino para abordar o conteúdo químico como por
exemplo experimentação,questionários, enfoque CTS , problematização dentre
outros.Com isso percebemos que a elaboração e aplicação de novas práticas pedagógicas
podem contribuir de forma significativa no processo de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Unidades didáticas,sequências didáticas, UEPS.
Title: Evaluations of teaching units in national meetings of chemical education 20082014
Abstract: The present work seeked to make an analysis of the pedagogical elements
presents on the complete articles and in abstracts contained in National Meeting of
Chemistry Teaching from 2008 to 2014. To make the search, we accessed the sites of the
events comprehended in this period starting from the titles and/or keywords presents
on the works: Potentially Significant Units(UEPS), Teaching Units(UD) and Teaching
Sequences(SD). The analysis made possible to realize that the number of sequences of
activities presented at ENEQ's are still small in comparisson to the total of works
presented at the events, and that the analised works shows different
tendences/strategies of teaching to approach the chemistry content like
experimentation, questionnaries, CTS focus, problematization and others. Thereby we
realized that the elaboration and aplication of new pedagogical pratices may contribute
in a significant way on the teaching and learning process.
Keywords: teaching units, teaching sequences,PSTU
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Código: HS0139
Autor: YURI FREIRE DE ALMEIDA
Orientador: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON
Título: MATRIZES ORIENTAIS NA POESIA DE AUGUSTO DOS ANJOS: BUDISMO &
HINDUÍSMO
Resumo: Este projeto de pesquisa, como continuação de planos anteriores com as
mesmas sondagens, intenta descobrir mais/outras possíveis relações que se constroem
esteticamente entre a poética de Augusto dos Anjos (Paraíba, 1884-1914) e a questão do
Sagrado dentro das perspectivas orientais, mais especificamente do Budismo. Explorouse, por exemplo, a possibilidade de ler os poemas de Eu (único livro publicado em vida
pelo autor) como koans: espécies de ferramentas adotadas pelos sujeitos praticantes da
tradição Rinzai do Zen Budismo, com o objetivo de erigir o despertar para a
sabedoria/consciência da verdadeira realidade. Porém, além desta temática central que
guia a maior parte da pesquisa, também versa-se e perscruta-se a respeito da ligação
entre Augusto dos Anjos e as árvores: feito poético ostensivamente presente na obra do
referido poeta — feito aliás, de cunho também muito oriental, não só no quesito
espiritual, mas também no político, como se verá no decorrer do trabalho. Tais linhas se
entrecruzam poeticamente, revelando sujeitos líricos engajados e críticos a seus status
quo e que, liricamente, expressam sensações e percepções de uma realidade a ser
modificada pela força da poesia.
Palavras-chave: Augusto dos Anjos e Budismo. Augusto dos Anjos e as árvores
Title: ORIENTAL ROOTS IN AUGUSTO DOS ANJOS POETRY: BUDDHISM & HINDUISM
Abstract: This research project, as a continuation of previous plans to the same polls,
tries to find out more / other possible relationships that are built aesthetically between
the poetics of Augusto dos Anjos (Paraíba, 1884-1914) and the question of the Sacred in
the Oriental perspective, more specifically of Buddhism. It's explored, for example, the
possibility to read the poems of Eu (only book published in life by the author) as koans:
Species of tools adopted by the practitioners of Zen Buddhism from the Rinzai tradition,
with the purpose of erect the awakening wisdom/awareness of the true reality. But
beyond this central theme, which guides the most part of the research, also we
investigated about the link between Augusto dos Anjos and the trees: poetic act
ostensibly present in the author's work -- act, by the way, also very oriental not only in
the spiritual aspect, but also in political, as we will see in the course of this work. These
lines intersect poetically, revealing engaged poetical personas, critics to their status quo
and, lyrically, they express feelings and perceptions of a reality to be modified by the
poetry force.
Keywords: Augusto dos Anjos and Buddhism. Augusto dos Anjos and the trees.
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Código: HS0145
Autor: GLÊNIA MARIA DA SILVA FREITAS
Orientador: ROBSON CARLOS HADERCHPEK
Co-Autor: MARICLÉCIA BEZERRA DE ARAÚJO
Título: A Dramaturgia dos Encontros e Seus Desdobramentos
Resumo: A pesquisa Dramaturgia dos Encontros teve como percurso investigativo os
processos de composição do ator mediante sua investigação pessoal na prática
laboratorial experimental vivenciada no Arkhétypos Grupo de Teatro. Para tal
investigação, o ator obteve através da criação cênica, relações das quais construiu sua
mitologia pessoal, pois a Dramaturgia dos Encontros propõe envolvimentos com outros
atores. Os experimentos cênicos pautam-se nas relações entre o Teatro-Ritual e o
princípio da Imaginação Ativa proposta por Jung (2000), permitindo ao ator atuar em
uma dimensão arquetípica, trazendo para a cena uma comunhão que celebra a união
entre público e plateia. Neste processo vivenciado por todos os atores do grupo, um em
especial será relatado nesta pesquisa, sendo evidenciado o percurso de uma das atrizes
durante sua prática, como encontrou o seu arquétipo e como se apropriou de uma
dinâmica criativa para manter encontros com os outros arquétipos em cena. As
considerações de Estès (2014) nortearam os caminhos da atriz, no que diz respeito a
uma busca por sua mitologia pessoal, apropriando-se das abordagens do Teatro
Laboratório de Jerzy Grotowski e da probabilidade da teoria das múltiplas histórias;
deixando nascer, em meio às vivencias, o Arquétipo da Espera.
Palavras-chave: Arquétipos, Teatro Ritual, Encontro e Mitologia Pessoal
Title: The Dramaturgy of the Encounters and its developments
Abstract: The research “The Dramaturgy of the Encounters” had as an investigative
route, the actor's composition processes through personal research during an
experimental laboratory practice experienced in Arkhétypos Grupo de Teatro. For this
research, the actor obtained through the scenic creation relationships which made him
built his own personal mythology, because the Dramaturgy of the Encounters proposes
to the actor involvements with other actors. The scenic experiments are guided in
relations between the Theatre-Ritual and the principle of Active Imagination proposed
by Jung (2000), allowing the actor to act in a powerful archetypal dimension, bringing to
the scene a community that celebrates the union between crowd and audience. In this
process experienced by all actors in the group, one in particular will be reported in this
study, being shown the route of one of the actresses during her practice: how she found
her archetype and how she appropriated a creative dynamic to keep making encounters
with the other archetypes on the scene. The considerations of Estès (2014) guided the
actress’ ways, in regard to a search for her personal mythology, appropriating
approaches from the Laboratory Theatre of Jerzy Grotowski, and the likelihood of the
theory of the multiple stories; creating among the practices, the Archetype of Waiting.
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Código: HS0150
Autor: LARISSA MARIA DE MENEZES COSTA
Orientador: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI
Título: PERCEPÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NATALENSES POR MORADORES DAS
REDONDEZAS
Resumo: A importância da relação entre escola e o contexto sócio físico em que se insere
tem sido objeto de discussões ao longo do tempo. Nesse debate, há consenso sobre a
escola precisar abrir-se para a realidade que a cerca, deixando que os moradores usem
seus espaços e explorando o bairro como ambiente educativo. Partindo desse
entendimento, a pesquisa realizada investigou como os moradores do bairro percebem o
relacionamento escola-comunidade. Para tanto foram escolhidas 04 instituições de
ensino públicas localizadas da cidade de Natal (duas na zona sul, uma na zona leste e
outra na zona oeste), sendo entrevistados em média dez moradores de seus respectivos
arredores. Em três delas os resultados foram similares: a maioria dos participantes
considerava não existir um relacionamento significativo entre escola e comunidade, não
notando acontecer uso do espaço escolar pela vizinhança nem vice-versa, e apontando a
violência como uma das principais causas desse distanciamento. Na quarta escola foi
diferente: os estudantes e a comunidade se faziam presentes nos dois ambientes,
estabelecendo um relacionamento significativo entre ambos. Os resultados
evidenciaram a identidade de lugar e da apropriação do espaço como fenômenos cujo o
estudo é fundamental para a compreensão das relações escola-comunidade, e para os
quais a existência de projetos sociais aparenta contribuir favoravelmente.
Palavras-chave: Escola. Percepção ambiental. Relação escola-vizinhança.
Title: PERCEPTION NATAL-RN’S PUBLIC SCHOOLS BY RESIDENTS OF THE
NEIGHBORHOOD
Abstract: The importance of the relationship between school and the physical social
context in which it operates has been subject to some discussions. In this debate, the
consensus is: the school needs to open up to the reality that it surrounds promoting two
situations: making the use of it spaces by residents, and exploring the neighborhood as
an educational environment. Based on this understanding, the survey investigated how
the residents of the neighborhood realize the relationship school-community. We
selected 04 public educational institutions located in Natal-RN-Brazil (two in the south
of the city, one in the east and another in the west), and interviewed an average of ten
residents of their surroundings. In three schools, the results were similar: most
participants considered there is not a significant relationship between school and
community, not noticing happen use of school space in the neighborhood or,
contrariwise, and pointing violence as one of the main causes of this distance. In the
fourth school was different: the students and the community were present in both
environments, establishing a meaningful relationship between them. The results showed
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the identity of place and ownership of space as phenomena whose study is essential to
understanding the school-community relationships, and that the existence of social
projects appears to contribute favorably.
Keywords: School. Environmental awareness. School-neighborhood.
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Código: HS0153
Autor: AGUIDA MARIA DA SILVA CUNHA
Orientador: JOSIMEY COSTA DA SILVA
Co-Autor: THIAGO TAVARES DAS NEVES
Título: "O corpo e o bodyscape como formas expressivas da comunicação urbana."
Resumo: A pesquisa “O corpo e o bodyscape como formas expressivas da comunicação
urbana” propôs buscar dentro do Centro Histórico da cidade do Natal (composto pelos
bairros Cidade Alta, Ribeira e Rocas) vestígios de comunicação urbana que remetem ao
conceito de bodyscape proposto pelo sociólogo italiano Massimo Canevacci. Esses
vestígios de comunicação promovem e personificam imagens do Centro Histórico no
imaginário das pessoas que o frequentam, contribuindo assim para a formação de uma
cultura local que vê esse espaço somente como local de consumo. Foram observados os
vestuários, os acessórios e as formas de agir, além das práticas de consumo das pessoas.
As formas expressivas das imagens demonstram traços da metrópole comunicacional
dentro da cidade do Natal.
Palavras-chave: Centro Histórico. Bodyscape. Mediapaisagem. Comunicação urbana.
Title: THE BODY AND THE BODYSCAPE AS EXPRESSIVE FORM OF URBAN
COMMUNICATION
Abstract: The research “The body and the bodyscape as expressive form of urban
communication” proposed to look into Natal’s town Historical Center (composed by the
districts of Cidade Alta, Ribeira e Rocas) traces of urban communication that refers to
the concept of bodyscape proposed by the Italian sociologist Massimo Canevacci. These
traces of communication promote and personify the Historical Center’s images in the
minds of the people who attend, thus contributing to the formation of a local culture that
sees this space only as a place of consumption. Clothingm accessories and ways of acting
were observedm in addition to people consumption habits. The expressive forms of the
images shows traces of communicational metropolis within the city of Natal.
Keywords: Historical center. Bodyscape. Mediapaisagem. Urban communication.
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Código: HS0157
Autor: NATALYA CRISTINA DE LIMA SOUZA
Orientador: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI
Título: A HABITABILIDADE EM AMBIENTE RESIDENCIAL SEGUNDO OS MORADORES
DE HIS
Resumo: Estudos recentes desenvolvidos sobre a Habitação de Interesse Social (HIS) no
Brasil voltam-se para a qualidade dos projetos do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV), considerando as condições de habitabilidade em termos arquitetônicos e
urbanísticos. A primeira etapa dessa pesquisa (2014/2015) investigou as ferramentas
de análise utilizadas nesses estudos e como seus produtos são transmitidos à
comunidade. Na segunda fase (2015/2016), foi construído um instrumento padrão para
Avaliação Pós-Ocupação (APO) de conjuntos habitacionais, investigando sua
habitabilidade por meio da conjugação do ponto de vista técnico (obtido por meio de um
roteiro de vistoria) ao ponto de vista dos beneficiários dos programas habitacionais. O
método foi testado em um conjunto selecionado na Região Metropolitana de Natal.
Considerando os três grupos de estudo abordados (bairro, conjunto e habitação),
constatou-se que os participantes enfatizaram a dimensão do bairro em detrimento dos
outros âmbitos que são mais individuais. Foram verificadas semelhanças no
entendimento de pesquisadores e usuários, de acordo com os quais, embora o PMCMV
consiga fornecer moradia a baixo custo para uma população com poder aquisitivo muito
reduzido, ele é falho enquanto provedor de serviços urbanos, não oferecendo à
população usuária oportunidades de acesso a equipamentos sociais fundamentais para
sua inserção na comunidade, e dificultando o pleno exercício de sua cidadania.
Palavras-chave: Habitação de Interesse Social. Habitabilidade. Programas habitacionais
Title: THE HABITABILITY IN RESIDENTIAL ENVIRONMENT BY RESIDENTS OF SOCIAL
HOUSING
Abstract: Recent studies developed about Social Housing (SO) in Brazil discuss mainly
about the quality of the projects from the PMCMV (in English, Program “My house, my
life”) considering the living conditions in their architectural and urban characteristics.
The first phase of this research project (2014/2015) investigate the analytical tools of
these studies and how their products are transmitted to the community. In the second
phase (2014/2015) was created a standard instrument to Evaluation Post Occupancy
(EPO) in housing estates to understanding the habitability turned to the beneficiaries of
housing programs. The method was tested in an estate set in the Natal Metropolitan
Region. Considering the three study groups addressed (district, estate and housing), it
was found that the participants emphasized the scale of the neighborhood at the
expense of other areas that are more individual. Similarities were founded in the
understanding of both researchers and users, according to which, although PMCMV can
provide low-cost housing for a population with very limited purchasing power it is
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flawed while urban service provider, not offering the user population opportunities to
access basic social facilities for their integration in the community and hamper the full
exercise of their citizenship.
Keywords: Social Housing. Habitability. Housing Programs
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Código: HS0158
Autor: FAMARA DE SOUZA LEMOS
Orientador: EUGENIA MARIA DANTAS
Co-Autor: THALITA CRISTINA BARROCA DA SILVA
Título: Geografia, ensino e a formação de uma inteligência espacial multiescalar: o
cotidiano, o bairro e a informação em Natal-RN
Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo analisar o ensino de geografia na perspectiva
dos estudos urbanos. Fundamentado teoricamente em autores que discutem a
apreensão do lugar, da cidade, do mundo e das relações estabelecidas entre estes, numa
abordagem multiescalar. Portanto, considera-se a cidade, o bairro, o cotidiano e a
informação como escalas de análise da realidade espacial urbana para a compreensão do
atual mundo complexo que vivemos. Almejamos sujeitos que possuam competências e
habilidades para atender a inteligência espacial, atenta e articulada ao ensino de
geografia, que visa, dentre outros objetivos, a formação cidadã. A realização dessa
investigação baseia-se metodologicamente na interpretação de documentos oficiais
como os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, Orientações Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio e a política pública do Plano Nacional do Livro Didático – PNLD e na
experiência desenvolvida no estágio supervisionado. A partir da análise desses
documentos e da experiência vivida, compreendemos quais as intencionalidades e
orientações para o ensino de geografia, a importância do professor em criar estratégias
que articulem o global e o local; e por fim, a compreensão de que a inteligência espacial é
sempre um jogo multiescalar, sendo o espaço um campo aberto para exercitar as regras
desse jogo.
Palavras-chave: Inteligência espacial. Ensino de Geografia. Livro didático.
Title: Geography, education and training of a multiscale spatial intelligence: the
everyday, the neighborhood and the information in Natal-RN
Abstract: This research aims to analyze the geography teaching from the perspective of
urban studies. Theoretically grounded in authors who discuss the seizure of the place,
the city, the world and the relationships established between them, a multiscale
approach. Therefore, it is considered the city, the neighborhood, the everyday and the
information as scales of analysis of urban spatial reality to understand the current
complex world we live in. We aim to individuals who have skills and abilities to meet the
spatial intelligence, attentive and articulate the geography teaching, which aims, among
other objectives, citizen training. The realization of this research is based
methodologically on the interpretation of official documents such as the National
Curriculum Parameters - PCN, National Curriculum Guidelines for Secondary Education
and public policy of the National Textbook Plan - PNLD and experience developed in
supervised training. From the analysis of these documents and the experience, we
understand that the intentions and guidelines for the teaching of geography, the
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importance of the teacher in creating strategies that link the global and the local; and
finally, understanding that spatial intelligence is always a multiscale game, and the space
an open field to work out the rules of the game.
Keywords: Spatial intelligence. Geography teaching. Textbook.
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Código: HS0163
Autor: AMANDA VITÓRIA BARBOSA ALVES
Orientador: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS
Título: PLANO DE TRABALHO - A Associação dos Professores do Rio Grande do Norte
Resumo: O presente trabalho objetiva conhecer a história da Associação de Professores
do Rio Grande do Norte-APRN durante os anos de 1920 a 1989, período de fundação e
desativação dessa entidade (CAVALCANTE, 1999). Para realização desse, fizemos
pesquisas nos acervos da Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Sociais AplicadasCCSA/UFRN e no Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do
Norte/SINTE-RN. Nesses acervos recorremos a diferentes fontes que auxiliaram na
compreensão da formação da instituição estudada. As fontes permitiram refletir sobre
os acontecimentos educacionais a partir de determinada realidade social construída
(CHATIER, 1990). Instalada em 04 de dezembro de 1920, conforme Cavalcante (1999), a
Associação de Professores aqui do Rio Grande do Norte era uma das mais antigas do
Brasil, e os professores que nela atuavam eram formados pela Escola Normal de NatalRN. Também constatamos que o programa objetivava criar escolas e combater ao
analfabetismo, e em outros momentos, proponham uma “educação integral”, com base
no modelo escolanovista. Durante o período estudado, a APRN foi dirigida por mais de
20 diretorias, sendo elas presididas por alguns professores e professoras do estado.
Destacamos que essa instituição desempenhou papel preponderante na sociedade, uma
vez que aglutinava profissionais da educação num contexto de discussões em torno do
ensino no RN.
Palavras-chave: História da Educação. Associação de Professores. Educação
Title: RIO GRANDE DO TEACHERS ASSOCIATION NORTH: THE WRITING OF A STORY
Abstract: This study aims to know the history of Rio Grande do Norte Teachers
Association - APRN during the years 1920-1989, founding period and deactivation of
this entity (CAVALCANTE, 1999). For this, we did a search in the archives of the Library
Sector Centre for Social Applied Sciences - CCSA / UFRN and the Union of Workers in
Public Education of Rio Grande do Norte / SINTE -RN. In these files find different
sources that helped in understanding the formation of the institution studied. The
sources allowed the reflection on the educational events of the special construction of
social reality (CHATIER, 1990). Installed on December 4, 1920, as stated Cavalcante
(1999), the Teachers Association here of Rio Grande do Norte is one of the oldest in
Brazil, and teachers who participated in it were formed by the Normal School Natal- RN.
We also understand that the program aimed to create schools and combating illiteracy,
and at other times, to propose a "comprehensive education", based on the Model New
School. During the study period, APRN was directed by more than 20 administrations,
and chaired by RN teachers and teachers. We note that this institution played role in
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society, since education professionals gathered in effervescence context around
education in RN.
Keywords: History of Education. Teachers Association. Education.
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Código: HS0167
Autor: ANA PAULA RIBEIRO FERNANDES
Orientador: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA
Título: A Identidade e a memória atreladas ao lugar em Era Uma Vez Eu, Verônica
Resumo: Este trabalho explora os conceitos de identidade cultural, memória e lugar, com
o objetivo de entender como o espaço urbano e o lar, representados em uma produção
cinematográfica, se relacionam com a identidade e a memória dos personagens que os
vivenciam na realidade da vida urbana contemporânea. Para isso, é apresentada uma
análise do filme brasileiro Era Uma Vez Eu, Verônica (Marcelo Gomes, 2012). As
reflexões teóricas aqui apresentadas são baseadas nas discussões desenvolvidas por Hall
(2005) acerca das identidades na pós-modernas; na dialética entre identidade e
memória e o narrar como fonte de preservação desta, segundo a visão antropológica de
Candau (2011); na noção de lar e lugar, além das experiências que transformam o
espaço em lugar e interferem na identidade do sujeito, de acordo com Tuan (1983) e
Relph (2012).
Palavras-chave: Identidade. Memória. Lugar.
Title: Identity and memory associated to place in Era Uma Vez Eu, Verônica
Abstract: This work aims to explore the concepts of cultural identity, memory and place,
in order to understand how the urban space and the home, represented in a film, are
related to the identity and memory of the characters that experience the reality of a
contemporary urban life. An analysis of the Brazilian film Era Uma Vez Eu, Verônica
(Marcelo Gomes, 2012) is presented, and has as its theoretical framework the
conceptions of Hall (2005) about the post-modern identities; the dialectic between
identity and memory narrated as a source of preservation, according to Candau’s (2011)
anthropological view; and the understanding of home and place, beyond the experiences
that transform space into place and interfere with identity, according to Tuan’s (1983)
and Relph’s (2012) thoughts.
Keywords: Identity, Memory, Place
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Código: HS0170
Autor: MARYELLE CAMPOS SILVA
Orientador: FERNANDO BASTOS COSTA
Título: Pluriatividade: agricultura familiar e mineração em Parelhas/RN
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo pesquisar o cotidiano de
aproximadamente 100 famílias, que habitam numa área no município de Parelhas, na
região Seridó do Rio Grande do Norte, conhecida como “por detrás da serra”, buscando
compreender como se dá a relação de ocupação laboral destas famílias entre a extração
mineral e a agricultura familiar. Houve a necessidade de buscar novos dados
relacionados a esta associação laboral, observar a realização de diálogos entre os
mineradores e as empresas mineradoras com o objetivo de melhorar a relação de
trabalho dos “agromineradores”, como decidimos titular este grupo. Devido as
característica edafoclimáticas de a região estudada desfavorecer a agricultura familiar
de modo tradicional, ocorre um direcionamento desses agricultores na busca de
atividades alternativas na perspectiva de sobrevivência das famílias, para alcançar sua
autonomia econômica e possibilitar o acesso à aposentadoria enquanto agricultores,
mesmo porque na mineração prevalece a informalidade. Portanto, deve-se compreender
quais são os fatores que influenciam ou que são determinantes para que os
“agromineradores” optem pela associação laboral entre agricultura e mineração tendo
enfoque principalmente nas questões de condições de vida, de trabalho e as motivações
que os levam a fazer tal escolha.
Palavras-chave: Pluriatividade. Agricultura familiar. Extração mineral.
Title: PLURIACTIVITY: FAMILY FARMING AND MINING IN PARELHAS/RN
Abstract: This project aims to study the daily lives of approximately 100 families, who
live in the city of Parelhas, in the Seridó region of the state of Rio Grande do Norte,
known as "behind the hill", attempting to understand how the employment relationship
of these families work, between mineral extraction and family farming. There is a need
to seek new data related to this labor association and to facilitate the dialogue between
the miners and the mining companies in order to improve the working relationship of
the "agromineradores" (rural miners), term we used to name this group. Because the
soil and climatic characteristics of this region damage the traditional family farming, a
shift occurs where these farmers seek alternative activities to achieve their financial
autonomy and to provide access to retirement, since their type of occupation is informal
and unregulated. Therefore, we must understand which factors influence or which are
decisive for the "agromineradores" to opt for labor association between agriculture and
mining - mainly focused on the matters of living conditions, work and motivations that
lead them to make such a choice.
Keywords: Pluriactivity. Family farming. Mineral extraction.
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Código: HS0172
Autor: JOÃO DANIEL DE LIMA SIMEÃO
Orientador: ORIVALDO PIMENTEL LOPES JÚNIOR
Título: Igrejas e drogas: contatos em profundidade
Resumo: O uso cultural de psicoativos pode ser datado em dimensões milenares,
inclusive, nos mais variados cultos e religiões do mundo, todavia, com o suceder do
período inquisitorial e de outros eventos históricos, de forma central no contexto atual a
“guerra contra as drogas” iniciada no século XX se desenvolveu uma forte teoria frente
ao “problema das drogas”, criminalizando jurídica e socialmente o uso de psicoativos,
assim como, marginalizando seus usuários. Foi nosso objetivo analisar as relações entre
valores religiosos e valores políticos presentes no discurso e na prática de grupos
religiosos especificamente no que diz respeito ao “problema das drogas”.
Desenvolvemos este projeto de pesquisa pretendendo contribuir com a discussão sobre
a responsabilidade dos grupos religiosos da cidade de Natal/RN na definição deste
assunto de grande repercussão na esfera pública, que em sua maioria tende a conceber
de forma espiritualizada, ao passo que, anula parcialmente a contextualização social.
Diante disso, o trabalho aqui exposto diz respeito as reflexões finais feitas na segunda
fase do projeto de pesquisa intitulado “Drogas e o exercício da religiosidade e da
cidadania” (PVC10520-2014), desenvolvido pelo grupo de estudo Mythos- Logos:
Religião, Mito e Espiritualidade (GEC226-09). O atual plano de trabalho é intitulado
Igrejas e Drogas: Contatos em profundidade.
Palavras-chave: Drogas; Religião. Cidadania. Políticas Públicas. Proibicionismo.
Title: Religiosity and Citizenship: Contacts in depth.
Abstract: The cultural use of psychoactive drugs can be dated to millenary dimensions,
including, in a variety of cults and religions of the world. However, with the succeed of
the inquisitorial period and other historical events, centrally within the current context
the "war against the drugs" started in the twentieth century has developed a strong
theory front of the "drug problem", criminalizing legal and socially the use of
psychoactive drugs, as well as marginalizing their users. It was our objective to analyze
the relationship between religious values and political values present in the discourse
and practice of religious groups specifically with regard to the "drugs problem". We
developed this research project intending to contribute to the discussion on the
responsibility of religious groups in the city of Natal/RN in defining of this high-profile
issue in the public sphere, which mostly tend to conceive of spiritualized form, while
annuls partially the social contextualization. Thus, the paper displayed here concerns
the final reflections made in the second phase of the research project entitled "Drugs
and the exercise of religiosity and citizenship" (PVC10520-2014) developed by MythosLogos study group: Religion, Myth and Spirituality (GEC226-09). The current work plan
is titled Churches and Drugs: Contacts in depth.
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Keywords: Drugs. Religion. Citizenship. Public policy. Prohibitionism.
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Código: HS0175
Autor: AYSLANE COSTA DA SILVA
Orientador: LUIZ AUGUSTO MACHADO MENDES FILHO
Título: COMUNIDADES DE VIAGENS ONLINE E TOMADA DE DECISÃO NA ESCOLHA DE
DESTINOS TURÍSTICOS
Resumo: As Comunidades de Viagens Online (CVO) têm proporcionado significativa
importância como fator decisório no processo de aquisição de serviços e produtos
turísticos. Em geral os viajantes utilizam as CVOs durante a organização de suas viagens
para consultar informações relativas ao destino a ser visitado, buscando informações
sobre meios de hospedagem, e restaurantes, entre outros. Esta pesquisa tem como
objetivo principal analisar como as CVOs vêm influenciando o processo de tomada de
decisões na escolha de destinos turísticos. Nesse contexto e para compreender o
processo de planejamento de viagens e tomada de decisão dos viajantes, o presente
trabalho irá aplicar o Modelo de Aceitação Tecnológica, do inglês Technology
Acceptance Model (TAM). Como resultados finais verificou-se que o uso da informação
presente nas CVOs na tomada de decisão e escolha de destinos turísticos, revela-se
incidente no suporte a organização e ao planejamento individual de viagens e roteiros
turísticos.
Palavras-chave: Comunidades de Viagens Online. Turismo. Modelo de Aceitação
Tecnológic
Title: ONLINE TRAVEL COMMUNITIES AND DECISION MAKING IN TOURIST
DESTINATIONS CHOICE
Abstract: The Online Travel Communities (OTC) have provided significant importance as
a deciding factor in the purchase of tourism products and services. In general, travelers
use the OTC in organizing their trips to consult information on the destination to be
visited, seeking information about lodging, and restaurants, among others. This research
aims to analyze how OTC are influencing the process of decision making on the choice of
tourist destinations. In this context and to understand the process of organizing and
planning trips and making the decision travelers, this paper will apply the Technology
Acceptance Model (TAM). As a result, it was found that the use of the information in the
CVO in decision making and choice of tourist destinations, it is revealed incident in
support individual travel planning and tourist itineraries.
Keywords: Online Travel Communities. Tourism. Technology Acceptance Model.
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Código: HS0177
Autor: JAIANE PADILHA OLIVEIRA
Orientador: KERLEI ENIELE SONAGLIO
Título: MAPEAMENTO DE TEXTOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS SOBRE
PLANEJAMENTO TURÍSTICO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, GOVERNANÇA E
GOVERNABILIDADE TURÍSTICA
Resumo: O objetivo geral deste trabalho é mapear os textos publicados sobre
planejamento turístico em Unidades de Conservação, governança e governabilidade
turística em periódicos qualificados pela Capes. A Metodologia constitui-se em uma
abordagem qualitativa, de cunho descritivo; para análise dos dados usou-se a técnica de
análise de conteúdo do autor Bardin. Foram selecionados ao total 96 textos, e dentre
estes selecionados observou-se que as temáticas de ecoturismo, impactos ambientais,
gestão participativa e turismo de base comunitária são comuns no cenário da pesquisa
de planejamento do turismo em unidades de conservação.
Palavras-chave: Planejamento turístico, unidades de conservação,
Title: MAPPING OF TEXTS PUBLISHED IN MAGAZINES SCIENTIFICS ABOUT PLANNING
TOURISTIC IN CONSERVATION UNITS, GOVERNANCE AND GOVERNANCE TOURISTIC
Abstract: The aim of this study is to map the texts published about tourism planning in
protected areas, governance and governability of tourism in journals qualified by Capes.
The methodology constituted from a qualitative approach, with descriptive nature; for
data analysis was used content analysis technique of author Bardin. Were selected 96
texts in total, and among the texts selected was observed that the issues of ecotourism,
environmental impacts, participative management and community-based tourism are
common on scenario of research planning of tourism in protected areas.
Keywords: Tourism planning, protected areas, tourism.
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Código: HS0178
Autor: BRUNA LOUIZE MIRANDA BEZERRA CASSIANO
Orientador: DERIVALDO DOS SANTOS
Título: LITERATURA E SOCIEDADE: UM ESTUDO SOBRE AS FIGURAÇÕES DO SILÊNCIO
NO TEXTO POÉTICO DE MIA COUTO
Resumo: As obras assinadas por Mia Couto, autor moçambicano mundialmente
consagrado, apresentam recursos estilísticos que proporcionam maior tonalidade às
representações histórico-sociais inerentes às suas criações. Transpassada por
poeticidade, a linguagem expressada em suas obras dá luz a narrativas que entrelaçam
realidade e fantasia, tradição e modernidade, elementos esses que dão forma ao conceito
de moçambicanidade. Dentre os meios expressivos dos quais Mia Couto faz uso, há o
silêncio, que irá atuar como um fio condutor do sentido em suas narrativas, desvelando
realidades diversas, e adversas, a seu modo. Este trabalho, que está vinculado ao grupo
de pesquisa “Estudos da modernidade: processos de formação cultural”, teve como
objetivo analisar as figurações do silêncio nas narrativas Vozes anoitecidas (2003) e O
fio das missangas (2009) a partir da forma como essas ficções retratam o corpo social.
Para a análise, tomou-se como principais aportes teóricos as reflexões de Barthes, em
seu livro O Neutro (2012), e de Orlandi na obra As formas do silêncio (2007). Dentre as
várias acepções do silêncio contempladas pelo aporte teórico, a que mais se aproximou
da obra literária analisada refere-se à concepção do silêncio como um indicativo da
condição feminina em sociedades patriarcais que, firmadas na tradição, geram e
disseminam de formas de silenciamento.
Palavras-chave: Silêncio. Mia Couto. Moçambicanidade.
Title: LITERATURE AND SOCIETY: A STUDY ABOUT THE FIGURATIONS OF SILENCE IN
POETIC TEXT OF MIA COUTO
Abstract: Works signed by Mia Couto, globally established Mozambican author, present
stylistic features that provide greater tone to historical and social representations
related to their creations. Transfixed by poetic, language expressed in his works gives
birth to stories that intertwine reality and fantasy, tradition and modernity, these
elements forming the concept of Mozambican. Among the expressive means of which
Mia Couto makes use, there is silence, which will act as a driver's sense wire in their
narratives, revealing different realities, and adverse in their way. This work, which is
linked to the research group “Estudos da modernidade: processos de formação cultural”,
aimed to analyze the figurations of silence in the narratives Vozes anoitecidas (2003)
and O fio das missangas (2009) from how these fictions portray the social body. For the
analysis, it was taken as the main theoretical contributions reflections of Barthes in his
book O Neutro (2012), and Orlandi in the work As formas do silêncio (2007). Among the
various meanings of silence covered the theoretical framework, the one closest to the
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literary work analyzed refers to the silence design as an indicator of the status of women
in patriarchal societies, signed in tradition, generate and disseminate forms of silencing.
Keywords: Silence. Mia Couto. Mozambicanity.
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Código: HS0180
Autor: EGYLE HANNAH DO NASCIMENTO LOPES
Orientador: JOEL THIAGO KLEIN
Co-Autor: LORENNA FYAMA PEREIRA MARQUES
Título: Educação moral e teleologia em Kant
Resumo: Este trabalho tem por objetivo apontar o surgimento dos questionamentos
sobre a corrupção moral, e a possibilidade de uma educação moral. Ele é fundamentado
na investigação da relação entre a filosofia antropológica de Rousseau e a filosofia moral
de Immanuel Kant. O trabalho é dividido em duas partes. A primeira parte divide-se em
dois momentos que tem como foco a corrupção moral: primeiramente, parte-se da
análise das obras - Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade Entre os
Homens (1755) e do Emílio, ou Da Educação (1762) - de Rousseau, investigando os
sentimentos centrais que são alicerces de sua teoria antropológica: a piedade e o amorpróprio. No segundo momento, tem-se a exploração dos conceitos kantianos que dizem
respeito aos possíveis condutores da corrupção moral: a sociabilidade, e as diversas
inclinações, e a insociabilidade, e suas dimensões, tendo com o texto base a Ideia de Uma
História Universal Com Um Propósito Cosmopolita (1784). Na segunda parte, o trabalho
propõe a investigação das teorias pedagógicas de Rousseau e Kant que buscam evitar a
corrupção moral pelo desvirtuamento do amor-próprio, tal análise fundamenta-se no
Emílio, ou Da Educação (1762), de Rousseau, e Sobre a Pedagogia (1803), de Kant.
Palavras-chave: Corrupção Moral. Educação Moral. Teorias Pedagógicas.
Title: MORAL EDUCATION AND TELEOLOGY IN KANT
Abstract: This research aims to point out the emergence of questionings about the moral
corruption, and the possibility of moral education. It is based on the investigation of the
relationship between the anthropological philosophy of Rousseau and the moral
philosophy of Immanuel Kant. The work is divided into two parts. The first part is
divided into two moments that focuses on moral corruption: first moment is the analysis
of the texts - A Discourse Upon The Origin And The Foundation of the Inequality Among
Mankind (1755) and Emile, or on Education (1762) - of Rousseau, investigating the
central feelings which are foundations of his anthropological theory: piety and self-love.
In the second phase, there is the exploitation of Kantian concepts with regards to the
possible drivers of moral corruption: sociability, and the various inclinations, and the
unsociability, and its dimensions, and like basic text: Idea for a universal history with a
cosmopolitan aim (1784). In the second part, the paper proposes the research of
pedagogical theories of Rousseau and Kant seeking to avoid moral corruption by the
distortion of self-love, this analysis is based on Emile, or on Education (1762), of
Rousseau, and On Education (1803), of Kant.
Keywords: Moral corruption. Moral education. Pedagogical theories.
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Código: HS0188
Autor: ROBERTA DA CUNHA RODRIGUES
Orientador: MARIA CRISTINA LONGO CARDOSO DIAS
Título: UTILITARISMO E FEMINISMO: STUART MILL SOBRE A QUESTÃO DA SUJEIÇÃO
DAS MULHERES
Resumo: O presente trabalho de pesquisa aborda a questão da igualdade entre os sexos
a partir da luta contra a desvalorização dos direitos das mulheres e a subordinação das
mesmas à vontade dos homens pela predominância das culturas patriarcais. Tal questão
será fundamentada na perspectiva ética utilitarista de John Stuart Mill e na sua defesa
sobre a libertação das mulheres.
Palavras-chave: Utilitarismo. Mulheres. Sujeição. Sufrágio. Libertação. Igualdade.
Title: UTILITARIANISM AND FEMINISM: STUART MILL ON THE ISSUE OF WOMEN
SUBJECTION
Abstract: This research work talk about the issue of gender equality from the fight
against the devaluation of women's rights and the subordination of them to the will of
man by the predominance of patriarchal cultures. This question is based on the
utilitarian ethical perspective of John Stuart Mill and his defense of women's liberation.
Keywords: Utilitarianism. Women. Subjection. Suffrage. Liberation. Equality.
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Código: HS0190
Autor: ARNALDO DE SOUZA
Orientador: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO
Título: BEM ESTAR URBANO NA CIDADE DO SOL, DO MAR E DAS DUNAS: ANÁLISE EM
PERSPECTIVA INTRAURBANA COMPARADA
Resumo: Devido ao rápido e desordenado adensamento urbano, logrou-se nas cidades a
ampliação de profundas desigualdades na distribuição de bens, acesso a serviços e nas
condições de vida da população. De certo modo, este processo convergiu para formação
de grandes clivagens intraurbanas, legando melhores condições objetivas de acesso à
qualidade de vida às áreas centrais das cidades em prejuízo das periferias. Neste
sentido, o objetivo do presente trabalho é identificar elementos da dimensão social do
desenvolvimento em escala municipal para chamar a atenção à importância da bem
estra urbano para o planejamento e gestão de políticas públicas urbanas. O método
utilizado para a investigação do bem estar urbano no recorte selecionado estabeleceu-se
em perspectiva comparativa das regiões administrativas do município de Natal, nas
quais fora aplicada a metodologia desenvolvida pelo Observatório das Metrópoles – o
IBEU – em escala local. Chegou-se a constatação de que Natal apresenta grandes
desigualdades na distribuição do bem estar urbano que oferece aos seus habitantes.
Confirmou-se haver um IBEU regular para a cidade como um todo e ao mesmo tempo
desigual entre as regiões administrativas.
Palavras-chave: Bem-estar urbano. Qualidade de vida urbana. Condições urbanas.
Title: URBAN WELFARE IN SUN CITY, SEA AND DUNES: ANALYSIS PERSPECTIVE
COMPARATIVE INTRAURBAN
Abstract: Due to the fast and disordered urban densification, it was achieved in the cities
the enlargement of deep inequalities in the distribution of assets, access to services and
to the life condition of the population. In certain way, this process converged on forming
great intraurban division, bequeathing better objective conditions of access to the life
quality to the central areas of the cities in detriment of the peripheries. In this sense, this
scientific article aims at identifying elements of the development in municipal scale of
social dimension and to warn about the importance of the urban welfare to the planning
and management of urban public policies. The method used to investigate the urban life
quality in the selected cutting was settled down in comparative perspective of the
administrative areas of the municipal district of Natal, with the methodology developed
by the Observatório das Metropóles – IBEU – in local scale. It was found out that Natal
presents great inequalities in the distribution urban welfare that it offers to their
inhabitants. It was confirmed there to be a regular urban welfare index (IBEU) in the city
as a whole and at the same time unequal among the administrative areas.
Keywords: Urban welfare. Urban life quality. Urban conditions.
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Código: HS0196
Autor: IZAMARA ALVES BEZERRA
Orientador: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS
Título: UM OLHAR SOBRE A CRIANÇAS E O ADOLESCENTES NAS ESCOLAS
Resumo: A pesquisa tem por finalidade analisar fontes iconográficas e bibliográficas
sobre educação e cultura em Direitos Humanos, bem como a eficácia da Lei nº 11.525/
2007, a partir de um estudo de caso: a Escola Municipal Wagner Lopes de Medeiros, da
cidade de Jucurutu/RN, onde se dá a identificação e análise dos materiais didáticos e
paradidáticos à luz da Educação em Direitos Humanos, materiais estes, pautados nas leis
e tratados, sancionados pelo Brasil, que estão voltados para a área de Direitos Humanos.
O método de pesquisa utilizado é do tipo participativo, qualitativo com análise de
instrumentais. O procedimento do estudo é bibliográfico e as principais fontes utilizadas
foram o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, os livros e os dados
coletados na Escola Municipal Wagner Lopes de Medeiros. Em relação aos resultados é
possível assegurar que o Brasil avançou bastante em relação às leis sobre Direitos
Humanos, porém, na prática, o estudo comprova que tais leis não possuem a eficácia ou
não produzem os efeitos e a extensão esperada, pois constata-se que essa educação e
cultura em Direitos Humanos não são de fato efetivadas, como ressalta a lei, e
consequentemente pouco difundidas nos centros de ensino público.
Palavras-chave: Adolescente.Criança.Direitos Humanos.Educação.Escola.
Title: A LOOK AT THE CHILD AND TEENAGER IN SCHOOLS
Abstract: The research aims to analyze iconographic and bibliographic sources on
education and culture in human rights, and the effectiveness of Law No. 11,525 / 2007,
from a case study: the Municipal School Wagner Lopes de Medeiros, the city of Jucurutu
/ RN, which is given to identification and analysis of textbooks and materials in light of
Education on Human rights, these materials, guided by the laws and treaties, sanctioned
by Brazil, which are focused on the area of Human rights. The research method used is
participatory, qualitative with instrumental analysis. The study of the procedure is
literature and the main sources used were the Child and Adolescent - ECA, the Law of
Guidelines and Bases of Education, the National Education Plan for Human Rights, the
books and the data collected at the Municipal School Wagner Lopes de Medeiros.
Regarding the results can ensure that Brazil is well advanced in relation to the laws on
human rights, but in practice, the study proves that such laws do not have the
effectiveness or produce the effects and the expected extension because it appears that
this education and culture in human rights are not actually implemented, as the law
says, and consequently little disseminated in public education centers.
Keywords: Adolescent.Child.Human Rights.Education.School.
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Código: HS0197
Autor: MARIA DA LUZ MENDONCA VASCONCELOS
Título: A EDUCAÇÃO DURANTE O REGIME MILITAR NA REGIÃO DO SERIDÓ:
CONFIGURAÇÕES DE MODELOS
Resumo: A pesquisa tem por finalidade analisar e expor informações sobre a educação
na Região do Seridó, durante o regime militar, bem como ressaltar o procedimento da
inserção do Núcleo Avançado de Caicó - NAC, com base nas monografias “A Trajetória
Histórica do CERES” de LIMA (2001) e a “A Primeira Turma de Pedagogia da UFRN/NAC
(1974-1977)” de SANTOS (2004), e na Tese de Doutorado “Entre a Ordem e a Disciplina:
O Ensino de História no Centro de Ensino Superior do Seridó (1973-1987)” de
NASCIMENTO (2005). O método de pesquisa utilizado é do tipo qualitativo com análises
de instrumentais. O procedimento do estudo é bibliográfico, e as fontes utilizadas foram
à obra “Estado Militar e Educação no Brasil” de Willington Germano, “As Universidades e
o Regime Militar” de Rodrigo Motta, as monografias e a Tese de Doutorado mencionadas
anteriormente. Em relação aos resultados é possível constatar que a inserção do Centro
de Ensino Superior do Seridó aconteceu diante de um somatório de interesses políticos,
econômicos e sociais, assim como que a educação, na Região do Seridó, era alvo da
repreensão, do autoritarismo e das censuras, que reprimia a liberdade de expressão,
durante o regime militar.
Palavras-chave: Educação. Regime Militar. Trajetória. CERES/Caicó.
Title: EDUCATION DURING THE MILITARY REGIME IN SERIDÓ REGION: MODELS
SETTINGS
Abstract: The research aims to analyze and expose information on education in Seridó
Region during the military regime, and to underscore the insertion procedure of the
Advanced Center for Caico - NAC based on monographs "The Historical Trajectory of
CERES" LIMA (2001) and "the First Class of Pedagogy of UFRN / NAC (1974-1977)" to
SANTOS (2004), and Doctoral Thesis "Between Order and Discipline: the History of
Education in Higher Education Center Seridó (1973-1987) "BIRTH (2005). The research
method used is the qualitative with instrumental analysis. The study of the procedure is
literature, and sources used were the work "State Military and Education in Brazil"
Willington Germano, "Universities and the military regime" Rodrigo Motta, monographs
and Doctoral Thesis mentioned above. Regarding the results it is clear that the insertion
of the Seridó Higher Education Center happened before a summation of political,
economic and social interests as well as the education, Seridó Region, was the target of
reproof, authoritarianism and reproaches, repressing freedom of expression during the
military regime.
Keywords: Educação. Regime Militar. Trajetória. CERES/Caicó.
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Código: HS0202
Autor: MARIA APARECIDA DA SILVA
Orientador: EDLA HOFFMANN
Título: UMA ANÁLISE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN:
um recorte nas unidades de saúde do distrito sanitário sul
Resumo: Este estudo apresenta resultados preliminares da pesquisa intitulada “A
Atenção Primária e o direito à saúde em Natal-RN”, e integra o plano de trabalho,
especificamente do distrito sanitário sul. A qual 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.
Os sujeitos de pesquisa são gestores do município, da atenção básica em nível central,
distrital e local nas Unidades Básicas de Saúde (UBS); Unidades Saúde da Família (USF) e
Unidades Básicas Ampliadas (UBA), bem como os trabalhadores de saúde que
pertencem às unidades que compõem a amostra da pesquisa. Os resultados apontam
que os serviços de saúde disponíveis no distrito sanitário Sul possuem inúmeros
desafios no seu funcionamento como a falta de recursos humanos, de material e
infraestrutura; há também, mesmo em menor escala, a oferta de ações e serviços de
promoção e prevenção à saúde, como é objetivo da Atenção Primária à Saúde, e da ESF.
Contudo, a maioria das unidades pesquisadas desse distrito, ainda centram suas
atividades em práticas assistenciais, curativas, em detrimento da promoção e prevenção
à saúde. Porém, os resultados revelam que melhorias têm sido efetivadas nesse nível de
atenção à saúde no município de Natal, como reformas e a ampliação de algumas
unidades de saúde entre outras.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Distrito Sanitário Sul; Ações e Serviços de
Title: AN ANALYSIS OF PRIMARY HEALTH CARE IN THE MUNICIPALITY OF CHRISTMAS
/ RN: a cut in health facilities in the south health district
Abstract: This study presents preliminary results of the survey entitled "Primary and the
right to health in Natal-RN" and integrates the work plan, specifically the South health
district. Which aims to evaluate the structure of Primary Health Care in Natal / RN to
contribute to improving the quality of health actions and services offered in the
perspective of comprehensiveness. The research subjects are managers of the
municipality, primary care in central, district and local level in Basic Health Units (BHU);
Family Health Units (USF) and Basic Units Extended (UBA) as well as health workers
belonging to the units that make up the research sample. The results show that the
health services available in the South health district have numerous challenges in its
operation as the lack of human resources, equipment and infrastructure; there are even
a lesser extent, the stock offering and promoting prevention and health services, as is
the objective of Primary Health Care, and the ESF. However, most of the units surveyed
this district, still center their activities in care, healing practices to the detriment of
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health promotion and prevention. However, the results show that improvements have
been effected at this level of health care in Natal, as reforms and the expansion of some
health facilities among others.
Keywords: Primary Health Care; South Health District; Actions and Health Service
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Código: HS0209
Autor: ANA LUÍZA DE ANDRADE CAVALCANTE
Orientador: MARCOS ANTONIO COSTA
Título: Teorias Linguísticas e Virada Pragmática: a Linguística e a Filosofia na construção
dos conceitos de texto, discurso e cognição.
Resumo: O presente projeto de iniciação científica diz respeito à proposta de trazer à
baila as evidências dos possíveis pontos de convergência entre a concepção de
linguagem ordinária e as correntes linguístico-pragmáticas da segunda metade do séc.
XX. Tal concepção ordinária da linguagem, por seu turno, oriunda da Teoria dos Atos de
Fala, conforme apresentada por John Langshaw Austin em sua obra How to do things
with words, dos Jogos de Linguagem, teoria urdida nas Investigações Filosóficas, de
Ludwig Wittgenstein, influenciará, como apresentado neste projeto, as posteriores
perspectivas em relação à linguagem. Vale salientar que as obras de Wittgenstein e
Austin vão caracterizar a chamada “Virada pragmática”, caracterizada pelo fato de que
todos os problemas observados pela filosofia passam a ser problemas relacionados à
linguagem. Por essa razão, os problemas agora observados em relação à língua(gem)
deixam de estar relacionados a sua estrutura interna e passam a centrar-se nas relações
estabelecidas entre o homem e o mundo, envolvendo, direta ou indiretamente,
interações de fala. Dessa forma, esse trabalho busca mostrar como esses dois filósofos
influenciaram as seguintes teorias: sociolinguística, o funcionalismo, a linguística textual
e a linguística cognitiva.
Palavras-chave: Austin, Wittegenstein, pragmática.
Title: Linguistics Theories and the Pragmatic Turn: When Linguistics an Philosophy
meet (again).
Abstract: This project is willing to show the evidences of the convergence of positions
between the conceptions of ordinary language and the lines of linguistics research
existent in the second half of the XX century. Such concept, we believe, come from Austin
theory - present in the book How to do things with words- and and Wittegenstein theory
in Philosophical Investigations. It's important to observe that Austin's and
Wittegenstein's theory are going to characterize a moment called "Pragmatic's Turn",
where all the problems observed by philosophy are now related to language. For this
reason, the problems now observed are not anymore related with the internal and
logical structure of the language, but they are focused in the relation existent between
man and world, involving directly o indirectly the context of a speech. In this way, this
project seek to show how this two authors influenced the following theories:
sociolinguistics,functionalism, text linguistics and cognitive linguistics.
Keywords: Austin, Wittegenstein, pragmatics.
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Código: HS0210
Autor: SONIA CRISTINA DE JESUS LOPES
Orientador: JACYENE MELO DE OLIVEIRA
Título: CARACTERÍSTICAS DA IMPLEMENTAÇÃO DE CLASSE HOSPITALAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Resumo: Este trabalho tem como objetivo, investigar o que caracteriza a implementação
de classe hospitalar na Educação Infantil no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL)
e Hospital Giselda Trigueiro (HGT), que vise atender com qualidade as crianças de 0 a 5
anos de idade. Para a realização desses estudos tivemos como base norteadora das
investigações, a Abordagem Qualitativa da Pesquisa Educacional, que por sua vez, lança
mão de questionários, entrevista semiestruturada, análise documental e observação
participante (LUDKE; ANDRÉ, 1986) como instrumentos. O estudo se fundamenta nos
documentos oficiais: BRASIL, 1998; BRASIL, 2002; e autores que tratam da temática:
BARROS, 1999; dentre outros. É possível constatar através dos dados que foram e estão
sendo obtidos que: devido à implementação das classes houve uma melhoria na
qualidade do atendimento aos pacientes/educandos internados no HUOL e Hospital
Giselda Trigueiro. A Secretaria do Estado da Educação e Cultura do Rio Grande do Norte
disponibiliza os recursos necessários para atender e acompanhar os alunos do 1º ao 5º
ano. Por outro lado, temos percebido uma enorme dificuldade no atendimento às
crianças de 0 a 5 anos de idade. Diante dessa constatação, a equipe de ambos os
hospitais estão em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME/Natal/RN),
providenciando a colaboração no atendimento pedagógico a essas crianças, para que
elas tenham seus direitos garantidos.
Palavras-chave: Implementação. Classe Hospitalar. Educação Infantil. Educando
Title: CHARACTERISTICS OF THE IMPLEMENTATION OF HOSPITAL CLASS IN EARLY
CHILDHOOD EDUCATION
Abstract: This study aims, investigate what characterizes the hospital class
implementation in Early Childhood Education at the University Hospital Onofre Lopes
(HUOL) and Hospital Giselda Trigueiro (HGT), which aims to provide quality children 0
to 5 years old. For these studies had as guiding basis of the research, the Educational
Research Qualitative Approach, which in turn, makes use of questionnaires, semistructured interviews, document analysis and participant observation (LUDKE; ANDRÉ,
1986) as instruments. The study is based on official documents: BRAZIL, 1998; BRAZIL,
2002; and authors dealing with the theme: BARROS, 1999; among others. It can be seen
from the data that have been and are being obtained that: due to the implementation of
the classes there was an improvement in the quality of care to patients / students
admitted to HUOL and Hospital Giselda Trigueiro. The Secretariat of the State of Rio
Grande do Norte Education and Culture provides the resources necessary to meet and
follow students from 1st to 5th year. On the other hand, we have noticed a huge
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difficulty in caring for children from 0 to 5 years old, given that there is often no
activities with an educational look at this audience. Given this finding, the staff of both
hospitals are in partnership with the City Department of Education (SME / Natal / RN),
providing collaboration in educational service to these children, so that they have their
rights guaranteed.
Keywords: Implementation. Hospital class. Child education. Educating
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Código: HS0211
Autor: MARIA MÁRCIA DE OLIVEIRA FREIRE
Orientador: EDLA HOFFMANN
Título: A ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN: uma
análise sobre as ações e serviços de Saúde nas Unidades da Região Administrativa Norte
de Natal
Resumo: Este estudo tem por finalidade apresentar resultados parciais, vinculados ao
plano de trabalho de Iniciação Científica da pesquisa intitulada “A Atenção Primária e o
direito à saúde em Natal-RN”, que tem por objetivo avaliar a estruturação/organização
da Atenção Primária à Saúde (APS) em Natal, com o intuito de contribuir para melhoria
da qualidade das ações e serviços de saúde oferecidos na perspectiva da integralidade. É
orientada pelo método dialético-crítico, constituiu-se numa pesquisa do tipo quantiqualitativa, de campo e documental e os dados foram submetidos à técnica de Análise de
Conteúdo. Os resultados apontam que os serviços de saúde disponíveis no município de
Natal/RN vivenciam inúmeros desafios em seu funcionamento, tais como o alto índice de
população descoberta; o número insuficiente de unidades de saúde; a pouca ampliação
das equipes, etc. Entretanto, também revelam mudanças ocorridas na Atenção Primária
à Saúde, a partir da adesão do modelo assistencial da Estratégia Saúde da Família (ESF).
Essa pesquisa apresenta relevância social e acadêmica, pois possibilita o entendimento
da realidade vivenciada pelos trabalhadores e profissionais de saúde e da população
usuária das políticas e serviços públicos.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Atenção Básica. Ações e Serviços de Saúde.
Title: THE ORGANIZATION OF PRIMARY CARE IN CITY NATAL/RN: an analysis of the
actions and health services in the Administrative Region Units North Natal
Abstract: This study aims to present partial results, linked to the research of Scientific
Initiation work plan entitled “Primary and the right to health in Natal-RN”, which aims to
evaluate the structure/organization of Primary Health Care (PHC) in Natal, in order to
contribute to improving the quality of health actions and services offered in the
perspective of comprehensiveness. It is guided by the dialectical-critical method, it
constituted a search type quantitative and qualitative field and document and data were
submitted to content analysis technique. The results show that the health services
available in the city of Natal/RN experience numerous challenges in its operation, such
as high population discovery rate; the insufficient number of health facilities; the little
expansion of teams, etc. However, they also reveal changes in primary health care, from
the accession of the care model of the Family Health Strategy (FHS). This research
presents social and academic relevance, since it enables the understanding of the reality
experienced by workers and health professionals, and the user population of public
policies and services.
Keywords: Primary Health Care. Primary. Actions and Health Services.
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Código: HS0218
Autor: FRANKLYN CAMPOS DA SILVA
Orientador: WILKER RICARDO DE MENDONCA NOBREGA
Título: Desafios e oportunidades nos modelos de gestão turística nas UCs do Polo Costa
das Dunas.
Resumo: Este estudo tem como objetivo principal analisar os principais desafios e
oportunidades no modelo de gestão turística adotado pelo Conselho Gestor (CG) do
Parque Estadual Dunas de Natal – RN. Sobre a metodologia, inicialmente a pesquisa foi
bibliográfica, servindo como base para o processo de conhecimento crítico acerca do
processo de governança, políticas públicas e participação social no turismo em Unidades
de Conservação. Em seguida, a pesquisa documental foi realizada no Conselho Gestor e
instâncias que participam dos debates sobre o turismo no Parque Estadual Dunas do
Natal -RN a fim de identificar como estão organizados os conselhos e as instancias de
governança que interagem visando o desenvolvimento do turismo no Parque Estadual
Dunas de Natal-RN onde foram analisadas pela Matriz de Elementos da Governabilidade
elaborada por Nóbrega (2012) . No caso do conselho gestor do PEDN é possível
visualizar a realidade dos principais desafios e oportunidades existentes no que se
refere a gestão turística, por ser tratar de uma unidade de conservação, é fundamental a
preocupação com o uso racional de todo o seu espaço. Com a implementação de
atividades turísticas nessas áreas, é necessário que haja um planejamento respeitando
os seus limites e seus objetivos e elaborar maneiras dessas atividades serem realizadas
de maneira que não tragam danos ao seus recursos e que seus impactos negativos sejam
mínimos, inserindo a comunidade.
Palavras-chave: Gestão turística em unidades de conservação;Governança e Participação
Title: Challenges and opportunities in the models of tourism management in protected
areas of the Polo Costa das Dunas.
Abstract: This study aims to analyze the main challenges and opportunities in the
tourism management model adopted by the Management Council (GC) of the Dunas Park
- RN. On the methodology, initially the research was literature, serving as a basis for
critical process knowledge about the process of governance, public policy and social
participation in tourism in protected areas. Then the documentary research was carried
out in the Management Board and bodies participating in the discussions on tourism in
the State Park Christmas Dunes -RN to identify how they are organized boards and
governance instances that interact for the development of tourism in State park Natal,
Brazil Dunes where elements were analyzed by Matrix of Good Governance prepared by
Nobrega (2012). If the SDP manager advice you can see the reality of the main
challenges and opportunities in relation to tourism management, to be dealing with a
conservation unit, is key concern for the rational use of all your space. With the
implementation of tourist activities in these areas, there must be a plan respecting your
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limits and your goals and devise ways these activities are carried out in a way that do
not damage to its resources and its negative impacts are minimized by entering the
community.
Keywords: Tourism management in protected areas; Governance and social participa
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Código: HS0221
Autor: NATHANNY FERREIRA MOUTINHO
Orientador: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA
Co-Autor: LILLIAN KARIELLY DE ARAÚJO GOMES
Título: A Mortalidade por diabetes e obesidade no contexto das doenças endócrinas
nutricionais e metabólicas no Brasil: Análise exploratória espacial de sua evolução nas
últimas décadas.
Resumo: O Brasil se encontra num processo de transição nutricional, que é determinado
pela coexistência da obesidade e desnutrição. Esse processo tem avançado ao longo das
décadas, de forma progressiva e irreversível. O objetivo deste trabalho é estudar a
evolução da mortalidade por diabetes e obesidade no Brasil no contexto do grupo das
doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas no período 1996-2014. Trata-se de um
estudo descritivo e multivariado com foco na mortalidade proporcional (Mp) por
Diabetes Mellitus (MpDM), e um olhar paralelo na evolução da Mp por Obesidade e
Desnutrição. Foram realizadas análises descritivas e empregado ajustes de modelos de
regressão linear múltipla (MRLM) tomando-se a MpDM como variável resposta e
indicadores de educação, renda e pobreza, das Unidades Federativas (UF) como
variáveis explicativas. Nos indicadores sociodemográficos, as diferenças refletiram as
históricas desigualdades de renda, educação e desenvolvimento humano. Constatou-se
maiores níveis da mortalidade por DM, exatamente nas regiões mais pobres e menos
desenvolvidas do país, sendo a educação um fator determinante. Por outro lado, as
regiões mais ricas e desenvolvidas tendem a apresentar níveis da Mp por Obesidade
superiores aos de regiões mais pobres e, nesse caso, se poderia dizer que a pobreza
estaria funcionando como "fator protetor" para o evento óbito por obesidade. Políticas
públicas que melhorem a educação e renda se refletirão em redução da mortalidade por
essas causas.
Palavras-chave: Mortalidade. Diabetes Mellitus. Obesidade.
Title: MORTALITY BY DIABETES AND OBESITY IN THE ENDOCRINE NUTRITIONAL AND
METABOLIC DISEASES IN THE CONTEXT OF BRAZIL: EXPLORATORY SPATIAL
ANALYSIS EVOLUTION IN THE LAST DECADES
Abstract: Brazil is in the run of a nutritional transition process, which is determined by
the coexistence of obesity and malnutrition. This process has evolved over the decades,
progressively and irreversible. The aim of this work is to study the evolution of
mortality from diabetes and obesity in Brazil, in the context of the Group of endocrine,
nutritional and metabolic diseases, in the period 1996-2014. This is a descriptive and
multivariate study, focusing on the proportional mortality (Mp) for Diabetes Mellitus
(MpDM), and a parallel insight into the evolution of Mp for Obesity and Malnutrition.
Descriptive analyses were performed, fitting multiple linear regression models (MRLM),
taking the MpDM as response variable and indicators of education, income and poverty,
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of Units (UF) as explanatory variables. Over the sociodemographic indicators, the
differences reflected the historic inequalities of income, education and human
development. Higher levels of mortality from DM, were detected, exactly in the poorest
and least developed regions of the country, being education a determinant factor. On the
other hand, the richest and most developed regions tend to have superior levels of the
Mp for Obesity to those of the poorest regions and, it could be said that poverty would
be functioning as a "protective factor" for the event of death by obesity. Public policies
with focus on the improvement of education and income, surely will reflect over
reduction of mortality from these causes.
Keywords: Mortality. Diabetes Mellitus. Obesity.
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Código: HS0225
Autor: MATEUS ÍTALO DA SILVA SOUZA
Orientador: GLEYDSON PINHEIRO ALBANO
Título: Políticas Públicas no campo: Perímetro irrigado do DNOCS em Caicó-RN II
Resumo: Diante a problemática da seca e a implementação de políticas públicas para o
combate às consequências desastrosas desse fenômeno natural, o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS surgiu como sendo uma alternativa
promissora para o desenvolvimento da agricultura familiar. Dessa forma, o projeto de
pesquisa intitulado “Políticas Públicas no campo: Perímetro irrigado do DNOCS em
Caicó-RN” investiga o passado e o presente do funcionamento do Itans. A abordagem
feita abarca as questões do desenvolvimento nas vertentes da economia, do setor
produtivo, do meio técnico-científico-informacional, social e espacial, de construção e
operacionalização do perímetro irrigado. Portanto, a aprendizagem de se conviver com a
seca e o trabalho de adaptação a essa situação é um ideal a ser pensado para o campo na
atualidade. E assim o projeto de pesquisa ainda relaciona os conceitos e aspectos
geográficos, os dados coletados em campo e o referencial teórico que são elementos
estruturadores da temática abordada e que são contemplados pela junção de todo o
material elaborado mediante a pesquisa.
Palavras-chave: políticas, agricultura familiar, meio técnico-científico-informacional
Title: Public Politics in the field: Irrigated Perimeter DNOCS in Caicó-RN
Abstract: Faced with the problem of drought and the implementation of public policies
to combat the disastrous consequences of this natural phenomenon, the National
Department of Works Against Drought - DNOCS emerged as a promising alternative for
the development of family farming. The study project entitled "Public Policy in the field:
Irrigated Perimeter DNOCS in Caicó-RN" investigates the past and the present operation
of Itans. The approach made covers development issues in the areas of economy, the
productive sector, through the technical-scientific-informational, social and spatial,
construction and operation of the irrigated perimeter. Therefore, learning to live with
drought and adaptation work to this situation is an ideal to be thought to the field today.
And the project seeks to relate the concepts and geographical aspects, the data collected
in the field and the theoretical framework are structural elements of the theme
associated and that are contemplated by the junction of all materials prepared by study.
Keywords: Politcs, family farming, technical-scientific-informational mean.
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Código: HS0227
Autor: MICHELE ALVES
Orientador: MARCOS ROBERTO GONZAGA
Título: Projeções populacionais de pequenas áreas: método de Duchesne aplicado aos
municípios do Rio Grande do Norte
Resumo: A presente pesquisa apresenta uma proposta para projeções populacionais em
pequenas áreas com base em técnicas demográficas e de estatística bayesiana espacial
aplicada a todos os municípios brasileiros inseridos nas Unidades da Federação,
começando pelos municípios do estado do Rio Grande do Norte. A técnica em questão
leva em consideração a distribuição espacial da área maior que insere as áreas menores
de interesse, possibilitando neste caso uma suavização das flutuações excessivas no
cálculo dos fatores diferenciais de crescimento das coortes pelo Método de Duchesne.
Através das bases de dados dos Censos Demográficos de 1991 e 2000, serão realizadas
projeções populacionais, no período de 2010, por sexo e grupos quinquenais de idade
para todos os municípios dos Estados brasileiros mais o Distrito Federal. Com isso,
espera-se avaliar a influência do fator de crescimento proposto pelo método com a
contagem demográfica realizada pelo Censo do ano de 2010 e assim calcular e estudar
possíveis erros existentes entre os dois cenários.
Palavras-chave: Projeções populacionais. Municípios. Estados. Censo Demográfico.
Duche
Title: Systematization of computational routines and basic design for population
projections
Abstract: This research presents a proposal for population projections for small areas
based on demographic techniques and spatial Bayesian statistics applied to all
municipalities inserted in the Federative Units, starting with the municipalities of Rio
Grande do Norte state. The technique in question takes into account the spatial
distribution of the larger area that inserts the smaller areas of interest, making it
possible in this case a softening of excessive fluctuations in the calculation of growth
differentiators of cohorts by Duchesne method. Through the databases of the
Demographic Census of 1991 and 2000, population projections will be realized, in the
2010 period, by sex and five-year age groups for all municipalities in the Brazilian states
plus the Federal District. It is expected to evaluate the influence of the growth factor by
the proposed method with the population count conducted by the 2010 year of the
Census and thus calculate and investigate possible errors existing between the two
scenarios.
Keywords: Population projections. Counties. States. Population Census. Duchesne.
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Código: HS0228
Autor: ERICKALINE BEZERRA DE LIMA
Orientador: PEDRO FERNANDO BENDASSOLLI
Título: O DESEMPENHO EMPREENDEDOR NAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS: ENTREVISTAS
COM ARTISTAS DE NATAL-RN PELA TÉCNICA DA INSTRUÇÃO AO SÓSIA
Resumo: O presente artigo traz uma discussão voltada ao setor artístico na cidade de
Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte-RN/Brasil, em que por meio da técnica
da instrução ao sósia, entrevistamos artistas ativos de diferentes linguagens (dança,
música, artes plásticas, dentre outros), percebendo os fatores relacionados ao
desempenho empreendedor, tanto no que tange as competências empreendedoras,
quanto a percepção da realidade com base em critérios de valor. Considerando as etapas
que constituem o projeto de pesquisa, a quantitativa já realizada e a qualitativa em
andamento, podemos averiguar como seus resultados se complementam na discussão.
Dentre as características identificadas, vemos a versatilidade do profissional criativo em
praticar mais de uma atividade artística, com a mesma dedicação, sendo: ator/artista
plástico, músico/ator, dentre outras combinações que ampliam seu horizonte
empreendedor mediante eventuais oportunidades. Os artistas aprendem a gerenciar
economicamente suas produções a medida que vivenciam os riscos na realidade de
trabalho – criando técnicas e alternativas para sobreviverem à competitividade da
indústria criativa.
Palavras-chave: Desempenho empreendedor; Artistas; Instrução ao sósia; Natal-RN.
Title: PERFORMANCE ENTREPRENEUR IN CREATIVE INDUSTRIES: INTERVIEWS WITH
NATAL-RN ARTISTS BY TECHNIQUE TO INSTRUCTION TO A DOUBLE
Abstract: This article brings a discussion focused to the artistic sector in the city of Natal,
the state capital of Rio Grande do Norte, RN / Brazil, where through education technique
instruction to a double, interviewed artists active in different languages (dance, music,
fine arts, among others), noting the factors related to entrepreneurial performance, both
in terms of entrepreneurial skills, as the perception of reality based on value criteria.
Considering the steps that make up the research project, quantitative and qualitative
ever held in progress, we can find out how their results complement the discussion.
Among the identified features, we see the versatility of the creative professional in
practice more than an artistic activity, with the same dedication, being: actor / artist,
musician / actor, among other combinations that expand your horizon by any
entrepreneurial opportunities. The artists learn to economically manage their
production as they experience the risks at work reality - creating techniques and
alternatives to survive the competitiveness of the creative industry.
Keywords: Performance entrepreneur; Artists; Instruction to a double; Natal-RN.
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Código: HS0229
Autor: JÉSSICA DA SILVA COSTA
Orientador: EUGENIA MARIA DANTAS
Título: Leituras de cenários urbanos: o cotidiano, a informação e bairro em Natal(RN)
Resumo: O projeto de pesquisa intitulado “Leituras de cenários urbanos: o cotidiano, a
informação e o bairro em Natal-RN” foi desenvolvido a partir da interpretação da
paisagem utilizando referências que estão no âmbito da semiótica e da Geografia urbana.
O tema trabalhado na pesquisa foi o sentimento de medo e insegurança relacionado ao
crime, tendo como referência empírica o bairro Pajuçara e dois de seus loteamentos,
ambos localizado na Zona Norte de Natal/RN. A observação in loco, a coleta de dados, a
leitura de referenciais teóricos resultou na discussão do medo e práticas espaciais, uma
análise acerca dos loteamentos Novo Horizonte e Dom Pedro I, constatando-se na
paisagem a existência de estratégias por parte da população para criar dispositivos de
segurança como instalação de cerca elétrica nas residências, elevação de muros, baixa
movimentação das pessoas nas ruas, grades de proteção dos estabelecimentos
comerciais, dentre outros. Para além desse campo de visibilidade os dados colhidos na
delegacia mostram o elevado número de homicídios, roubos, assaltos, furtos em áreas
designadas como loteamentos. O exercício de visibilidade, a caracterização do bairro e a
discussão de todas as bibliografias deram suporte para o desenvolvimento da pesquisa e
a construção de reflexões que favorecem a produção do conhecimento geográfico na
interface com a cidade.
Palavras-chave: Espaço urbano. Bairro. Medo. Insegurança. Loteamentos. Crime.
Title: Readings of urban settings: the everyday, information and neighborhood in Natal
(RN)
Abstract: The research project entitled "Readings in urban settings: everyday life, the
information and the neighborhood in Natal-RN" was developed from the interpretation
of the landscape using references that are within the semiotics and urban geography.
The theme worked in the research was the feeling of fear and insecurity related to the
crime, with the empirical reference the Pajuçara neighborhood and two of their
allotments, both located in the North Zone Natal / RN. The on-site observation, data
collection, reading theoretical frameworks resulted in the discussion of fear and spatial
practices, an analysis of the allotments Novo Horizonte and Dom Pedro I, having noticed
the landscape the existence of strategies by the population to create security devices
such as installation of electric fence in homes, high walls, low movement of people in the
streets, guardrails of shops, among others. Beyond that visibility of field data collected at
the station show the high number of murders, robberies, burglaries, thefts in areas
designated as allotments. The visibility of exercise, the characterization of the
neighborhood and the discussion of all the bibliographies provided support for the
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development of research and the construction of reflections that favor the production of
geographical knowledge at the interface with the city.
Keywords: Urban space. Neighborhood. Fear. Insecurity. Allotments. Crime.
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Código: HS0233
Autor: ANDREY FELYPE PESSOA CUNHA
Orientador: KERLEI ENIELE SONAGLIO
Título: Capital social e elementos de governança como aporte sustentável para o
desenvolvimento nas unidades de conservação de regiões turísticas
Resumo: O turismo por ser uma atividade que vem sendo consolidada cada vez mais no
Brasil, e por se observar que após a criação do ministério do turismo, várias foram as
medidas de incentivo a descentralização da gestão pública na atividade turística, como o
programa de regionalização do turismo, o que caracteriza uma importância atribuída as
instâncias governamentais locais. E a criação de unidades de conservação no país vem
sendo uma alternativa muito adotada quando se pensa em aliar preservação e turismo.
O objetivo desse plano de trabalho é identificar e qualificar as estruturas participativas e
instâncias de governança relacionadas à atividade turística nos municípios onde estão
sendo criadas as novas UCs do RN. Foi realizada uma pesquisa documental em cinco
Unidades de conservação que estão em criação no estado do RN, e foi identificado as
instâncias governamentais que atuaram nesse processo de criação. É destacada a
necessidade de envolvimento das instâncias governamentais locais, para o êxito de um
planejamento turístico, assim como, o sucesso na criação de uma unidade de
conservação. Embora, também seja destacado que há pouca participação desses atores
nas reuniões públicas promovidas pelo setor público.
Palavras-chave: Turismo; Unidade de conservação; Instância Governamental
Title: Social capital and governance elements as a sustainable contribution to the
development of tourist areas in conservation units
Abstract: Tourism to be an activity that is becoming more consolidated in Brazil, and
noted that after the creation of the tourism ministry, there were several measures to
encourage the decentralization of public management in the tourism industry, such as
regionalization program tourism, which features an importance given to local
government bodies. And the creation of protected areas in the country has been an
alternative much adopted when thinking about combining preservation and tourism.
The aim of this work plan is to identify and qualify the participatory governance
structures and bodies related to tourism in the municipalities where they are being
created new UCs RN. Documentary research was conducted in five conservation units
that are being created in the newborn state, and was identified government instances
that acted in this creation process. It highlighted the need for involvement of local
government instances, to the success of a tourism planning, as well as success in
creating a conservation unit. Although, it is also noted that there is little participation of
these actors in the public meetings held by the public sector.
Keywords: Tourism; Protected Area; Government bodies
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Código: HS0236
Autor: KEYTIANE BARBOSA DA SILVA
Orientador: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO
Título: Tradução e imagens em Charles Expilly
Resumo: RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados finais
do projeto de pesquisa: Tradução e Imagens em Charles Expilly, cujo fito fora estudar as
marcas culturais presentes em um dos relatos de viagem do francês Charles Expilly, a
saber: Le Brésil tel qu’il est, publicado originalmente em 1862. A pesquisa foi
desenvolvida a partir de uma análise no nível lexical, levando em conta a relação entre
léxico e cultura na obra. Tomamos por base teórico-metodológica para a descrição e
análise das marcas culturais um texto de Eva Kowalská (2009) que expõe a língua como
meio de transferência de valores culturais e as modalidades de tradução de Francis
Henrik Aubert (1998).
Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: Tradução; marcas culturais ; Charles Expilly.
Title: THE CULTURAL MARKS IN CHARLES EXPILLY’S WORK
Abstract: This article aims to present the final results of the project of research
Translation and images in Charles Expilly whose purpose was to study the cultural
marks present in one of the reports of the French Charles Expilly, Le Brésil tel qu'il est,
originally published in 1862. The research is developed from an analysis on the lexical
level, taking into account the relation between lexical and culture on his work. We took a
theoretical and methodological basis for the description and analysis of cultural markers
some texts as, the language as a means of transfer of cultural values of Eva Kowalská
(2009) and the methods of translation of Francis Henrik Aubert (1998).
Keywords: KEYWORDS: Translation; cultural marks; Charles Expilly.
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Código: HS0243
Autor: NEEMIAS SILVA DE SOUZA FILHO
Orientador: MAHAYANA CRISTINA GODOY
Título: O conhecimento pragmático no processamento linguístico
Resumo: O objetivo do presente trabalho é relatar a elaboração, a aplicação e os
resultados de dois testes de cloze realizados durante a vigência da cota PROPESQ/UFRN
2015 – 2016 de Iniciação Científica. Os dois testes, em um projeto a ser executado
subsequentemente, servirão para a construção de um experimento de tempo de leitura
que terá por objetivo buscar evidências empíricas da ocorrência de processos
antecipatórios em português brasileiro, seguindo, dessa maneira, a tendência de uma
série de estudos realizados em inglês, holandês e espanhol.
Palavras-chave: Psicolinguística. Antecipação. Gênero gramatical. Teste de cloze.
Title: PRAGMATIC KNOWLEDGE AND LANGUAGE PROCESSING: BUILDING A DATABASE
FOR ONLINE EXPERIMENTS
Abstract: In this article, we report how two cloze tests were developed and applied, as
well as how their results were analyzed. The two tests were the first step in the
development of a reading time experiment, which will have as its main purpose to
investigate the occurrence of anticipatory processes in Brazilian Portuguese. Our work,
therefore, is affiliated with a series of studies carried out in English, Dutch, and Spanish.
Keywords: Psycholinguistics. Anticipation. Grammatical gender. Cloze test.
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Código: HS0244
Autor: GUILHERME LUIZ ANDRADE SANTANA DA SILVA
Título: Estudo experimental sobre integração semântica e sua relação com
conhecimentos discursivos e pragmáticos
Resumo: Este relatório tem como objetivo detalhar os trabalhos realizados durante a
cota 2015-2016 de bolsas PIBIC da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para
tanto, relataremos os procedimentos seguidos para a realização de dois testes de cloze,
que tinham como objetivo a criação de um corpus de itens experimentais. Este corpus
será utilizado em experimentos que buscam entender o nivel de restrição de contexto
necessario em uma sentença para ocasionar a facilitação de leitura, a partir do
conhecimento pragmático, seguindo os passos dos trabalhos de Vieira (2015) e Bicknell
et al (2010).
Palavras-chave:
linguagem.

Psicolinguística.

Conhecimento

pragmático.

Processamento

de

Title: EXPERIMENTAL STUDY ON SEMANTIC INTEGRATION AND ITS RELATION TO
DISCURSIVE AND PRAGMATIC KNOWLEDGE.
Abstract: This report aims to detail the work carried out during the 2015-2016 quota of
UFRN's PIBIC scholarships. To this end, we report the procedures followed for two cloze
tests, which had as its objective the creation of a corpus of experimental items. This
corpus will be used in experiments that seek to understand the level of context
restriction necessary in a sentence to cause reading facilitation, based on the pragmatic
knowledge, following in the footsteps of Vieira (2015) and Bicknell et al (2010).
Keywords: Psycholinguistics. Pragmatic knowledge. Language processing.
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Código: HS0251
Autor: JESSICA PAOLA DA SILVA
Orientador: LUCIANO MENEZES BEZERRA SAMPAIO
Título: EFICIÊNCIA E REGULAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO NORDESTE DO
BRASIL
Resumo: O setor de saneamento no Brasil, assim como no mundo inteiro, tem
fundamental importância na qualidade de vida da população, porém ele ainda apresenta
diversos problemas no país e ao longo das últimas décadas vem passando por mudanças
em sua estrutura, sendo a mais importante a implantação do marco regulatório do setor
em 2007 definindo as diretrizes nacionais para a prestação de serviços relacionados ao
saneamento básico. A presente pesquisa utiliza o método de programação matemática
Análise Envoltória de Dados, com o objetivo de analisar a eficiência dos prestadores de
serviços de água e esgoto da região Nordeste do Brasil, e relaciona estas eficiências à
presença de agência reguladora atuando na área de cobertura dos prestadores. Como
resultado, verificou-se a presença de 19 prestadores eficientes, dentre eles apenas 2
regulados, demonstrando que os prestadores regulados são mais ineficientes.
Palavras-chave: Saneamento. DEA. Regulação. Nordeste. Brasil
Title: EFFICIENCY AND REGULATION OF WATER SUPPLY SERVICE PROVIDERS AND
SANITATION IN NORTHEAST REGION OF BRAZIL
Abstract: The sector of water in Brazil, as well as worldwide, is critical for people's
quality of life, but it still has many problems in the country and over the past decades
has been undergoing changes in its structure, the most important implementation of the
regulatory framework of the sector in 2007 setting national guidelines for the provision
of services related to sanitation. This research uses the non-parametric mathematical
programming method called Data Envelopment Analysis (DEA), in order to analyze the
efficiency of water service providers and sewage northeastern Brazil, relating this factor
with the performance of the entities regulators working in the area. As a result, it was
found the presence of 19 efficient providers, only 2 of them are regulated,
demonstrating the low impact of regulating the efficiency of analysis providers.
Keywords: Water. DEA. Regulation. Brazilian Northeastern
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Código: HS0254
Autor: TAISA DOS SANTOS SODRÉ
Orientador: ADEMIR ARAUJO DA COSTA
Título: O ESPAÇO VERTICALIZADO EM NATAL: UMA ANÁLISE DO MERCADO
IMOBILIÁRIO NO PERÍODO DE 2000 A 2014
Resumo: O projeto de pesquisa " O Espaço Verticalizado Em Natal: uma análise do
mercado imobiliário no período de 2000 A 2014 " busca analisar a superposição de solo
promovida pelo mercado imobiliário de Natal, através da quantificação, identificação e
localização dos prédios verticalizados construídos e em construção no período de 2000
a 2014. Tais construções promovem o processo de verticalização da cidade que, nos
últimos anos, têm aumentado consideravelmente, contribuindo para uma mudança
radical da paisagem natalense. Esse relatório é feito baseado na pesquisa " O Espaço
Verticalizado Em Natal: uma análise do mercado imobiliário no período de 2000 A 2014"
com um enfoque sobre a descaracterização do sítio histórico causada pela edificação em
áreas já consolidadas. As informações quantitativas que permitem a realização dessa
pesquisa são oriundas da coleta de dados do Arquivo Municipal de Natal e da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal juntamente com o uso do arcabouço
teórico acerca do espaço urbano e do fenômeno de verticalização.
Palavras-chave: Verticalização; Espaço Urbano; Natal-RN
Title: THE VERTICAL SPACE IN NATAL: AN ANALYSIS OF THE REAL ESTATE MARKET
IN THE PERIOD 2000 TO 2014
Abstract: The resarch project "The Vertical Space in Natal: an analysis of the real estate
makert in the period 2000 to 2014" seeks to analyze the ground overlay promoted by
the real estate market of Natal, through quantification, identification and location of
verticalized buildings constructed and under construction from 2000 to 2014. Such
constructions promote the city verticalization process that in recent years have
increased considerably, contributing to a radical change in Natal landscape. This report
is made based on the research " The Vertical Space in Natal: an analysis of the real estate
makert in the period 2000 to 2014" with a focus on the mischaracterization of the
historic site caused by building in areas already consolidated. The quantitative
information that enable the realization of this research are from the Municipal Archive
of Natal (data collection) and the Municipal Environment and Urbanism of Natal along
with the use of the theoretical framework on urban space and verticalization
phenomenon.
Keywords: Verticalization, Urban Space; Natal RN
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Código: HS0263
Autor: FERNANDO LAERTY FERREIRA DA SILVA
Orientador: MARIA ALICE TAVARES
Título: O uso dos conectores E, AÍ e ENTÃO em relatos de opinião produzidos por
adolescentes e adultos natalenses
Resumo: Este trabalho, guiado pelos pressupostos teórico-metodológicos da
sociolinguística variacionista, analisa os conectores sequenciadores E, AÍ e ENTÃO como
formas variantes na indicação da sequenciação retroativo-propulsora de informações no
Português Brasileiro. Os dados foram coletados em relatos de opinião produzidos em
entrevistas sociolinguísticas pertencentes ao Banco de Dados FALA-Natal (BDFN)
realizadas com adolescentes e adultos natalenes. O controle dos fatores sociais sexo e
idade revela que os homens, tanto adolescentes quanto adultos, utilizam mais o conector
AÍ, enquanto as mulheres, tanto adolescentes quanto adultas, utilizam mais o conector
ENTÃO. Esses resultados conformam-se à generalização sociolinguística que prevê
correlação entre mulheres e formas linguísticas positivamente avaliadas, como o
conector ENTÃO, e entre homens e formas negativamente avaliadas, como o conector AÍ.
Palavras-chave: Conectores. Sociolinguística. Sexo. Idade.
Title: The usage of connectors E, AÍ and ENTÃO in opinion reports produced by
teenagers and adults from Natal
Abstract: This paper, guided by theoretical and methodological assumptions of
variationist sociolinguistics, analyzes sequence connectors E, AÍ and ENTÃO as variants
forms in the codification of retroactive-propeller sequenciation of information (SRPI) in
Brazilian Portuguese. The data were collected in opinion reports produced in
sociolinguistic interviews taken from FALA-Natal Data Base (BDFN) conducted with
adolescents and adults born and raised in Natal (RN). The control of social factors sex
and age shows that men, both teenagers and adults, use more connector AÍ, while
women, both teenagers and adults, use more connector ENTÃO. These results conform
to the sociolinguistic generalization that predicts a correlation between women and
positively evaluated forms like connector ENTÃO, and between man and negatively
evaluated forms like connector AÍ.
Keywords: Connectors. Sociolinguistics. Gender. Age.
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Código: HS0265
Autor: JOZY CLEIDE SILVA
Orientador: LUIZ AUGUSTO MACHADO MENDES FILHO
Título: DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES: uma avaliação da cidade de Natal (20152016)
Resumo: A tecnologia está mais presente em nosso dia-a-dia e as pessoas estão
conectadas em qualquer lugar, a qualquer momento. O Destino Turístico Inteligente
emerge a partir do conceito de Cidade Inteligente, porém sua ênfase está na
potencialização da experiência turística e podem aproveitar as tecnologias para
melhorar sua gestão. O objetivo principal desta pesquisa é avaliar a cidade de Natal, com
base no Modelo de Destinos Turísticos Inteligentes, disponível no Manual Operativo
para Configuração de Destinos Turísticos Inteligentes. Esta pesquisa é de caráter
exploratória-descritiva, com utilização de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Os
segmentos avaliados pelo modelo incluem os seguintes indicadores: governança;
sustentabilidade; acessibilidade; conectividade e sensorização; sistema de
informação/inteligência turística; inovação; informação turística; e marketing online.
Cada indicador possui uma pontuação específica que soma 100%, dando a nota do
segmento estudado. Natal obteve o melhor resultado no eixo inovação. Dessa maneira, a
cidade ainda está dando os primeiros passos rumo a inteligência, ainda necessita muitos
esforços, buscar a comunidade, os centros de formação, a integração entre os setores
governamentais para constituir um ambiente colaborativo, com auxílio das tecnologias
para a gestão, com base na sustentabilidade.
Palavras-chave: Turismo. Tecnologia. Smart City. Destino Turístico Inteligente
Title: SMART TOURISM DESTINATION: a Natal city evaluation (2015-2016)
Abstract: The technology is present in our day-to-day and people are connected
anywhere, anytime. The Smart Tourist Destination emerges from the Smart City concept,
but its emphasis is on the enhancement of the tourism experience and can take
advantage of technologies to improve their management. The main objective of this
research is to evaluate the city of Natal, based on Smart Tourist Destinations model,
available in the Operational Manual for Smart Tourist Destinations Setup. This research
has an exploratory and descriptive approach, using literature research and case study.
The segments evaluated by the model include the following indicators: governance;
sustainability; accessibility; connectivity and sensing; information system/tourist
intelligence; innovation; tourist information; and online marketing. Each indicator has a
specific score that sum to 100%, giving an evaluation to each segment studied. Natal had
the best result in the axis innovation. Thus, the city is still taking the first steps toward
intelligence, still needs a lot of efforts to seek the community, training centers, the
integration between government sectors to provide a collaborative environment with
the aid of technologies for the management, based on sustainability.
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Código: HS0266
Autor: SARA CARDOSO AMORIM SALVINO
Orientador: FIVIA DE ARAUJO LOPES
Co-Autor: ADRIELLY MARCELA DE CASTRO DO NASCIMENTO, NATÁLIA DE ARAÚJO
MIRANDA TASSO
Título: "Avaliação da motivação para doação em bancos de sangue de Natal (RN)."
Resumo: Todos os países estão sempre em busca de encontrar uma forma mais eficaz de
recrutar novos doadores de sangue e que esses se tornem doadores de repetição,
mesmo que a motivação não esteja ligada a ajudar um parente, amigo ou colega. Nos dias
de hoje, doar sangue não oferece riscos à saúde como antigamente; entretanto, ainda se
trata de um comportamento custoso ao indivíduo. Entender qual é a razão que torna um
indivíduo um doador de repetição ainda é uma questão que precisa ser respondida. Com
isso, nosso objetivo foi verificar se havia diferença motivacional entre doadores de
repetição de ambos os sexos. Após a aplicação de questionários, verificamos que, a
respeito da “motivação religiosa”, as mulheres apresentaram uma mediana maior do que
a apresentada pelos homens. Sendo assim, podemos inferir que a religião teve um maior
peso para as mulheres do que para os homens. Acreditamos que o senso de
responsabilidade social somado à um perfil religioso pode ser um forte motivador para
as mulheres se manterem como doadoras de sangue.
Palavras-chave: Doação de sangue. Doador de repetição. Motivações religiosas.
Title: Assessing the motivations for blood donation in Natal (RN)
Abstract: Countries worldwide are in a constant search to find a more effective way to
recruit new blood donors which in the future may become repeated blood donors even if
the motivation is not linked to helping a relative, a friend or a colleague. Nowadays,
blood donations is not hazardous as it once was; however, it is still a costly activity.
Understanding the reason that makes an individual become a repeated donor is still a
question to be answered. That said, our aim was to verify if there were differences
concerning the motivations of repeated donors between both sexes. After the
questionnaire application, we verified that, regarding the “religious motivation”, women
showed a higher median than men. Thus, we can infer that religion had a greater
importance to women than for men. We believe that the sense of social responsibility
combined to a religious profile could be a strong motivator to keep women as blood
donors.
Keywords: Blood donation. Repeated donor. Religious motivation.
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Código: HS0268
Autor: ALESSANDRA STEFANE CÂNDIDO ELIAS DA TRINDADE
Orientador: FERNANDO LUIZ VECHIATO
Título: Acessibilidade em ambientes informacionais digitais:
encontrabilidade da informação por pessoas com deficiências visuais

impacto

na

Resumo: Na contemporaneidade, a produção, a disseminação, a recuperação e o acesso à
informação ocorrem de maneira muito rápida devido ao avanço das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC). Todavia, nem todos os usuários, em especial os
deficientes visuais, conseguem acessar e utilizar eficientemente as interfaces digitais, o
que dificulta a encontrabilidade da informação disponível. Diante desse cenário, temos
como objetivo geral analisar a acessibilidade em ambientes informacionais digitais e
compreender a sua influência na encontrabilidade da informação por pessoas com
deficiências visuais. Para isso, em um primeiro momento, foi realizada revisão de
literatura, obtida por meio de pesquisa bibliográfica, para a compreensão dos principais
conceitos que permeiam a pesquisa, bem como para a identificação de padrões e
tecnologias acessíveis disponíveis atualmente; e, em um segundo momento, foi realizada
pesquisa descritiva com abordagem qualitativa aliada ao método observacional para a
análise da interface de login do Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA),
bem como de outras interfaces digitais para demonstrar a utilização dos recursos,
padrões e tecnologias de acessibilidade digital obtidos a partir da revisão de literatura.
Constamos que os ambientes informacionais digitais analisados não são plenamente
acessíveis, o que pode prejudicar significativamente a encontrabilidade da informação
pelos deficientes visuais.
Palavras-chave: Acessibilidade. Encontrabilidade da informação. Deficientes visuais.
Title: INFORMATIONAL ENVIRONMENTS DIGITAL ACCESSIBILITY: IMPACT ON THE
FINDABILITY OF INFORMATION FOR PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENTS
Abstract: In contemporary times, production, dissemination, and access to recovery
information occur very quickly due to the advancement of Information and
Communication Technologies (ICT). However, not all users, particularly the visually
impaired, can access and use efficiently the digital interfaces, which makes the
findability of information available. Given this scenario, we have the general purpose
analyze informational environments digital accessibility and understand its influence on
the findability of information for people with visual impairments. For that, at first,
literature review, obtained by means of bibliographical research, for the understanding
of the main concepts that permeate the research, as well as for the identification of
standards and affordable technologies available today; and, in a second moment,
descriptive research with qualitative approach together with the observational method
for the analysis of the interface of the Academic Activities Management System (SIGAA),
as well as other digital interfaces to demonstrate the use of resources, standards and
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accessibility digital technologies obtained from the literature review. Informational
environments we examined are not fully accessible digital, which can impair
significantly the findability of information by the visually impaired.
Keywords: Accessibility. Findability of Information. Visually Impaired.
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Código: HS0269
Autor: GLEYZE SOARES MACEDO DE OLIVEIRA
Orientador: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE
Título: "Fontes seridoenses: levantamento e fichamentos dos escritos históricos e
memorialísticos."
Resumo: O estudo trata de uma “operação historiográfica” da obra Seridó (1954), de
José Augusto Bezerra de Medeiros (1884-1971), em consonância com as pesquisas
realizadas no âmbito do projeto de pesquisa (IC/Propesq) Escriturística Seridoense:
fontes, literárias e memorialísticas (século XIX ao séc. XX), a partir do Fundo José
Augusto
encontrado
no
Laboratório
de
Documentação
Histórica
(LABORDOC/CERES/UFRN) onde se guarda as fontes documentais, as quais contêm
informações a respeito da sua vida política, algumas referências bibliográficas e dados
que foram incorporados pelo autor à sua obra. Diante deste rico “achado”, e
considerando as possibilidades de análises do Fundo, optou-se por fazer uma
abordagem historiográfica a respeito das fontes que foram utilizadas na elaboração do
Seridó, em especial, as fontes genealógicas e bibliográficas. Portanto, teóricometodologicamente, este exercício historiográfico buscou problematizar os repertórios
discursivos e os suportes documentais em sua forma específica de escrever e fazer a
história seridoense.
Palavras-chave: José Augusto; escriturística seridoense; Seridó
Title: The José Augusto Seridó in Scriptural Seridoense
Abstract: The study is a "historiographical operation" of Seridó work (1954), José
Augusto Bezerra de Medeiros (1884-1971), in line with research carried out under the
research project (IC/PROPESQ) from the Seridó: Scriptural sources, literary and
memorialísticas (. Nineteenth century to 20TH century), from José Augusto Fund found
in the Historical Documentation Laboratory (Labordoc/CERES/UFRN) where it saves
the documentary sources, which contain information about his life policy, some
references and data that have been incorporated by the author to his work. Given this
rich "find", and considering the possibilities for analysis of the Fund, it was decided to
make the historiographical approach about the sources that were used to prepare the
Seridó, in particular, family and bibliographic sources. Therefore, theoretically and
methodologically, this exercise sought to question the historiographical discursive
repertoires and documentary media in their particular way of writing and the Seridó
history.
Keywords: José Augusto; Scriptural Seridó; Seridó

547

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS0270
Autor: ELAINE CRISTINA DINIZ DA SILVA
Título: Em novas demandas da história seridoense: inventariando os escritos históricos,
literários e memorialísticos
Resumo: O trabalho enfoca na dissertação de Maria Regina Mendonça Furtado,
denominada de “Sertão do Seridó- um estudo de caso da Pobreza”, defendida em 1985,
na UFF constituiu um estudo inaugural sobre uma vertente acadêmica que trata a
história Seridoense, uma vez que, está em consonância com os estudos ligados ao
projeto “ESCRITURÍSTICA SERIDOENSE: fontes, literárias e memorialísticas (século XIX
ao séc. XX)”. Esta discussão partir de algumas inquietações: em que momento da
historiografia brasileira foi elaborado tal estudo? Qual é abordagem feita pela autora em
relação à região intitulada como Seridó? E como a sua escrita foi articulada? Dessa
forma, é importante considerar que os temas pesquisados e problematizados por Regina
Furtado estavam embasados na história agrária, na economia e nas abordagens sobre a
escravidão, diante disso, a sua obra pode ser considerada inovadora e pioneira, porque
deu visibilidade para os menos privilegiados como o escravo e o camponês livre, que
regulamente não são mencionados na Escriturística Seridoense. Os métodos utilizados
constituíam sobre os estudos da história regional, quantitativa e serial da agricultura
deslocado do sistema plantation. Em suma, a análise desta investigação, a luz de seus
lugares de produção (CERTEAU), permite compreender como a perspectiva inovadora
no texto impulsionou o surgimento de fecundos trabalhos sobre a região conhecida
como Seridó.
Palavras-chave: Dissertação. Historiografia. Seridó. Escriturística Seridoense.
Title: Regina Furtado and the renewal of historiography from the Seridó.
Abstract: The work focuses in the entitled dissertation of Maria Regina Furtado
Mendonça, called of "Hinterland of the Seridó-a study of case of the Poverty", defended
in 1985, in the UFF constituted the inaugural study on an academic source that treats the
Seridó history, the team that is in accord with on studies to project "FROM the SERIDÓ:
literary sources, SCRIPTURAL and memorialísticas (late XIX century to the century XXI)
". This discussion is derived of some concerns: at what moment of Brazilian
historiography was prepared such a study? Questioning which was made for the author
in relation to region call the Seridó. And as his writing was articulated? Of this form, it is
important to consider that the subjects searched and discussed for Regina Furtado were
based in agrarian history, in the economy and in the boarding's on the slavery, ahead of
this, its workmanship can be considered innovative and pioneering, because gave
visibility for less privileged as the slave and the free peasant, whom it implements are
not mentioned in the Seridó Scriptural. The used methods were on the studies of
regional, quantitative and serial history of the dislocated agriculture of the plantation
system. In short, the analysis of this investigation, the light of its places of production
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(CERTEAU), allows to understand the innovative perspective in the text stimulated the
sprouting of fruitful works on the known region Seridó.
Keywords: Dissertation. Historiography. Seridó. Scriptural Seridoense.
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Código: HS0272
Autor: LARISSA CRISTINA ALVES
Orientador: FERNANDO GUEDES CURY
Título: Aplicação da Hermenêutica de Profundidade na análise de um livro de ensino de
Geometria do século XVIII
Resumo: Este texto trata de aspectos iniciais de uma análise sócio-histórica
segundo a Hermenêutica de Profundidade (HP), de J. B. Thompson da obra
Elementos de Geometria escrita por Alexis Claude Clairaut (1713-1765) a partir da
versão publicada no Brasil em 1909. No presente texto, além de apresentarmos o início
da nossa análise sobre o livro de Clairaut destacamos aspectos da HP enquanto
ferramenta profícua aos estudos de História da Educação Matemática, em especial, sobre
os artefatos voltados ao ensino de matemática, tal como os livros didáticos. O estudo
aqui abordado é parte de uma pesquisa desenvolvida em nível de Iniciação Científica
que pretende além de conhecer aspectos ligados ao ensino de matemática no Brasil e na
França nas épocas em que o livro analisado foi publicado, aprofundar estudos sobre a
Hermenêutica de Profundidade.
Palavras-chave: Elementos de Geometria; Clairaut; Hermenêutica de Profundidade
Title: Depth Hermeneutics of the application in the analysis of a geometry textbook
eighteenth century
Abstract: This text deals with initial aspects of a socio- historical analysis according to
Depth Hermeneutics (HP ) of J.B. Thompson the book written by Alexis Claude Clairaut (
1713-1765 ) from the version published in Brazil in 1909. This text besides presenting
the beginning of our analysis on the book of Clairaut highlight aspects of HP history
studies of mathematics education, in particular about artifacts returned to mathematics
education , such as textbooks. The study addressed here is part of a research developed
in Scientific Initiation level. We want to know aspects related to mathematics education
in Brazil and in France at the time the book was published and also further study the
hermeneutics of depth.
Keywords: geometry elements; Clairaut; hermeneutics of depth
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Autor: FRANCINILDA SILVA DE ALMEIDA
Orientador: WILKER RICARDO DE MENDONCA NOBREGA
Título: Participação popular e governabilidade turística em Unidades de Conservação no
Estado do Rio Grande do Norte
Resumo: O processo de inclusão da população nas tomadas de decisões em unidades de
conservação ainda ocupa um lugar de destaque nos estudos acadêmicos e
governamentais no âmbito de como é dividida a demanda dos três setores nesse
processo de decisões. Este trabalho tem como objetivo avaliar como o processo de
participação popular na constituição e gestão influência as decisões turísticas
direcionadas a Lagoa do Bonfim. Para isso, foi usada uma abordagem qualitativa, sob
uma perspectiva crítica, através de pesquisa bibliográfica, documental, e em meios
digitais, acerca de temas como planejamento, gestão, políticas públicas, Estado,
desenvolvimento sustentável e turismo. O estudo pretende despertar a necessidade de
ampliar e aprofundar debates sobre o planejamento e gestão do turismo na APA Bonfim
Guaraira, voltada ao atrativo Lago do Bonfim em Tibau do Sul, no sentido de promover a
participação da população nas técnicas e estruturas necessárias para complementação
do segmento do turismo.
Palavras-chave: Turismo. Planejamento. Unidades de conservação.
Title: POPULAR PARTICIPATION AND GOVERNABILITY TURISTICA IN PROTECTED
AREAS IN RIO GRANDE DO NORTE
Abstract: The process of inclusion of the population in decision-making in conservation
unitsstill occupies a prominent place in academic and Government studies in the
contextof how divided the demand of the three sectors in the process of decisions. This
study aims to assess how the process of popular participation in the Constitution and
management influence tourist decisions directed the Lagoa do Bonfim. For this, a
qualitative approach was used, under a critical perspective, through bibliographical
research, documentary, and in digital media, about topics such as planning,
management, public policy, State, sustainable development and tourism. The study want
to wake up to the need to broaden and deepen the discussions on the planning and
management of tourism in APA Bansal Guaraira, aimed at the attractive Lake do Bonfim
in Tibau do Sul, in order to promote the participation of the population in the techniques
and structures necessary to complement the tourism segment.
Keywords: Tourism. Planning. Conservation Units.
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Autor: DANIELLA RODRIGUES DE LUNA
Orientador: DERIVALDO DOS SANTOS
Título: SOB O SIGNO DO SILÊNCIO: UM ESTUDO CRÍTICO SOBRE O CONTO MENINA A
CAMINHO DE RADUAN NASSAR
Resumo: O presente trabalho se ocupa da análise do conto de Raduan Nassar “Menina a
Caminho”, que também dá título ao livro do autor, tendo como categoria analítica o
silêncio, segundo a perspectiva de Roland Barthes, presente em seu livro O neutro, e
Orlandi, constante de sua obra, As formas do silêncio. A análise demonstrou que a
percepção da menina se dá através de suas fantasias, conforme observa o narrador:
“seus olhos piscam de fantasias”. Nesse sentido, a Menina não capta de forma passiva o
mundo pelo silêncio, se nela o silêncio não é revoltoso, é gerador de desconfiança
daquilo que ela capta pelo olhar.
Palavras-chave: Raduan Nassar. Silêncio. Conto.
Title: UNDER THE SIGN OF SILENCE: A CRITICAL STUDY OF THE TALE MENINA A
CAMINHO OF RADUAN NASSAR
Abstract: This work is about the analysis of the tale of Raduan Nassar "Menina A
Caminho", which also gives title to the book, having as analytical category the silence,
from the perspective of Roland Barthes, which is present in his book O neutro and
Orlandi, also in his work, As formas do silêncio. The analysis showed that the perception
of the girl is through her fantasies, as the narrator observes, "Her eyes flashes fantasies.",
In this way, the girl does not capture passively the world by silence, her silence is not
rebellious, it creates distrust in what she captures by the look.
Keywords: Raduan Nassar. Silence. Tale.
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Código: HS0281
Autor: ALLYSON EMANUEL JANUÁRIO DA COSTA
Orientador: GISELLE COSTA DE SOUSA
Título: A CONJUNÇÃO ENTRE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO EM EVENTOS
INTERNACIONAIS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido a partir de um levantamento bibliográfico
realizado em dois eventos internacionais, de Educação Matemática, a fim de identificar
como se dá a conjunção entre a História da Matemática (HM) e as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), através da catalogação dos trabalhos apresentados
nesses eventos, salientando como pesquisadores em Educação Matemática têm tratado
esse tema. A investigação desenvolvida nesse trabalho é resultado de pesquisa
qualitativa, do tipo bibliográfica, vinculada ao Projeto de Pesquisa: Conexões Potencias
entre HM e TIC para o ensino de Matemática (PROPESQ/UFRN).
Palavras-chave: Levantamento. Conjunção. História da Matemática. TIC.
Title: THE CONJUNCTION BETWEEN THE HISTORY OF MATHEMATICS AND
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES: A BIBLIOGRAPHIC SURVEY IN
INTERNATIONAL EVENTS OF MATHEMATICS EDUCATION
Abstract: This work was developed from a bibliographic survey done in two
international events, of mathematics education, in order to identify how it is the
conjunction between the History of Mathematics (HM) and Information and
Communication Technologies (ICT) by cataloging the papers presented at these events,
highlighting how researchers in mathematics education have understood this issue. The
research developed in this study is the result of qualitative research, bibliographical,
linked to the Research Project: Potential Connections between HM and ICT for teaching
of Mathematics (PROPESQ/UFRN).
Keywords: Survey. Conjunction. History of Mathematics. ICT.
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Orientador: ELISETE SCHWADE
Título: Entre contextos rurais e urbanos: gênero, juventude e cotidiano no assentamento
Vale do Lírio
Resumo: Este trabalho faz parte de um projeto mais amplo, o qual buscou observar a
articulação das trajetórias de residentes em assentamentos rurais com espaços urbanos,
objetivando perceber como se dão as constantes interações dos assentamentos com a
zona urbana. Com um recorte específico, este trabalho busca apresenta as complexas
formas de relações estabelecidas pelos(as) jovens do assentamento Vale do Lírio na
cidade de São José do Mipibu/RN com as cidades vizinhas, no intuito da efetivação de
projetos de vida e do acesso às possibilidades ofertadas pelo urbano, como educação,
consumo e militância, além da importância na produção subjetiva de construção de laços
de sociabilidade. A partir de uma metodologia etnográfica, observaram-se as
interlocuções de jovens residentes do assentamento Vale do Lírio com espaços urbanos;
destacando as redes construídas, o exercício da sociabilidade e situando as distinções de
gênero. Houve, então, um mapeamento das redes de relações estabelecidas no processo
de circulação dos jovens residentes do assentamento para atividades nas cidades
próximas e o retorno destes ao referido assentamento.
Palavras-chave: Assentamento rural. Espaços urbanos. Juventude. Gênero.
Title: Between rural and urban contexts: Gender, youth and daily life in the vale do lírio
settlement
Abstract: This article is part of a larger project which sought to observe the articulation
of residents trajectories in rural settlements with urban spaces, aiming to realize as they
are the constant interactions of settlements with the urban area. With a specific focus,
this article seeks to present the complex forms of relationships established by the young
of Vale do Lírio settlement in the city of São José do Mipibu/RN with neighboring cities
in order of realization of life projects and access the possibilities offered by the city such
as education, consumer and militancy and the importance in the subjective construction
of sociability ties. From an ethnographic methodology, there were the dialogues of
young residents of the Vale do Lírio settlement with urban spaces, highlighting the
networks built, the exercise of sociability and situating gender distinctions. Then, there
was a mapping of networks of relationships established in the circulation process of the
young residents of the settlement for activities in the nearby towns and return these to
the relevant settlement.
Keywords: Rural settlement. Urban spaces. Youth. Gender.
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Código: HS0293
Autor: MARIA LUIZA ROCHA BARBALHO
Orientador: FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES SANTIAGO JUNIOR
Título: Heróis negros do mundo atlântico: "Django" e "Besouro" e a escravidão no
cinema nos EUA e no Brasil
Resumo: Os EUA e o Brasil possuem um passado escravocrata. O legado dos sistemas
escravistas que marcaram estes países até meados do século XIX marca a cultura de
ambos os países, bem como a presença de afrodescendentes e de suas formas culturais,
as quais passaram a fazer parte da identidade pública das duas comunidades nacionais.
Este projeto de pesquisa visa compreender como a cultura histórica contemporânea
reconstruiu a identidade nacional americana e brasileira nos filmes Django livre (2013)
e Besouro (2009), comparando as estratégias de representação do passado.
Compararemos como duas sociedades com marcas da escravidão enfrentam tal legado
por meio de estratégias simbólicas, as quais permitem compreender que tipos de
identidades estão construindo para o presente por meio do uso do passado.
Palavras-chave: Cinema; escravidão; herói negro; Django livre; Besouro;
Title: Black heroes of the Atlantic world: Django Unchained and Besouro: slavery in film
in USA and Brazil
Abstract: The USA and Brazil have a slavery past. The legacy of slavery system featured
both countries until the mid-nineteenth century, cause deep marks in the culture,
beyond the presence of African descent and their cultural forms, they became part of the
public identity of them. This research Project aims to understand how contemporary
historical culture reconstructs the American and Brazilian national identity in Django
Unchained and Besouro, comparing their strategies of representation about the past.
That way, we will compare how two societies with slavery marks face the legacy by
using symbolic strategies, which allow us to understand what kinds of identities they are
building for the present through the using of the past.
Keywords: Cinema; slavery; black hero; Django Unchained; Besouro;
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Código: HS0294
Autor: BARBARA STEPHANIE DE SOUZA ANIZIO
Orientador: CARLA GIOVANA CABRAL
Título: Percepções de CTS de alunos do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e
Tecnologia da UFRN
Resumo: No Brasil, há 17 Bacharelados Interdisciplinares em Ciências e Tecnologia
(BICTs) nas universidades federais. Seus referenciais orientadores recomendam uma
forte presença de discussões das Humanidades, voltadas à formação cidadã e ética dos
estudantes. Na região Nordeste, há seis bacharelados. Na UFRN e na UFMA, o enlace
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) aparece de maneira mais ativa. No contexto do
projeto “Educação CTS no Brasil”, este trabalho pretende discutir percepções dos
discentes da disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade do BICT da UFRN. Apoiando-nos
em referenciais teóricos desse campo de estudo e na pedagogia de Paulo Freire,
investimos em uma metodologia que inclui a aplicação de questionários, no início e no
final do semestre, entrevistas em profundidade e análise de conteúdo. Foram
selecionadas duas turmas do segundo semestre de 2015 para o estudo. As análises
foram realizadas com base em Auler e Delizoicov (2001) e sua discussão sobre a
presença de mitos nas visões de ciência e tecnologia e sua relação com a sociedade. A
perspectiva salvacionista de ciência e o determinismo tecnológico são os mitos que
predominam nas percepções dos estudantes. Eles são problematizados no decorrer do
semestre, visando a construção de uma visão discente mais crítica.
Palavras-chave: Bacharelado interdisciplinar. Ciência e Tecnologia. Percepções CTS.
Title: CTS'S PERCEPTIONS OF UFRN'S INTERDISCISCIPLINARY BACHELOR IN SCIENCE
AND TECHNOLOGY STUDENTS
Abstract: In Brazil, there are 17 interdisciplinary bachelors in science and technology
(BICTS) in federal universities. Its guiding reference recommend a strong presence of
the humanities discussions focused on civic education and ethics of the students. In the
Northeast, there are six bachelors. At the UFRN and UFMA, the Science, Technology and
Society (CTS) link appears more actively. In the context of the project "CTS Education in
Brazil", this paper discusses students perceptions of the Science, Technology and Society
discipline of UFRN's BICT. Relying on theoretical framework of this field of study and
Paulo Freire's pedagogy, we have invested in a methodology which includes surveys at
the beginning and end of the semester, indepth interviews and discourse and contente
analysis. We've selected two classes of the second half of 2015 to the study. The analysis
were performed based on Auler and Delizoicov (2001) and his discussion of the
presence of myths in the visions of Science and Technology and their relationship with
society. The Salvationists perspective of science and technological determinism are the
myths that dominate the perceptions of students. They are problematized during the
semester, for the construction of a student more critical vision.
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Código: HS0296
Autor: AMADEU CLEMENTINO ARAUJO NETO
Título: Reflexões sobre a interdisciplinaridade e o campo CTS nos bacharelados em
ciências e tecnologia
Resumo: Os Bacharelados Interdisciplinares em Ciências e Tecnologia (BICTs), no
contexto do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
Brasileiras (REUNI), surgiram como uma proposta de sanar algumas falhas decorrentes
dos modelos tradicionais de formação acadêmica, baseados nas universidades europeias
do século XIX. Uma das características dos BICTs é a presença de algumas áreas do
conhecimento não tradicionais nas áreas da ciências exatas e engenharia, tais como as
Humanidades, conferindo-os um aspecto de interdisciplinaridade. Portanto, o presente
trabalho tem como objetivo averiguar a presença das Humanidades e do campo de
estudos Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) nos BICTs, a partir de análises voltadas
para os seus Projetos Políticos Pedagógicos.
Palavras-chave: Bacharelado interdisciplinar. Ciência e Tecnologia. REUNI
Title: REFLECTIONS ON INTERDISCIPLINARITY AND CTS'S FIELD IN THE SCIENCE
AND TECHNOLOGY'S BACHELORS
Abstract: The interdisciplinary bachelors in Science and Technology (BICTs) in the
context of the Programme of Restructuring and Expansion of Federal Brazilian
Universities (REUNI), emerged as a proposal to supply some flaws resulted from
traditional models of academic training, based on European universities in the
nineteenth century . One of the characteristics of BICTs is the presence of some areas of
knowledge nontraditional in the areas the exact sciences and engineering, such as the
humanities, giving them an aspect interdisciplinary. Therefore, this study aims to
investigate the presence of Humanities and field studies of Science, Technology and
Society (CTS) in BICTs from analysis focused on its Political Pedagogical Projects.
Keywords: Interdisciplinary bachelor. Science and Technology. REUNI.
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Código: HS0297
Autor: IZABELLE BEZERRA COSTA
Orientador: LORE FORTES
Título: Ação Comunicativa na resolução de conflitos no campo jurídico
Resumo: Objetivos: compreender os aspectos que contribuem para uma formação
humanizada, na percepção dos professores e dos estudantes de medicina durante os
primeiros períodos de formação no Curso de Medicina, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – UFRN e realizar uma correlação com gêneros e suas especialidades
médicas. Metodologia: Trata-se e um estudo de abordagem qualitativa, que dá
continuidade a tese “A concepção de humanização no contexto da formação médica: o
caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”, defendida em 2014 por Antonia
Núbia Oliveira Alves de Souza. Foi utilizada utilizada como técnica de pesquisa, a
entrevista não estruturada para um grupo de 6 docentes, técnicas de grupo focal e
observação participante para três grupos de 10 estudantes dos 2º, 4º e 6º períodos do
curso. Resultados: As características que se remetem a noção de gênero no campo da
saúde, como os aspectos das escolhas das especializações, estão ligadas às construções
sobre o papel de homem e de mulher dentro de uma sociedade que, por sua vez, se
relacionam com determinadas normas e regras sociais impostas, naturalizadas e
cobradas pelo discurso dominante. Conclusão : mesmo com os avanços das discussões
nos diversos campos dos saberes, os aspectos relacionados as diferenças de gênero
permeiam o permeiam o imaginário cultural dos indivíduos, a dimensão política e
principalmente a identidade subjetiva de cada indivíduo.
Palavras-chave: Humanização. Estudantes de Medicina. Medicina. Gênero.
Title: THE HUMANIZATION ON THE VISION OF TEACHERS AND MEDICAL STUDENTS IN
THE UFRN
Abstract: Objectives: To understand the aspects that contribute to a humane education,
the perception of teachers and medical students during the first training periods in the
Medical School of the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN and perform a
correlation with gender and their medical specialties. Methodology: This is and a study
of qualitative approach, which builds on the thesis "The humanization design in the
context of medical education: the case of the Federal University of Rio Grande do Norte",
defended in 2014 by Antonia Nubia Oliveira Alves de Souza . It was used used as a
research technique, the unstructured interview to a group of six teachers, focus group
techniques and participant observation to three groups of 10 students of 2nd, 4th and
6th periods of the course. Results: The characteristics that refer to the notion of gender
in the field health, as aspects of the choices of specializations are linked to the
construction of the role of man and woman in a society which, in turn, relate to certain
standards and imposed social rules, naturalized and charged by the dominant discourse.
Conclusion: Even with the progress of the discussions in the various fields of knowledge,
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aspects of gender differences permeate the cultural imagination of individuals, the
political dimension and and especially the subjective identity of each individual.
Keywords: Humanization. Medical students. Medicine. Genre.
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Código: HS0298
Autor: JANDARA ASSIS DE OLIVEIRA
Orientador: MARIA DA PENHA CASADO ALVES
Título: LEITORES EM SÉRIE: AS SAGAS DAS COMUNIDADES DE LEITORES
Resumo: É inegável reconhecer os impactos que a convergência midiática, de Henry
Jenkins (2015), trouxe para a vida e as práticas sociais. O livro, nesse contexto, sofreu
alterações que tornou mais acessível a sua leitura e mudou a forma como essa leitura é
realizada. Essa acessibilidade aliada às mídias e aos equipamentos eletrônicos, que ligam
os leitores através da internet, possibilitou a formação de comunidades de leitores que
se utilizam das ferramentas a disposição na rede para realizar práticas de leitura e
escrita que vão contra aquelas estabelecidas nos ambientes escolares. Por esse motivo,
se faz imprescindível um estudo no âmbito da Linguística Aplicada que busque construir
um quadro elucidativo acerca da dinâmica que ocorre dentro de uma comunidade de
leitores, tendo como base conceitos elencados por Mikhail Bakhtin, Henry Jenkins,
Michael de Certeau, Roger Chartier, Néstor García Canclini, Stuart Hall, Pierry Lévy.
Palavras-chave: Livro. Leitura. Comunidades de Leitores.
Title: READERS SERIES: THE SAGAS OF COMMUNITIES OF READERS
Abstract: It is undeniable recognize the impact that media convergence, Henry Jenkins
(2015), brought to life and social practices. The book, in this context, has undergone
changes that made it easier to read and changed the way that reading is performed. This
accessibility combined with the media and electronic equipment, connecting readers
through the Internet, enabled the formation of communities of readers who use the tools
available on the network to perform reading and writing practices that go against those
established in school environments. For this reason, it is essential to a study in the
framework of Applied Linguistics that seeks to build a plain frame on the dynamics
occurring within a community of readers, based on concepts listed by Mikhail Bakhtin,
Henry Jenkins, Michael de Certeau, Roger Chartier, Néstor García Canclini, Stuart Hall,
Pierry Lévy.
Keywords: Book. Reading. Communities of Readers.
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Código: HS0300
Autor: DEYSE KARINE DOS SANTOS
Orientador: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS
Título: ESTUDOS RETÓRICOS E MULTIMODAIS DE GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS
DIFERENCIADOS: CONTO, ARTIGO DE OPINIÃO A CRÔNICA E SEUS ELEMENTOS
ARGUMENTATIVOS E MULTIMODAIS
Resumo: O gênero discursivo conto tem sido lido e estudado por inúmeros leitores e
pesquisadores em diferentes lugares do mundo. Sendo assim, uma vez dada a
importância deste gênero para os estudos literários, este trabalho tem por objetivo
retomar as suas origens seguindo a perspectiva teórica proposta por Moisés (2004,
1984), tratando de seus aspectos constituintes a partir de análises sobre os contos de
dois autores distintos que se destacaram na década de trinta. O primeiro conto,
intitulado “O Dominó Preto”, é da autoria da escritora portuguesa Florbela Espanca
(2010); enquanto o segundo, intitulado “As Mãos de Meu Filho”, pertence ao escritor
brasileiro Érico Veríssimo (1996). Além disso, outra preocupação visada na elaboração
deste trabalho foi a de proporcionar ao leitor um contato mais aprofundado com o
conto; para tanto, houve a necessidade de tratar de suas partes constitutivas
separadamente e de forma reflexiva, na tentativa de fugir um pouco às análises
superficiais.
Palavras-chave: Literatura. Conto. Florbela Espanca. Érico Veríssimo.
Title: THE GENRE DISCURSIVE STORY: A THEORETICAL-LANGUAGE ANALYSIS OF
SHORT STORIES OF FLORBELA ESPANCA AND ÉRICO VERÍSSIMO
Abstract: The genre discursive short story has been read and studied by numerous
readers and researchers in different parts of the world. Thus, once given the importance
of this genre to literary studies, this study aims to resume its origins following the
theoretical perspective proposed by Moisés (2004), dealing with its constituent aspects
from analysis of the tales of two authors different that stood out in the thirties. The first
story, entitled "O Dominó Preto", is by the portuguese writer Florbela Espanca (2010);
while the second, entitled "As Mãos de Meu Filho", belongs to the brazilian writer Erico
Verissimo (1996). Besides, another concern aimed at preparing this report was to
provide the reader a deeper contact with the story; for that, it was necessary to deal
with its constituent parts separately and reflexively, trying to escape a bit of surface
analysis.
Keywords: Literature. Short stories. Florbela Espanca. Érico Veríssimo.
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Código: HS0310
Autor: BRUNNO INÁCIO DA SILVA
Orientador: THIAGO EMMANUEL ARAÚJO SEVERO
Título: ORDENAÇÃO DAS BASES TEORICAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS POR
INVESTIGAÇÃO
Resumo: As características sobre a construção do conhecimento científico são objeto de
debate entre diversos filósofos, historiadores e estudiosos das ciências. As diversas
opiniões geram controvérsias e divergências entre eles. O ensino de ciências, é marcado
por visões empírico-indutivistas da ciência, nesse sentido se distanciam largamente da
forma como se constroem e produzem os conhecimentos científicos. Surge como
alternativa em meados dos anos 70 uma abordagem diferente chamada ensino por
investigação, que também sofre influências de pensadores como o Bybee que trabalha a
abordagem mais próxima de um programa, enquanto que outros pensadores como
Morin e Carvalho trabalham o ensino por investigação da forma como estratégia de
pensamento e ação.
Palavras-chave: Ensino por investigação. Ensino de Ciências. Programa. Epistemologia
Title: ORGANIZING INQUIRY TEACHING OF SCIENCE BASED ON THEORETICAL
BACKGROUND
Abstract: The caracteristcs about knowledge construction are subjects of debates of
several philosophers, historians and scholars of science. Different opinions generates
controvers and dyvergences between them. Science teaching have mark of vision
empirical-inductive about science,thus distances itself of how scientific knowledges are
constructed and produced. As alternative in mid 70's comes up a different approach
called teaching by research, that also is influenced by names as Bybee, that operates this
approach nearest a program, while another names as Morin and Carvalho operates
teaching by research as strategy of thinking and action.
Keywords: Inquiry Teaching. Science Teaching. Program. Epistemology
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Código: HS0311
Autor: MANOEL PEDRO DA SILVA NETO
Título: MAPEAMENTO DE POSSIBILIDADES INVESTIGATIVAS NOS CURRÍCULOS DAS
CIÊNCIAS NATURAIS
Resumo: A biologia possui um forte caráter investigativo, que permite ampliar a
interpretação, viabilizando o desenvolvimento crítico e perceptivo do discente quanto à
natureza, aproximando-o da construção da ciência. Sendo a ecologia o cenário científico
em que se estuda as complexas relações entre os seres vivos, manutenção da vida,
funcionamento do planeta e o trabalho de educação ambiental dentro de todo o ensino
básico, vê-se a necessidade de se trabalhar o seu ensino de forma investigativa. Então,
esse estudo objetivou identificar possibilidades do ensino de ecologia por investigação
através da análise de experiências já realizadas e publicadas no meio acadêmico. Foi
realizado um levantamento dos objetivos de aprendizagem e conteúdos em ecologia
tomando como parâmetro o documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular.
Foram estabelecidas cinco variáveis baseadas em características do ensino de ciências
por investigação, demonstrando os objetivos do trabalho investigativo e foram
encontrados oito objetivos de aprendizagem na BNCC, relacionados com características
do ensino investigativo, que determinam o que deve ser abordado. Assim, o uso de
objetivos para desenvolver o trabalho investigativo em sequências didáticas,
apresentou-se eficiente, principalmente por ser dividido em dimensões, facilitando a
compreensão.
Palavras-chave: Ensino de Biologia. Base Nacional Comum Curricular. Investigação.
Title: Inquiry-based ecology teaching in official documents: possibilities presented by
curriculum common national basis
Abstract: Biology has a great investigative feature that allows enlarge the interpretation,
enabling critical-perspective development of students about nature, approaching them
of science construction. Ecology being the scientific scenery that studies the complex
relations between living beings, maintenance of life, how planet works and environment
education inside basic school, is necessary do this teaching be by inquiry. The study
aimed to identify possibilities of ecology inquiry teaching by analysis of experiences
already held and published in scientific community. A survey of learning objectives and
ecology content using as parameter the preliminary document of the Common National
Base Curriculum was conducted. Based on characteristics of inquiry science teaching,
were established five variables, demonstrating the goals of investigative work and found
eight learning objectives in BNCC, related with investigative teaching characteristics that
determine what needs to be addressed. Therefore, the use of goals to develop the
investigative work in didactic sequences, were efficient, mainly because it mainly be
divided into dimensions, to facilitate understanding.
Keywords: Biology teaching. Common Curriculum National Basis. Inquiry.
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Código: HS0314
Autor: EUDIMAR HORTINS DO NASCIMENTO
Orientador: VALDENIDES CABRAL DE ARAUJO DIAS
Título: ASPECTOS REGIONALISTAS NA POESIA DE ANTONIO FABIANO
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar os aspectos regionalistas
presentes na poesia do autor potiguar/seridoense Antonio Fabiano, tendo em vista que
esta possui diversas particularidades desta vertente. A relevância da referida pesquisa
ocorre pelo fato de a obra em estudo,Cancioneiro da terra (2014), definir o contexto
sócio-histórico e cultural de uma época e, também, por apresentar aspectos estéticos
que proporcionam uma leitura de fruição (Barthes, 1987). Neste sentido, o regionalismo,
que circulou por várias escolas literárias e ainda se revela corrente na atualidade,
mostra-se como forte colaborador da formação da identidade literária no Brasil. Tendo
como principal argumento o carátercrítico social e a diversidade regional, esta tendência
delineia a região e todos seus traços e peculiaridades. Ainda nesta perspectiva, vale
salientar que, um país colonizado por povos e culturas distintas, é influenciado de forma
significativa e diversificada. Isso se refletiu nos autores, que passaram a descrever o seu
lugar de origem seguindo as concepções acerca da visão realista/regionalista que
tinham. Considerando que o livro Cancioneiro da terra é composto de poemas com
temática regionalista, a análise foi realizada através de pesquisas e reflexões que nos
conduziram por um itinerário de poemas apresentando as peculiaridades do sertão
seridoense. O poeta promove o imaginário do Seridó potiguar através de um léxico que
abrange a fauna, a flora e as cores locais de uma fo
Palavras-chave: Literatura potiguar; Poesia seridoense.
Title: REGIONALIST ASPECTS ON ANTONIO FABIANO POETRY
Abstract: This work has as goal to show up the regionalista aspects presente on
potiguar/seridoense author Antonio Fabiano, considering tha this poetry has a lot of
particularies. The relevance of that research is the fact that the work in the study,
Cancioneiro da Terra (2014) , defines the socio-historical and cultural context of the
time and also to present the aspects that provideanen joy men to freading (Barthes ,
1987 ). This way, the regionalism, which was present in many literary school sand is still
present, present in git self as a Strong collaborator of Brazil literacy identify formation.
It has as main argument the social-critic character and regional diversity, this tendency
marks the regionandall its aspects and particularies. Still in this perspective, it is worth
noting that a country colonized by different people and cultures, is influenced
significantly and diversified. This was reflected in the authors who started to describe
their place of origin follow in gthe conception sof there alistic view / regionalist they
had. Considering that the book Cancioneiro da terra is made by poem sab out
regionalismo, the analys is was doneth rough search and reflections which conducted
sthrough a journey of poems presenting the peculiarities of “ SertãoSeridoense”. The
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poet promoves the imaginary of “ SeridóPotiguar” through on lexic which covers the
fauna and flora e local colors in a simple way, sensible and natural that, in no way
reduces the aesthetic value of his poetry.
Keywords: Regionalism. Potiguar Literature. Seridoense Poetry
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Código: HS0316
Autor: ISAC ALISSON VIANA DE MEDEIROS
Orientador: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO
Título: UM ESTUDO SOBRE A LIBERDADE: PERFIL DA POPULAÇÃO DE MESTIÇOS
FORROS NA FREGUESIA DO SERIDÓ (SÉCULOS XVIII-XIX)
Resumo: Propõe a análise e criação de perfil quantitativo e qualitativo da população de
“mestiços” forros que viveu na Freguesia do Seridó no decurso dos séculos XVIII e XIX.
Estudos acadêmicos recentes, como o de Muirakytan Macêdo e Helder Macedo, apontam
evidências de que a formação da sociedade do Seridó não se deu, apenas, a partir de uma
elite branca subjugando nativos e afrodescendentes e, sim, em decorrência de dinâmicas
de mestiçagens, conceito construído por Eduardo Paiva. Metodologicamente, parte de
revisão historiográfica; seleção e coleta das fontes paroquiais (livros de batizado,
casamento e óbito, que vão de 1788 a 1838) e judiciais (inventários post mortem com
recorte de 1736-1813 e cartas de alforria, que vão de 1792 a 1814); análise quantitativa
e qualitativa das fontes, para estabelecimento de perfil demográfico e reconstrução de
trajetórias. Do ponto de vista quantitativo, as fontes paroquiais (em 4904 registros
foram encontrados 37 mestiços forros ou libertos) mostraram uma grande maioria de
pardos (91,89%) enquanto que nas cartas de alforria (em 122 cartas foram encontrados
50 mestiços forros ou libertos) observou-se um maior número de mulatos (46%) (os
quais nem aparecem nas fontes paroquiais) em decorrência de um pequeno número de
pardos (apenas 8%). Já qualitativamente observou-se que alguns dos registrados
possuíam, em um mesmo documento, até duas “qualidades” diferentes, o que demonstra
uma relação complexa em respeito à qualificação desses sujeitos.
Palavras-chave: Mestiçagem. Seridó. Escravidão. Liberdade.
Title: A STUDY ON FREEDOM: PROFILE CROSSBREDS CEILING POPULATION IN THE
FREGUESIA DO SERIDÓ (CENTURIES XVIII-XIX)
Abstract: It proposes the analysis and creation of quantitative and qualitative profile of
the population of "mestizos" liners who lived in Freguesia do Seridó during the
eighteenth and nineteenth centuries. Recent academic studies, such as Muirakytan
Macêdo and Helder Macedo, point to evidence that the formation of Seridó society did
not occur only from a white elite subduing natives and Afro-descendants and, yes, as a
result of miscegenation dynamics, concept built by Eduardo Paiva. Methodologically part
of historiographical review; selection and collection of parish sources (named books,
marriage and death, ranging from 1788 to 1838) and judicial (post mortem inventories
clipping from 1736 to 1813 and manumission papers, ranging from 1792 to 1814);
quantitative and qualitative analysis of the sources, to establish demographic and
reconstruction of trajectories. From a quantitative point of view, the parish sources (in
4904 records were found 37 crossbred liners or freed) showed a large majority of
brown (91.89%) while the manumission papers (in 122 letters were found 50 crossbred
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liners or freed ) there was a greater number of mulattos (46%) (which do not appear in
parochial sources) due to a small number of brown (only 8%). Already qualitatively we
observed that some of the registered had, in a single document up to two "qualities"
different, which shows a complex relationship with respect to the qualification of these
subjects.
Keywords: Half-breeds. Seridó. Slavery. Freedom.
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Código: HS0319
Autor: VICTOR AFONSO BATISTA DA SILVA
Orientador: MARCONI GOMES DA SILVA
Título: Análise da trajetória do emprego público na Região Metropolitana de Natal nas
décadas de 1990 e 2000
Resumo: O objetivo desse trabalho é analisar a participação e evolução do emprego
público entre 1995-2014. O trabalho foi realizado através de uma revisão de trabalhos
sobre o tema além da análise de dados extraídos da Relação Anual de Informações
Sociais – RAIS, disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Os
resultados obtidos mostram uma trajetória descendente da participação do emprego
público formal e um rápido crescimento da participação do emprego público formal na
esfera municipal. Dessa forma conclui-se de forma preliminar que a hipótese de que o
Estado esta inchado de servidores pode ser questionado.
Palavras-chave: Emprego público. Participação. Estado.
Title: EMPLOYMENT IN THE PUBLIC SECTOR
Abstract: The aim of this study is to analyze the participation and development of public
employment between 1995-2014. The study was conducted through a review of studies
on the subject in addition to the analysis of data taken from the Annual Social
Information - RAIS, made available by the Ministry of Labor and Employment - MTE. The
results show a downward trend in the share of formal public employment and rapid
growth in the share of formal public employment at the municipal level. Thus it is
concluded on a preliminary basis that the hypothesis that the state this bloated servers
can be questioned.
Keywords: Public Employment. Participation. State
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Código: HS0325
Autor: ALANA PATRICIA MATIAS RODRIGUES
Orientador: ADA LIMA FERREIRA DE SOUSA
Título: V de Vingança: a construção dos sentidos de anarquia, terrorismo e liberdade
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de verificar a construção do sentido de Anarquia
na narrativa em quadrinhos V de Vingança (MOORE; LLOYD, 2006). Para tanto, tomamos
por base uma ferramenta e duas categorias conceptuais da Linguística Cognitiva: o
Procedimento para a Identificação de Metáforas – PIM (PRAGGLEJAZ, 2009) e as noções
de frame (DUQUE, 2015) e de metáfora (SOUSA; COSTA, 2016). A metodologia utilizada
no trabalho é de natureza qualitativa e descritiva, e consistiu em localizar os fragmentos
a partir dos quais foram construídas metáforas sobre a ANARQUIA e aplicar neles o PIM.
A partir da análise, verificamos, tanto no texto verbal quanto no não verbal, o emprego
de elementos relacionados a ESPETÁCULO TEATRAL para categorizar a ideia de
ANARQUIA. A relação estabelecida entre esses dois frames possibilitou a identificação da
metáfora ANARQUIA É ESPETÁCULO TEATRAL, construída com base em relações de
contraste.
Palavras-chave: Linguística Cognitiva. Frames.Metáfora.Contraste.
Title: THE CONSTRUCTION OF ANARCHY SENSE(S) IN V FOR VENDETTA: contrasts and
metaphor
Abstract: This work aims to verify the construction of the sense of anarchy in the
comics V for Vendetta (MOORE,LLOYD,2006). Therefore, we based a tool and two
conceptual categories of Cognitive Linguistics : Procedure for Metaphor
identification – PIM (PRAGGLEJAZ, 2009) and the notins of frame (DUQUE, 2015)
and metaphor (SOUSA; COSTA, 2016). The methodology is qualitative and descriptive,
and consisted of finding the fragments from which metaphors of ANARCHY was
built, and apply them the PIM. From the analysis, we found, in verbal and in
nonverbal texts, elements related to THEATRICAL SPECTACLE to categorize the idea
of ANARCHY. The relationship established between these two frames allowed the
identification of ANARCHY IS SPECTACLE THEATRE metaphor, built on contrast
relations.
Keywords: Cognitive Linguistics. Frames. Metaphor.Contrast.
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Código: HS0328
Autor: CLÁUDIA CYNARA COSTA DE SOUZA
Orientador: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES
Título: Relação entre vozes e plano textual ocasional e fixo na sentença judicial
Resumo: O homem por mais simples que seja tem sua vida regulada por normas, leis,
mas, muitas vezes, sequer compreende essas normas. Desse modo, configura-se uma
situação de comunicação que requer o desvelamento da superfície linguística do texto,
com vistas à compreensão dos fenômenos linguísticos que mobilizam essa tessitura
textual. Em razão disso, esse plano de trabalho elege como dado de análise sentenças
judiciais e o espaço discursivo em que essas vozes aparecem, considerando o plano
textual ocasional e fixo de sentenças do tipo condenatória, no total de vinte sentenças,
sendo dez sentenças de Natal/RN, cinco sentenças da Grande Natal e cinco sentenças de
cidades do interior do estado. Metodologicamente, foram analisados os elementos do
plano textual e os tipos de sequências presentes nos textos, resultando na caracterização
de um plano de texto dinâmico, uma vez que variam quanto à extensão, número de
parágrafos, períodos, orações e aspectos do gênero, sendo, portanto, planos de texto
ocasionais. Sobre as sequências presentes nos textos, foram identificadas as sequências
narrativas, descritivas, explicativas e argumentativas, sendo as explicativas as menos
recorrentes nas sentenças condenatórias analisadas. Portanto, o objetivo desta pesquisa
é caracterizar a relação entre vozes e plano textual ocasional e fixo nas sentenças
condenatórias, contribuindo, assim, para a âmbito do saber da Linguística e do Direito.
Palavras-chave: Linguística do texto. Discursos. Vozes. Plano textual. Sequências text
Title: RELATIONSHIP BETWEEN VOICES AND TEXTUAL PLAN CASUAL AND FIXED IN
JUDICIAL SENTENCE
Abstract: Man simple as it has a life governed by rules, laws, but often even understand
these rules. Thus, it sets up a communication situation that requires the disclosure of
linguistic surface of the text, with a view to understanding the linguistic phenomena that
mobilize this textual fabric. As a result, this work plan chooses as data analysis
judgments and discursive space in which these prune voices, considering the casual and
fixed textual design of the condemnatory type sentences totaling twenty sentences, ten
Christmas sentences / RN, five sentences of the Great Christmas and five sentences of
cities in the state. Methodologically, the elements of textual design and the types of
sequences present in the texts resulting in the characterization of a dynamic text plan
were analysed, since they vary in their length, number of paragraphs, spells, prayers and
aspects of genrer and is therefore, incidental text plans. On the sequences present in the
texts, sequences narrative, descriptive, explanatory and argumentative were identified,
the explanatory less applicants in convictions examined. Therefore, the objective of this
research is to characterize the relationship between voices and occasional textual fixed
plan in convictions, thus contributing to the scope of knowledge of linguistics and law.
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Keywords: Text Linguistics. Speeches. Voices. Textual plan. Textual sequences. J
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Código: HS0338
Autor: JEFFERSON BRUNO DE SOUSA CABRAL
Orientador: JOSIMEY COSTA DA SILVA
Título: AS “MANEIRAS DE FAZER” NOS CENTROS HISTÓRICOS DE NATAL
Resumo: Este texto discute os processos de comunicação urbana entre a cidade e seus
habitantes nos centros históricos de Natal, considerando as práticas cotidianas nos
bairros das Cidade Alta, Ribeira e Rocas, observadas nos projetos Serenatas Luar de
Natal, Circuito Cultural Ribeira, e Feira Livre das Rocas. Partindo de uma abordagem
multidisciplinar e complexa, e utilizando como metodologia a observação etnográfica,
investigamos de que maneira a história e a arte operam nestes espaços de disputa entre
a “estratégia” e a “tática”, a disciplina e a antidisciplina, a ordem e a desordem. A
hipótese é que os habitantes e artistas lançam mão de práticas de resgate que
reapropriam o espaço organizado pelo poder nos lugares de formação sócio-histórico da
cidade.
Palavras-chave: Comunicação Urbana. Centros Históricos. Resgate.
Title: THE "WAYS OF OPERATING" IN THE HISTORICAL CENTRES OF NATAL
Abstract: This text discusses the urban communication processes between the city and
its inhabitants in the historical centers of Natal, considering the daily practices in the
neighborhoods of the Cidade Alta, Ribeira and Rocas, observed in the projects Serenatas
Luar de Natal, Circuito Cultural Ribeira, and Feira Livre das Rocas. From a
multidisciplinary and complex approach, and using as methodology the ethnographic
observation, we investigated how the history and the art operating in these dispute
spaces between "strategy" and "tactics", discipline and anti-discipline, order and
disorder. The hypothesis is that the people and artists use rescue practices which
reappropriate the space organized by the power in places of socio-historical formation
of the city.
Keywords: Urban communication. Historic Centres. Rescue.
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Código: HS0349
Autor: GABRIELA DE FRANÇA BARROS CAMPOS
Orientador: RUTH MARIA DA COSTA ATAIDE
Título: CONFLITO SOCIOAMBIENTAL NA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZPA) 09 DE
NATAL: O CASO DO GRAMOREZINHO
Resumo: O direito ao meio ambiente equilibrado e ao acesso a politicas urbanas
pautadas no interesse social são diretrizes fundamentais para a afirmação da dignidade
humana. Estas constituem eixos estruturantes do atual Plano Diretor de Natal (Lei
07/2007), que prevê um tratamento equitativo do uso e ocupação o território, de modo
que um não prevaleça sobre o outro. Entretanto, ainda que se busque esse equilíbrio na
política urbana municipal, devido aos avanços do debate sobre a proteção do meio
ambiente, as ações de politica ambiental têm se sobreposto às estratégias voltadas para
o interesse social. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo sistematizar algumas
reflexões sobre a delimitação dessas áreas no Plano Diretor de Natal, destacando, os
conflitos socioambientais na Área Especial de Interesse Social (AEIS) do Gramorezinho,
situado na RNorte de Natal e na Zona de Proteção Ambiental (ZPA) 09. Para o seu
desenvolvimento, utilizou-se os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento
bibliográfico e de posturas urbanísticas e ambientais que delimitam as ações sobre a
área, atualização e produção das bases cartográficas e cadastrais existentes e análise da
base de dados sobre o tema. Como conclusão preliminar, constata-se que no caso do
Gramorezinho, embora sejam mais visíveis as ações dirigidas aos interesses ambientais,
pode-se detectar um crescimento e consolidação da AEIS, interpretado como um
movimento de resistência social e avanço da luta pelo direito à moradia.
Palavras-chave: Conflito socioambiental. Plano Diretor. AEIS do Gramorezinho. ZPA 09.
Title: SOCIO-ENVIRONMENTAL CONFLICT IN THE ZONE OF ENVIRONMENTAL
PROTECTION (ZPA) 09 IN NATAL’S CITY: THE CASE OF GRAMOREZINHO
Abstract: The right to a balanced environment and the access to urban politick grounded
in social interest are fundamental guidelines to the human dignity. These are structural
axes of the current Natal’s Master Plan, which provides fair treatment of the use and
occupation of the territory, so that one does not prevail over the other. Even though this
balance is sought in the municipal urban policy, due to advances in the debate on
environmental protection, environmental politick actions have been superimposed on
strategies for social interest. In this sense, this work aims to systematize some
reflections on the delimitation of these areas in Natal’s Master Plan, highlighting the
social and environmental conflicts in the Special Area of Social Interest (AEIS) of
Gramorezinho, situated in the North of Natal’s city and the Environmental Protection
Zone (ZPA) 09. For this research, the following methodological procedures were used:
bibliographic and urban rules search, updating and production of existing cartographic
and cadastral databases and analysis of the database of the theme. As a preliminary
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conclusion, it appears that in the case of Gramorezinho, although the actions directed to
environmental concerns are more visible, it can be detect a growth and consolidation of
the AEIS, interpreted as a social resistance movement and an advance of the struggle for
housing rights.
Keywords: Socioenviromental conflict. Master Plan. AEIS of Gramorezinho. ZPA 09.
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Código: HS0351
Autor: MARIANE RAQUEL OLIVEIRA DA FONSECA
Orientador: ELIANA ANDRADE DA SILVA
Título: POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL NO RN: CONSENSO OU EMBATE DE
VISÕES?
Resumo: O presente trabalho objetiva identificar as concepções de assistência técnica
rural presentes nas visões dos agentes governamentais e não governamentais, bem
como dos beneficiários da ATER no Rio Grande do Norte, a fim de apontar os consensos
e antagonismos dessas visões. O estudo foi realizado através de pesquisa documental,
bibliográfica e de campo. Concluímos que o consenso estabelecido entre essas visões diz
respeito ao entendimento de que a assistência técnica rural é necessária e relevante; os
antagonismos, por sua vez, referem-se ao caráter da ATER e à prioridade real dada a
esse serviço.
Palavras-chave: Assistência técnica. Concepções.
Title: RURAL TECHNICAL ASSISTANCE POLICY IN THE STATE OF RN: A CONSENSUS OR
A CLASH OF VIEWS?
Abstract: This paper aims to identify the conceptions of rural technical assistance
present in the views of governmental and non-governmental actors, as well as the ATER
beneficiaries in Rio Grande do Norte, in order to point out the agreements and
antagonisms in these views. The study was conducted through documental,
bibliographic and field research. We concluded that the consensus established among
these views is related to the understanding that the rural technical assistance is
necessary and relevant; the antagonisms, on the other hand, refer to the nature of ATER
and the actual priority assigned to this service.
Keywords: Technical assistance. Conceptions.
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Código: HS0374
Autor: RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA
Orientador: MARCONI GOMES DA SILVA
Título: A trajetória do segmento comercial da Região Metropolitana de Natal da última
década do século XX à primeira década do novo milênio: análise da estrutura
"produtiva" e do mercado de trabalho
Resumo: A presente pesquisa se propõe a estudar o mercado de trabalho e o segmento
do comércio na Região Metropolitana de Natal, explicitando suas características e
contextualizando-as diante das diversas transformações de caráter político e econômico
bem como essas influenciaram no complexo do emprego. Para tanto, parte-se dos
cenários mundial e nacional e com auxílio de literatura relevante sobre o tema faz-se
conexões com os movimentos regionais. Com o intuito de fundamentar a discussão
proposta, faz-se uso da sistematização de dados da RAIS/MTE e do Censo Demográfico
do IBGE. Tais análises permitiram a identificação da estrutura da economia potiguar
concentrada no setor do comércio e nos microempreendimentos. Os resultados
mostram também uma perda da qualidade no trabalho e na remuneração. A pesquisa
abre caminho para muitos outros estudos e contribui para o aprofundamento da pauta
ajudando para manter o debate sobre o emprego e comércio na RMNATAL.
Palavras-chave: Ocupações. Rendimentos. Região Metropolitana de Natal. Comércio.
Title: THE PATH OF THE TERTIARY SECTOR AND THE LABOR MARKET ON NATAL
METROPOLITAN AREA IN THE 1990s AND 2000.
Abstract: This research aims to study the labor market and the trade sector in the
Metropolitan Region of Natal, explaining its characteristics and contextualizing with the
several political and economic transformations and how these influenced this job
complex. Therefore the research has studied the national and international scene and
aided for relevant researches about this topic, it makes the connections with the
regional movements. In order to support the proposed discussion it is using a data
systematization of RAIS/MTE and the IBGE Demographic Census. Such analysis allowed
the identification of the economic structure on Rio Grande do Norte concentrated on
trade sector with microenterprise, the results also show a loss of quality in work and
remuneration. The research paves the way for many other studies and increases the
topic and is helping for keep the agenda about the job and the trade on Metropolitan
region of Natal.
Keywords: Employments. Income. Metropolitan Region of Natal. Trading.
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Código: HS0375
Autor: LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA
Orientador: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE
Título: Projeção populacional para os municípios do Brasil, por idade e sexo, entre os
anos de 2010 e 2030
Resumo: Neste trabalho, apresentamos um método que tem como objetivo a suavização
no método de Duchesne para projeções populacionais em pequenas áreas baseadas em
técnicas demográficas e estatísticas bayesiana espacial. O método proposto utiliza a
distribuição da área maior que incorpora as áreas menores de interesse. Usamos dados
dos censos de 1991, 2000 e 2010 para, projetarmos a população, por grupos etários
quinquenais e sexo, dos municípios do Brasil no período de 2010 a 2030. O projeto ainda
encontra-se em análise, pois tivemos alguns imprevistos e divergências com resultados,
porém analisamos a população dos municípios do Rio Grande do Norte. Utilizando a taxa
de crescimento geométrica, projetamos a população de 1991 para 1990, e com esses
dados projetados e o censo de 2000, projetamos a população para os anos de 2005 e
2010. Comparando os dados do censo de 2010 obtidos no site do IBGE com a projeção
feita, percebemos que os resultados são satisfatórios, mas em alguns grupos etários,
principalmente nos de maior idade, ocorreram discrepâncias nas taxas de crescimento,
onde em alguns municípios, principalmente os de área menor, observamos um grande
aumento ou diminuição no número de pessoas do município observado. Ao realizarmos
projeções no período de 2000 a 2010 introduzindo o método proposto, percebemos que
existe uma suavização nessas discrepâncias observadas nas projeções feitas sem o ajuste
proposto, resultando um menor erro.
Palavras-chave: Duchesne. Demografia. Projeções populacionais. Senso demográfico.
Title: Population Projection for municipalities in Brazil , by age and sex , between the
years 2010 and 2030
Abstract: In this paper, we present a method that aims at smoothing the Duchesne
method for population projections for small areas based on demographic techniques
and spatial Bayesian statistics. The proposed method uses the distribution of the largest
area that incorporates the smaller areas of interest. We used census data from 1991 to
2000 and 2010, we project the population by five-year age groups and sex, of Brazil’s
municipalities in the period 2010 to 2030. The project also is under review because we
had some unexpected and disagreements with results, but we analyze the population of
the municipalities of Rio Grande do Norte. Using the geometric growth rate, projected
population 1991 to 1990 and those projected data and the 2000 census, the population
projected for the years 2005 and 2010. Comparing the 2010 census data on the IBGE site
with the projection made, we realize that the results are satisfactory, but in some age
groups, especially in older age, there were discrepancies in growth rates, which in some
municipalities, especially the smaller area, we saw a large increase or decrease in people
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of the city observed. When performing projections from 2000 to 2010 by introducing
the proposed method, we realize that there is a smoothing these discrepancies observed
in the projections made without the proposed adjustment, resulting in a minor error.
Keywords: Duchesne. Demography. Population Projections. Demographic Sense.
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Código: HS0387
Autor: PEDRO FILIPE BARROS OLIVEIRA
Orientador: RENATO AMADO PEIXOTO
Título: Levantamento e análise dos textos anticomunistas e pró-integralistas no jornal A
Cruz (Rio de Janeiro) entre os anos de 1929 e 1938
Resumo: O objetivo do nosso trabalho é fazer uma análise do periodismo católico a
partir do jornal A Cruz do Rio de Janeiro, buscamos em um primeiro momento realizar
um panorama geral que nos permita perceber como a Igreja Católica se utilizou dos
jornais para fazer um combate ao laicismo. Na sua primeira encíclica, Ubi Arcano Dei
Consilio, de 23 de Dezembro de 1922, o Papa Pio XI trata com bastante atenção a
imprensa, mostrando como a “boa imprensa” seria uma ferramenta de fundamental
importância para o combate aos ideais lançados pela modernidade que possui como um
marco importante a Revolução Francesa. É nesse contexto de uma boa imprensa que os
periódicos brasileiros aparecem, sempre combatendo inimigos como a modernidade e o
comunismo. Definimos como recorte temporal o período de 1929 a 1938, a escolha
desse recorte se justifica devido duas escolhas que fizemos: no ano de 1933 o padre
Cabral pública o seu livro A Miragem Soviética que julgamos ser um marco no discurso
anticomunista e no ano de 1935 o mesmo padre J. Cabral deixa a redação do jornal A
Cruz. Para além disso, a década de 1930 é de grande efervescência política, no qual, a
Igreja Católica busca exercer influência, exemplo disso é a Constituinte de 1933, que foi
fortemente influenciada pela Igreja.
Palavras-chave: Igreja Católica, Jornal a Cruz, Anticomunismo, Padre J. Cabral.
Title: The fight against communism in the leaves of the newspaper The Cross sheets in
the 1930.
Abstract: The aim of our study is to analyze the Catholic journalism from the newspaper
The Cross of Rio de Janeiro, we look at first perform a general overview that allows us to
see how the Catholic Church used the newspapers to make a fight against secularism . In
his first encyclical, Ubi Arcano Dei Consilio of December 23, 1922, Pope Pius XI deals
with close attention the press, showing how the "good press" would be a fundamental
important tool to combat the ideals launched by modernity It has as an important
milestone the French Revolution. It is in this context of good press that the Brazilian
journals appear, always fighting enemies as modernity and communism. We define time
frame the period 1929-1938, the choice of this cut is justified by two choices we have
made: in 1933 the public Cabral priest his book The Mirage Soviet we judge to be a
milestone in the anti-communist speech and in the year 1935 the same priest J. Cabral
leaves the writing of the newspaper the Cross. Furthermore, the 1930s is of great
political ferment in which the Catholic Church seeks to influence, example is the
Constituent Assembly of 1933, which was strongly influenced by the church.
Keywords: Catholic Church , the Cross Journal , Anticommunism , Father J. Cabral
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Código: HS0394
Autor: ANA CAROLINA COSTA BENEVIDES
Orientador: IRIS MARIA DE OLIVEIRA
Título: Pobreza em Natal e os usuários da Política de Assistência Social
Resumo: Este trabalho busca apreender a discussão sobre pobreza assumindo-a como
uma categoria política e dialogando com as diferentes concepções que estão postas no
debate teórico-político sobre a temática. Do ponto de vista metodológico o estudo utiliza
fontes bibliográficas e documentais acerca dos usuários da política de Assistência Social
no município de Natal, considerando um recorte temporal de 2004 e 2014. Tal período
se justifica pela necessidade de apreender as mudanças provocadas pelo advento do
Sistema Único de Assistência Social. De modo que, apresenta-se como um dos aspectos
de maior destaque o fato de em 2004 a Assistência Social consistir em projetos e
programas de caráter pontual e fragmentado, reforçando uma visão assistencialista, da
ajuda e do favor, e em 2014, diante de uma nova perspectiva da política, passa-se a
enfocar o caráter continuado, analisando os elementos multidimensionais do contexto
em que o usuário está inserido. Por outro lado, observa-se, também, que apesar do
aumento no número de usuários com acesso aos direitos socioassistenciais e,
consequentemente da redução do número de pessoas em extrema pobreza, não há
redução da desigualdade social no município no período analisado.
Palavras-chave: Pobreza. Assistência Social. Usuários. SUAS.
Title: POVERTY IN NATAL AND USERS OF SOCIAL ASSISTANCE POLICY
Abstract: This work attempts to grasp the discussion on poverty taking it as a political
category and dialoguing with the different concepts that are put on the theoretical and
political debate on the subject. From a methodological point of view the study uses
bibliographic and documentary sources about the users of social assistance policy in
Natal, considering a time frame of 2004 and 2014. This period is justified by the need to
grasp the changes brought about by the advent of the Single System Social assistance. So,
it is presented as one of the most prominent aspects of the fact that in 2004 the Social
Assistance consist of projects and timely and fragmented nature of programs,
reinforcing a paternalistic view, help and favor, and in 2014, before a new perspective of
politics, is going to focus on the continuous nature, analyzing the multidimensional
elements of the context in which the user is located. On the other hand, it is observed,
too, that despite the increase in number of users with access to social assistance rights
and consequently reducing the number of people in extreme poverty, there is no
reduction of social inequality in the city during the period.
Keywords: Poverty. Social Assistance. Users. SUAS.
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Código: HS0397
Autor: LIZANDRA PASCOAL DE LIMA
Orientador: MARIA ARLETE DUARTE DE ARAUJO
Título: Análise das iniciativas de melhoria e efetividade e eficiência dos processos de
coordenação das redes de atenção na 7ª Região de Saúde-RN e seu impacto nos fluxos de
demandas e estruturação da oferta
Resumo: Pesquisa teórico-empírica que analisa as iniciativas de melhorias da
efetividade e eficiência dos processos de coordenação das redes assistenciais na 7ª
Região de Saúde do RN e seus impactos nos fluxos de demandas e estruturação da oferta,
procura avaliar se os serviços da rede SUS apresentam-se de forma insuficiente à
demanda e a forma como estão concentrados em termos de níveis de complexidade. A
SESAP priorizou a implantação de cinco redes: Cegonha, Atenção Oncológica, Atenção
Psicossocial, Pessoa com Deficiência e Urgência e Emergência. Partimos do pressuposto
que existem problemas na efetivação dessas iniciativas e na dinâmica de funcionamento
integrado das redes. Foram analisados dados e informações na legislação sobre o tema
da pesquisa: portarias, resoluções, decretos e recomendações de órgãos federais. A
leitura destes permitiu a criação de planilhas com a síntese de informações relevantes.
Quanto aos resultados, com base em dados oficiais da SESAP, a Rede Cegonha está em
fase embrionária, apesar de investimentos. A Rede de Urgência e Emergência apresenta
avanços: expansão do SAMU em 75% do estado, aumento de leitos clínicos e de UTI, etc.
Mas ainda há a necessidade de reorganizar e reestruturar os hospitais. Sobre a Rede de
Atenção à Pessoa com Deficiência, houve conquistas a partir da formalização do Centro
de Reabilitação Infantil/Adulto (CRI/CRA) em Centro Especializado III. No entanto,
concluímos por ora que ainda há muito no que avançar na pesquisa.
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Redes de Atenção à Saúde. Sétima Região.
Title: Analysis of improvement initiatives and effectiveness and efficiency of the
coordination processes of care networks in 7th Health-RN Region and its effect on flows
of demand and structuring of the off
Abstract: Theoretical and empirical research that analyzes improvement initiatives of
the effectiveness and efficiency of the coordination processes of care networks in the 7th
RN Health Region and their impact on flows of demands and structuring of the offer.
Seeks to assess whether the SUS network services are presented insufficiently demand
and how are concentrated in complexity levels. The SESAP prioritized the
implementation of five networks: Stork, Oncology Care, Psychosocial Care, People with
Disabilities and Emergency Department. We assume that there are problems in the
execution of these initiatives and integrated operating dynamics of the other networks.
We analyzed data and information on legislation on the subject of research: Ordinances,
Resolutions, Decrees and Recommendations federal agencies. The reading of the data
allowed the creation of spreadsheets summarizing the relevant information. As for the
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results, based on official data from Sesap, the Stork Network is in its infancy, despite
investments. The Urgency and Emergency Network presents advances: expansion of the
SAMU 75% of the state, increase of clinical beds and ICU, etc. But there is still the need to
reorganize and restructure hospitals. On Psychosocial Care Network the highlight is
winning the attention of Persons with Disabilities Network, from the formalization of the
Children's Rehabilitation Center / Adult (CRI / CRA) in Special Centre III. However, we
conclude for now that much in advance the research.
Keywords: Health Unic System. Health Care Networks. Seventh Region.
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Código: HS0410
Autor: RUAN FERNANDES DA SILVA
Orientador: LORE FORTES
Título: ESTUDO DE TRANSPLANTADOS CARDÍACOS PAULISTAS
Resumo: Os transplantes são procedimentos cirúrgicos que consistem na troca de um
órgão problemático por um sadio – recebido através de um doador. Essa intervenção,
por sua vez, só ocorre quando não há mais terapia ou tratamento que seja eficaz para
restabelecer a boa condição em saúde do paciente. Assim ocorre com o transplante de
coração. A pesquisa num sentido amplo se insere num conjunto de pesquisas realizadas
na perspectiva dos “Transplantados Cardíacos e a sua re-inserção social”. Tem o intuito
de verificar como estão, após o transplante de coração, os pacientes cardíacos do estado
no de São Paulo e realizando uma comparação Rio Grande do Norte e Paraná.
Palavras-chave: Transplantes Cardíacos, Representações Sociais e DSC.
Title: Study on the heart transplant of São Paulo
Abstract: Transplants are surgical procedures involving the exchange of a problematic
organ for sound - received through a donor. This action, in turn, only occurs when there
is no therapy or treatment that is effective to restore the good condition of health of the
patient. So it is with the heart transplant. Research in a broad sense is part of a set of
surveys conducted from the perspective of "Cardiac Transplant and their social
reinsertion." Aims to see how they are after the heart transplant, the heart of the state of
São Paulo in patients and performing a comparison Rio Grande do Norte and Paraná.
Keywords: Cardiac Transplants, Social and DSC representations.
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Código: HS0417
Autor: HÉRIKA PATRICYA SANTOS FERREIRA
Orientador: FRANCISCA DE SOUZA MILLER
Título: “ Tradição e modernidade: um estudo etnográfico sobre as mudanças
decorrentes de fatores exógenos na atividade pesqueira em Caiçara do Norte (Colônia de
pesca Z01) RN”
Resumo: O litoral de nosso Estado (RN) é característico pela existência de diversas
comunidades de pesca. Os pescadores, um dos maiores produtores do mundo, precisam
para obtenção de seu gênero, o domínio da natureza que o circunda. As técnicas
desenvolvidas a longas gerações constituem-se como traços culturais daquelas
comunidades. Este estudo se propõe a realizar junto à comunidade pesqueira do
município de Caiçara do Norte e comunidades vizinhas, uma pesquisa etnográfica com o
intuito de descrever o impacto na tradição destas comunidades decorrentes do processo
de “modernização” da pesca. Essa modernização consiste na substituição gradual das
técnicas utilizadas, há décadas, pelos pescadores artesanais, por técnicas que seguem a
lógica industrial.Essa transição vem causando mudanças na logica cultural das
comunidades e grande impacto na vida dos moradores que dependem da pesca. Nosso
objetivo principal consiste em realizar um levantamento sobre a memória e os impactos
de grandes projetos nas comunidades estudadas e calcular os danos naturais e culturais
dos projetos de energia eólica sobre as comunidades de pesca, assim como realizar
transcrição das entrevistas de campo. Este trabalho, portanto, se justifica na medida em
que contribui a encontrar alternativas que se adéquam a cultura destas colônias, com a
finalidade de desenvolver a atividade sustentavelmente, preservar suas peculiaridades
culturais e fixar seus habitantes em seu local de origem.
Palavras-chave: Pesca Artesanal, Tradição e Modernidade, Caiçara do Norte.
Title: TRADITION AND MODERNITY: A ETHNOGRAPHIC STUDY ABOUT THE CHANGES
RESULTING OF EXOGENOUS FACTORS IN THE FISHING ACTIVITY IN CAIÇARA DO
NORTE (COLÔNIA DE PESCA Z01) RN
Abstract: The coast of our State (RN) is known by the existence of several local fishing
communities. The fishermen, one of the biggest fish producers of the world, need, in
order to obtain their product, to master the nature around them. This study has the
purpose of carry out, along with the fishing community in the municipality of Caiçara do
Norte and surrounding communities, an ethnographic research with the purpose of
describe the impact in the tradition of these communities resulting of the process of
“modernization” of the fishing technics. This modernization consists in the gradual
substitution of the techniques used through decades by the small-scale fishermen, by
techniques that follow the industrial logic. This transition has caused changes in the
logical culture of the communities and a huge impact in the lives of the local residents
who depend of fishing activity. Our main objective consists in carry out a survey about
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the memory and the impact resulting of huge projects in the researched communities,
and calculate the natural and cultural damage provoked by the wind energy projects in
the fishing communities, as well as to make a transcription of the field interviews. This
work, thus, is justified due its contribution in finding alternatives that can match with
the culture of these colonies, with the purpose of develop the fishing activity in a
sustainable way, as well as to preserve their cultural singularities and to establish their
residents in their place of origin.
Keywords: small-scale fishing, tradition and modernity, Caiçara do Norte
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Código: HS0422
Autor: LETÍCIA LÍVIA DE ARAÚJO SANTOS
Orientador: DENISE PEREIRA DO REGO
Título: AS RELAÇÕES ENTRE TRABALHO E SAUDE: ESTUDO COM OS SERVIDORES DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Resumo: Este trabalho objetiva mapear informações sobre as condições de trabalho a
que estão submetidos os servidores da UFRN, mais especificamente do Restaurante
Universitário, além de explorar a influência de tais condições sobre a prática
profissional, saúde e bem estar. A metodologia utilizada contempla dois questionários, o
QCT e o PROART, aplicados para analisar as diversas percepções acerca das condições
de trabalho e da relação trabalhador-organização, bem como dos riscos psicossociais aos
quais estão submetidos esses profissionais. Assim, como resultados desse estudo,
destaca-se uma percepção negativa por parte dos profissionais em relação a aspectos
físicos e estruturais do ambiente de trabalho, mas também se constatou impressões
positivas no que se refere à esfera mais subjetiva ligada ao cotidiano laboral, o que inclui
aspectos relacionais e ligados ao significado do trabalho para esses sujeitos. Nesse
sentido, conclui-se a necessidade de mais estudos que contemplem esse contexto,
considerando a escassez de pesquisas nessa área e a relevância de se produzir mais
conhecimentos sobre isso para que sejam possíveis intervenções efetivas no cotidiano
de trabalho desses servidores e consequentes melhoras de qualidade de vida e
produção.
Palavras-chave: Condições de trabalho. Servidores. Saúde do trabalhador.
Title: THE RELATIONS BETWEEN WORK AND HEALTH: A STUDY WITH WORKERS
FROM RIO GRANDE DO NORTE FEDERAL UNIVERSITY
Abstract: This study aims to map information about the working conditions that UFRN
employees face, specifically at the University restaurant, and explore the influence of
such conditions on professional practice, health and wellness. The methodology includes
two questionnaires, the QCT and PROART. These questionnaires are applied to analyze
the different perceptions of working conditions, employee-organization relationship and
psychosocial risks to which these professionals are submitted. Thus, as a result of this
study, it was found that the workers have a negative perception regarding the physical
and structural aspects of the work environment. However, positive impressions in
regard of a more subjective sphere linked to everyday work, were also found. These
positive impressions include relational aspects and are connected to the meaning the
workers associate with their jobs. In this sense, it is clear the need for more studies that
address this context. Considering the lack of research in this area, it would be very
important that more knowledge of these subjects is produced, so that more effective
interventions in the daily work of these employees would be possible. Resulting in
quality of life and production improvements.
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Keywords: Working conditions. Public workers. Worker's health.
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Código: HS0423
Autor: BEATRIZ COSTA RODRIGUES FARIAS
Orientador: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS
Título: Análise empírica da concretização da Lei de Improbidade Administrativa pelo
Tribunal Regional Eleitoral do RN
Resumo: O combate à corrupção e aos atos de improbidade administrativa vem sendo
um dos principais objetivos do Poder Judiciário brasileiro. Nesse cenário, a Justiça
Eleitoral exerce o importante papel de resguardar o direito ao sufrágio diante da
comprovação da prática de atos ímprobos pelo gestor público, utilizando, para tanto, a
declaração de inelegibilidade para afastar os políticos que intentaram contra a
moralidade administrativa. Contudo, apesar dessa significativa função, a Justiça Eleitoral
ainda possui lacunas na análise dos pressupostos do ato de improbidade administrativa
que ensejariam a declaração de inelegibilidade, conforme a Lei Complementar 64 de
1990, quais sejam: o dolo em sua execução e a presença de uma irregularidade insanável
como sua consequência. Por essa razão, o presente estudo se propõe a realizar pesquisa
empírica da jurisprudência da Corte Eleitoral Potiguar, no sentido de averiguar como os
juízes do TRE-RN estão aplicando os referidos conceitos do ato de improbidade
administrativa em suas decisões.
Palavras-chave: Improbidade administrativa. Justiça Eleitoral. Inelegibilidades.
Title: EMPIRICAL ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE MISCONDUCT LAW’S
IMPLEMENTATION BY THE RN’S REGIONAL ELECTORAL COURT
Abstract: Fighting corruption and acts of administrative misconduct has been one of the
main objectives of the Brazilian judiciary. In this scenario, the Electoral Court plays an
important role in protecting the right to vote faced with evidences of misconduct acts
practiced by government officials, using for this purpose, the declaration of ineligibility
to ward politicians who attempted against administrative morality. However, despite
this significant role, the Electoral Court still has gaps in the analysis of the conditions of
the act of improper conduct that would give rise to ineligibility declaration, according to
Complementary Law 64 of 1990 which is: bad faith in its execution and irremediable
irregularity as its consequence. For this reason, the present study aims to conduct
empirical research about the case law of RN’s Electoral Court, to find out how the TRERN judges are applying the concepts referred to the act of misconduct in their decisions.
Keywords: Act of administrative misconduct. Electoral Court. Ineligibilities.
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Código: HS0428
Autor: MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS
Orientador: SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA LIMA
Título: Gregório de Matos, um poeta, uma tradução criativa
Resumo: O trabalho intitulado “Por uma tradução criativa” é um reflexo do pensamento
teórico da tradução criativa idealizado pelo crítico brasileiro Haroldo de Campos, e tem
como objetivos o rastreamento, a atualização e a tradução de 13 poemas em espanhol de
Gregório de Matos, que estão presentes nos Códices Imperador 2, 50.2.5; Afrânio
Peixoto. 50.2.3 e no Afrânio Peixoto II, 50.2.6. Em primeiro lugar, foi feita a transcrição
dos códices rastreados, com verificação ao uso da ortografia, da acentuação e da
pontuação dos mesmos, comparando-os com os respectivos poemas presentes na Obra
Completa editada por James Amado. Após esta verificação, passou-se ao processo de
atualização, com o intuito de aproximar o texto original ao espanhol moderno, para
realizarmos a tradução. Cada poema foi atualizado em relação à ortografia e à
acentuação. Quanto à pontuação, bastante variada, não é diferente do uso moderno;
consequentemente não foi alterada. Como fundamento teórico para a compreensão dos
códices,foi essencial o conhecimento filológico da língua de partida, o conhecimento das
estruturas lexicais, sintáticas e gramaticais. Em suma, ao procedermos a atualização,
procuramos respeitar o conteúdo e a forma da obra gregoriana e o seu contexto, com
vistas ao leitor hodierno, assegurando-se a funcionalidade do texto. A pesquisa é um
marco no campo dos estudos sobre o poeta Gregório de Matos, já que há pouquíssimas
pesquisas que se direcionem especificamente ao texto em espanhol do poeta baiano.
Palavras-chave: Palavras-chave: literatura, poesia, Gregório, barroco.
Title: A Brazilian poet and his Spanish poetry: a translation experience
Abstract: The work entitled "For a creative translation" is a reflection of theoretical
thinking of creative translation by Brazilian critic Haroldo de Campos, and has as
objectives tracing, updating and translation of 13 poems in Spanish by Gregorio de
Matos, who are present in the codices Imperador 2, 50.2.5; Afrânio Peixoto. 50.2.3 and
Afrânio Peixoto II, 50.2.6. First, there was the transcript of corporas tracing, as well as
the use of spelling, accentuation and punctuation of them, comparing them with their
poems present in the Complete Works edited by James Amado. After this check, there
was the update process, in order to approximate the original text to modern Spanish, to
accomplish the translation. Each poem has been updated with regard to spelling and
accentuation. As for the score, quite varied, it is no different from modern usage, it was
not altered. As a theoretical framework for understanding the corporas was essential the
philological knowledge of the source language, knowledge of lexical, syntactic and
grammatical structures. In short, to proceed the update, we try to respect the content
and the form of the Gregorian work and its context, with a view to today's reader,
making sure the text functionality.
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Código: HS0431
Autor: JUSSIER DANTAS
Orientador: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Título: Monteiro Lobato e a infância: uma reflexão sobre a saudade da infância nas
histórias sobre o Sítio do pica-pau amarelo
Resumo: Durante a primeira metade do século XX Monteiro Lobato publica suas
histórias sobre o Sítio do pica-pau amarelo, um fenômeno literário e cultural do que
seria a representação de um ideal de infância. As histórias sobre o Sítio influenciam
gerações de brasileiros desde 1920 – ano da publicação do primeiro livro, A menina do
narizinho arrebitado –, o que no fim do século XX e no século XXI as tornará objeto de
estudos de áreas da educação e da literatura por sua capacidade de incentivo aos
aspectos lúdico, criativo e intelectual das crianças e por serem consideradas o marco
inicial da literatura infantil brasileira. Para o presente trabalho pensaremos o Sítio do
pica-pau amarelo sob a ótica da História das Sensibilidades, procurando observar
aspectos da saudade da infância que o autor Monteiro Lobato deixa transparecer em sua
obra. Para este fim, apresentaremos a definição de alguns conceitos básicos para o
estudo e os resultados obtidos a partir da leitura e análise das histórias sobre o Sítio,
assim como de biografias do autor e de trabalhos acadêmicos que possuem o Sítio e a
vida de Monteiro Lobato como temas. O confronto do material bibliográfico com os
resultados da pesquisa também será apresentado como forma de evidenciar os passos
realizados durante a pesquisa e os pontos cruciais ao seu entendimento.
Palavras-chave: Sítio do pica-pau amarelo. Monteiro Lobato. Saudade. Infância.
Title: Monteiro Lobato and the childhood: a reflection about the childhood nostalgia on
the stories about the Sítio do pica-pau amarelo
Abstract: During the first half of the twentieth century Monteiro Lobato publishes their
stories about the Sítio do pica-pau amarelo, a literary and cultural phenomenon than
would be the representation of a childhood dream. The stories about the Sítio influences
generations of Brazilians since 1920 – the year of publication of the first book, A menina
do narizinho arrebitado – which in the late twentieth century and the twenty-first
century will make them subject to the education and literature fields of study by its
ability to stimulate the playful aspects, creative and intellectual development of children
and consider the starting point of the Brazilian children's literature. For this work we
will think the Sítio do pica-pau amarelo from the perspective of the History of
Sensitivities, trying to observe aspects of childhood nostalgia that the author Monteiro
Lobato reveals in his work. To this end, we present the definition of some basic concepts
for the study and the results obtained from the reading and analysis of the stories about
the Sítio, as well as author biographies and scholarly works that have the Sítio and the
Monteiro Lobato’s life as themes. The confrontation of bibliographic material with the
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search results will also be presented as a way of highlighting the steps taken during the
research and the crucial points to his understanding.
Keywords: Sítio do pica-pau amarelo. Monteiro Lobato. Nostalgia. Childhood.
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Código: HS0432
Autor: JULIANA DE MORAIS PERES
Orientador: FABIO SOREN PRESGRAVE
Co-Autor: INGRID DE CARVALHO LAVOR, INGRID RAÍSSA DOS ANJOS ROCHA, MARLOS
ALVES BEZERRA
Título: "O ensino do Violoncelo em projetos sociais: Narrativas de vida, resiliência e
trajetória musical em jovens da zona oeste de Natal."
Resumo: O presente artigo é fruto de uma pesquisa realizada em um projeto social de
uma ONG da Zona Oeste de Natal, que oferece o ensino da música erudita. Mais
especificamente, investigamos, com os jovens participantes da orquestra do projeto, de
que forma a inserção nesse projeto impacta a sua trajetória. Para tanto, utilizamos como
métodos de construção de dados a observação participante, a técnica Linha da Vida
como recurso (auto)biográfico e entrevistas semi-estruturadas. Como resultados
tivemos que, apesar de impactar positivamente as trajetórias dos jovens, o projeto não
facilita reflexão sobre o significado da música erudita nas suas vidas. Apesar das falas
positivas com relação ao projeto e à música, percebemos que não há muita
contextualização do aprendizado e que o ensino na maioria das vezes puramente técnico
não favorece o entendimento das possibilidades que se abrem a partir do projeto, para
além das mais óbvias e esperadas – ingressar nos cursos técnico e superior em Música.
Alguns dos jovens apontam que a música, como uma arte “dura”, não é atrativa ou
amparadora quando se tem uma vida também “dura”. Já outros encontraram nela
suporte ao enfrentamento dos traumatismos, promovendo resiliência.
Palavras-chave: Resiliência. Educação. Juventude. Musicalização. Projeto social
Title: Teaching Cello in social projects: Narratives of life, resilience and musical
trajectory with young people in the western area of Natal
Abstract: This article is the result of a research conducted in a social project of an NGO in
Natal, which offers classes of classical music. More specifically, we investigate, with the
young participants of the project orchestra, how the insertion in this project impact their
trajectory. Therefore, we used as research methods: participant observation, the Life
Line technic as a (auto)biographical resource and semi-structured interviews. As results
we found that, despite the positive impact in the young people trajectories, the project
does not facilitate reflection on the meaning of classical music in their lives. Although the
positive statements regarding the project and music, we realize that there is not much
contextualization of learning, and teaching is most times purely technical, disfavouring
the understanding of possibilities beside the more obvious and expected – to join the
musical studies at the University. Some of the young people point out that music, as an
"hard" art, is not attractive or sustaining when you also have a "hard" life. In contrast,
others said music facilitates coping with trauma, promoting resilience.

596

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016
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Código: HS0441
Autor: DANILO NOGUEIRA DE MEDEIROS
Orientador: VANESSA SPINOSA
Título: O estado imperial e as impressões do sertão: as representações do espaço
Resumo: A pesquisa analisa, a partir dos relatórios provinciais locais, as representações
e atuações, no campo político, dos sertões do Rio Grande do Norte e da Paraíba do Norte.
Os objetivos são o de entender o perfil dos personagens que administravam as
províncias, para captar se suas formações passavam pelo judiciário. E, analisar os
discursos do estado imperial para perceber quais as ações políticas no período imperial
para esses espaços e as preocupações no sentido de manter o controle dessas regiões. O
trabalho busca ter uma percepção mais profunda sobre como os sertões eram
entendidos e geridos pelo aparato administrativo entre os anos de 1840 a 1889. O
trabalho foi realizado a partir de análise sistemática, com elaboração de tabelas e lista de
citações de fontes primárias, relatórios ministeriais da justiça e relatórios provinciais. Os
resultados demonstram uma composição heterogênea sobre o perfil dos
administradores provinciais. Apresentam também que, embora existissem nos sertões
autoridades e populações com apreço pela ordem e justiça, majoritariamente os
discursos dos administradores referem-se aos problemas materiais e civilizacionais para
a boa aplicação da justiça nesses espaços.
Palavras-chave: História. Justiça. Política. Império do Brasil. Sertões.
Title: The Imperial state and impressions of the Sertão: representations of space
Abstract: The research analyzes, from local provincial report, representations and
actions in the political field, the backlands (sertões) of Rio Grande do Norte and Paraíba
do Norte. The objectives are to understand the profile of the characters who ran the
provinces to pick up their formations passed by the judiciary. And analyze the speeches
of the imperial state to realize that the political actions in the imperial period for these
spaces and concerns in order to maintain control of these regions. The work seeks to
have a deeper insight into how the hinterlands were understood and managed by the
administrative apparatus between the years 1840 to 1889. The study was conducted
based on a systematic analysis, drafting tables and lists of quotations from primary
sources, reports ministry of justice and provincial reports. The results demonstrate a
heterogeneous composition on the profile of provincial administrators. Also that
although there were in the hinterlands authorities and populations with appreciation for
order and justice, mainly the speeches of the managers refer to materials and
civilizational problems for the good administration of justice in these spaces.
Keywords: History. Justice. Politic. Brazil Empire.Sertões.
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Código: HS0444
Autor: CRISTIANO OTÁVIO MIGUEL JUNIOR
Título: Criminalidade e justiça no sertão: o caso da província da Parahyba no Segundo
Reinado
Resumo: O presente trabalho tem por finalidade apresentar os resultados obtidos na
pesquisa de iniciação científica com processos criminais da comarca de Pombal, no
sertão da Paraíba do norte, totalizando 30 processos entre os anos de 1865 a 1889.
Desse modo, a base metodológica utilizada para a realização da pesquisa, consistiu em
realização de leituras sobre o tema sertão e a justiça no período Imperial. Assim como a
utilização das fontes Código do Processo Criminal de 1832 e a Reforma do Código do
Processo Criminal de 1841, para conhecer as funções dos agentes do judiciário no
Império. No primeiro momento realizamos a estruturação de um catálogo geral,
contendo réu, crime, ano do processo, lugar. Para melhor compreensão desses agentes
do poder judiciário, realizamos o catálogo específico com os agentes do judiciário. A
partir deste fizemos a configuração de gráficos que mostrou o júri, o local onde
aconteceram os crimes. Além de dados sobre o perfil social dos Juízes municipais, dos
promotores públicos e do local do crime. Com essa análise, foi possível obter a
compreensão de que o sertão era uma região diferente da que foi consagrada pela
historiografia, que o dotou de barbárie, terra inóspita. Isso fez com que chegássemos à
conclusão de que o sertão era dotado de civilidade, normas e regras sociais.
Palavras-chave: História. Justiça. Brasil Império. Sertão. Paraíba.
Title: Crime and justice in the Sertão: the case of Parahyba province in the Second
Empire
Abstract: This study aims to present the results of a scientific initiation research with
criminal cases of the district of Pombal in the Sertão of northern Paraíba, comprising 30
cases from 1865 to 1889. The methodological basis of this research consisted of
readings about Sertão and justice in the Imperial period, using the Code of Criminal
Procedure of 1832 and its Reform of 1841 as sources, in order to know the functions of
the judiciary agents in the Empire. Firstly a general catalog was structured, containing
defendant, crime, the year of the process and place. For better understanding of these
judiciary agents, we made a specific catalog with them. From this catalog, graphs were
built showing the jury and where the crimes occurred, as well as data on the social
profile of municipal judges and public prosecutors. With this analysis, it was possible to
obtain the understanding that the Sertão was different from the established
historiographical view that equates it with barbarism. We concluded that the Sertão was
endowed with civility, social norms and rules.
Keywords: History. Justice. Brazil Empire. Sertão. Paraíba.
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Código: HS0448
Autor: LUIZA MONTE EGITO
Orientador: FERNANDO MANUEL ROCHA DA CRUZ
Título: A relevância da organização de eventos para as Criações Criativas e Funcionais na
Região Metropolitana de Natal
Resumo: A Economia Criativa tem ganhado cada vez mais reconhecimento, por ser uma
forma alternativa de adquirir renda. Através da ideia, se cria o produto, que pode gerar
empregos, lucro e renda, sendo a Economia Criativa o processo no qual o profissional
participa das etapas do ciclo econômico. Tal forma alternativa é composta por setores
culturais e funcionais, sendo o segundo constituído pela arquitetura, pelo design, pela
moda e pela publicidade. Portanto, o artigo e o banner desenvolvido têm como objetivo
compreender a organização e fatores de influência da produção de eventos que têm
relação com os setores funcionais na Região Metropolitana de Natal, sendo o banner um
estudo de caso. Para isso, foi feita uma pesquisa qualitativa através da realização de
entrevistas semiestruturadas, no caso do artigo, com organizadores de diferentes
eventos, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Assim, pode-se concluir
como nó crítico da realização de eventos, que têm relação com os setores funcionais na
cidade do Natal, primordialmente a falta de recursos financeiros, em outras palavras, a
falta de incentivo.
Palavras-chave: Economia Criativa, Eventos, Natal/RN, Setores Funcionais.
Title: The importance of planning events for the creative and functional creations in
Metropolitan Region of Natal
Abstract: The Creative Economy has won increasing recognition for being one
alternative type of purchase income. Through the idea the product is created, that can
generate jobs, profit and income, being the Creative Economy the process where the
professional participates in the steps of the Economy Cycle. That alternative type is
composed by creative and functional sectors being the second one constituted by
architecture, design, fashion and advertising. So the article and banner developed have
as goal to understand the planning and factors of influence of planning events that have
connection with the functional sectors in the Metropolitan Region of Natal, being the
banner one case studying. For this it has done one qualitative research through half
structured interviews, in the article, with event organizers from different events in the
city of Natal, Rio Grande do Norte. So it can understands as critical node of the planning
events, that has connection with the functional sectors in the city of Natal, primarily the
lack of financial resources. In another words, the lack of incentive.
Keywords: Creative economy, events, Natal/RN, functional industries.
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Código: HS0450
Autor: FRANCISCO XAVIER DA SILVA JÚNIOR
Orientador: RODRIGO CARDOSO DA SILVA
Título: POLÍTICA E TURISMO NO INTERIOR
INVESTIMENTOS PÚBLICOS - POLO SERRANO

POTIGUAR:

AVALIAÇÃO

DOS

Resumo: O objetivo dessa pesquisa é analisar a descentralização dos recursos do
Ministério do Turismo para os municípios que compõem a região turística Polo Serrano.
Para tanto, utilizou-se de pesquisa exploratória com dados secundários do MTur através
do programa SIACOR, alocando os dados em quatro categorias: eventos, urbanização,
construção de praças e infraestrutura turística. Os resultados apontam que a gestão
pública local dos municípios faz mal uso dos recursos no que tange o desenvolvimento
do turismo, destinando os recursos do MTur para construção de praças e urbanização de
vias e acesso. Desse modo, conclui-se que há falta de profissionais do turismo atuando
nessas gestões, bem como o interesse político-partidário dos representantes estaduais
para a construção de obras de assistência básica a população, não de fins turísticos.
Palavras-chave: Política Pública. Turismo. Polo Serrano Potiguar.
Title: Interiorization and regionalisation of Potiguar Tourism: evaluation of public
investiment in Polo Serrano
Abstract: The goal of this research is to analyze the decentralization of funds from the
Ministry of Tourism to the municipalities that make up the tourist region Polo Serrano.
Therefore, we used exploratory research with secondary data from the Ministry of
Tourism through the SIACOR program, allocating the data into four categories: events,
urbanization, construction of squares and tourist infrastructure. The results show that
the local public administration of municipalities misuses of resources regarding the
development of tourism, the Tourism Ministry allocating resources for construction of
squares and urban roads and access. That way, it is concluded that there is a lack of
tourism professionals working in these efforts, and the party-political interests of state
representatives to build basic service works the population, not tourism.
Keywords: Public policy. Tourism. Polo Serrano Potiguar.
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Código: HS0452
Autor: INGRID DE CARVALHO LAVOR
Orientador: MARLOS ALVES BEZERRA
Co-Autor: INGRID RAÍSSA DOS ANJOS ROCHA, JULIANA DE MORAIS PERES
Título: A ESPIRITUALIDADE COMO RECURSO: RELATOS DE CRIANÇAS COM CÂNCER
SOBRE O PROCESSO DE HOSPITALIZAÇÃO
Resumo: Essa pesquisa buscou investigar como crianças com câncer internadas em um
hospital infantil, localizado em Natal/RN, constroem modos de enfrentamento da doença
e da hospitalização, buscando compreender de que modo a espiritualidade aparece
como recurso de enfrentamento positivo da situação de hospitalização. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa. O referencial teórico parte da perspectiva fenomenológica, aliada
ao referencial da pesquisa biográfica. Foram realizadas visitas para observação
participante na enfermaria do referido hospital, além de entrevistas narrativas com
quatro crianças participantes, mediadas por recursos lúdicos. Entre os resultados
apontados, estão: o lugar de destaque do brincar enquanto estratégia de enfrentamento
para as crianças nesse contexto; a família como suporte para as crianças, possibilitando
também condições de enfrentamento. E a espiritualidade que surge a partir das
narrativas analisadas, como uma estratégia de enfrentamento positivo para essas
crianças, diante do adoecimento, e da hospitalização. Diante dessa pesquisa, percebe-se
a necessidade de possibilitar mais espaços de fala para as crianças. A pesquisa em
questão abre margem para outros estudos no tocante a compreender melhor como esses
recursos de enfrentamento discutidos chegam no universo infantil, acrescentando dados
a essa discussão que possam subsidiar uma prática de cuidado humanizado dos
profissionais de saúde em relação as crianças hospitalizadas e em tratamento
oncológico.
Palavras-chave: Criança. Câncer. Hospitalização. Enfrentamento. Espiritualidade.
Title: SPIRITUALITY AS A RESOURCE: REPORTS OF CANCER DIAGNOSED CHILDREN ON
THE HOSPITALIZATION PROCESS
Abstract: This research sought to investigate how children with cancer hospitalized in a
children’s hospital located in Natal/RN set up coping modes to disease and
hospitalization condition, attempting to understand how spirituality appears as a
positive coping resource in a hospitalization situation. It comes as a qualitative study.
The theoretical references based from a phenomenological perspective allied with the
reference of biographical research. Visits have been made whereby a method to
participant observation at the ward of the mentioned hospital, in addition to narrative
interviews with four volunteer children, mediated with play resources. Among the
aforementioned results are: the prominent place of the play while coping strategy for
children in this context; the family as support for children, also allowing coping
conditions. The spirituality arises from the narratives analyzed as a positive coping
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strategy for these children, in the face of illness and hospitalization. Given this search, it
comes to notice the necessity of provide more places where the children can express
themselves. The present study gives rise to others studies in regard to understand how
those coping resources achieve the infant universe, adding data to this discussion thread
in order to subsidize the practice of an humanized care of health professionals in
relation to hospitalized children and oncological treatment.
Keywords: Children. Cancer. Hospitalization. Coping. Spirituality.
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Código: HS0457
Autor: JANINE LEAL ARAÚJO
Orientador: PATRICIA GARCIA LEAL
Título: Jam session: documentação e dramaturgia
Resumo: A Jam Session: momento cênico em movimento foi um projeto de extensão do
curso de Dança da Universidade Federal do Rio Grande do norte, que durante o ano de
2015 vinculou-se à disciplina de Laboratório de Composição Coreográfica ministrada
pela professora Patrícia Leal. O projeto objetivou a democratização da linguagem da
improvisação, não só em dança, mas em todas as modalidades artísticas. Foi um espaço
aberto a pessoas com intuito de investigação na dramaturgia da cena improvisada. Tal
projeto fez parte de uma pesquisa intitulada Dramaturgias em Improvisação, que
consistiu em documentação, registro, estratégias de divulgação e entrevistas que
resultaram neste relatório, onde constam as impressões enquanto bolsista de iniciação
científica acerca das Jam Sessions no período de setembro de 2015 a maio de 2016 e a
dramaturgia dentro da linguagem de improvisação.
Palavras-chave: Improvisação, Dança, Jam Session, Dramaturgia.
Title: Jam Session: documentation and dramaturgy
Abstract: The Jam Session: momento cênico em movimento (scenic moment in
movement) was na extension project from the Dance graduation course of Federal
University of Rio Grande do Norte, which through the year of 2015 joined the subject of
Laboratório de Composição Coreográfica (Laboratory of coreographic composition)
taught by the professor Patrícia Leal. The project aimed the democratization of
improvisation language, not only in dance but in all artistic genres. It was an open space
to people in order to investigating in improvised scene dramaturgy. This project took
part in a research named Dramaturgias em Improvisação (dramaturgies in
improvisation), which consisted in documetation, registration, strategies of
broadcasting and interviews that resulted in this report, whereas contain the
impressions as a scientific beginning scholarship student concerning about Jam Sessions
from 2015 September to 2016 May and about dramaturgy within improvisation
language.
Keywords: Improvisation, Dance, Jam Session, Dramaturgy.
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Código: HS0461
Autor: ANGELICA DA SILVA
Orientador: TASSIA REJANE MONTE DOS SANTOS
Co-Autor: ADRIANE DENISE FONSECA LOPES
Título: A organização política dos movimentos sociais e a luta por direitos no
capitalismo contemporâneo: o protagonismo das mulheres e dos segmentos LGBT
Resumo: Nessa pesquisa, nos propomos a empreender algumas reflexões teóricas, no
campo da crítica marxista, sobre o processo de organização das classes sociais, dos
movimentos sociais e coletivos orgânicos na dinâmica contemporânea do capital,
sobretudo, os movimentos feministas e LGBT’s, buscando compreender o papel de tais
sujeitos coletivos na construção de uma sociedade e de um Estado democrático em
tempos de crise. Também traz resultado e análise sobre o acompanhamento da votação
do Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte e as vetações a qualquer
referência ao termo “gênero”.
Palavras-chave: Organização Política. Movimentos Sociais. Direitos. Mulheres. LGBT
Title: The political organization of social movements and the struggle for rights in
contemporary capitalism : the role of women and LGBT segments
Abstract: In this research, we propose to undertake some theoretical reflections in the
Field of Marxist critique on the process of social classes organization, social and
collective moviments organic in contemporany dynamics of the capital, especially the
feminist and LGBT’s seeking to understand the role of collective subject in building a
society and democratic state in times of crisis. It also brings results and analysis on the
monitoring on State of Rio Grande do Norte Education Plan votes and any negative
reference to the term “gender”.
Keywords: Political Organization. Social movements. Rights. Women. LGBT
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Código: HS0462
Autor: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA
Orientador: RITA DE LOURDES DE LIMA
Título: A população LGBT nas residências universitárias da UFRN: opressão,
discriminação e resistência
Resumo: A presente pesquisa visou conhecer e analisar a situação de vida e
permanência dos residentes acerca da problemática da opressão aos LGBT´s da
graduação e pós graduação da UFRN nos semestres letivos de 2015.2 e 2016.1 .
Buscando conhecer a problemática da homo/lesbo/transfobia nas residências
universitárias, a fim de propor ações que visem democratizar o acesso e permanência da
população LGBT à universidade, no entendimento que a educação pública e de qualidade
é direito de todos e dever do Estado.
Palavras-chave: LGBT. Opresssão. Residência Universitária
Title: The LGBT population in university residences UFRN: oppression, discrimination
and resistance
Abstract: This research aimed to know and analyze the situation of life and residence of
residents about the issue of LGBT's oppression of undergraduate and graduate UFRN in
semesters of 2015.2 and 2016.1. Seeking to know the problem of homo / lesbo /
transphobia in university residences, in order to propose actions aimed at
democratizing access and permanence of LGBT people to the university, with the
understanding that the public and quality education is everyone's right and duty of the
State
Keywords: LGBT. Oppression. Student residence

606

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS0464
Autor: TEREZA RAQUEL DA SILVA DANTAS
Orientador: MARILENE BIZERRA DA COSTA
Co-Autor: NATALY INÊZ FERNANDES DOS SANTOS
Título: Ações do Conselho Municipal e do Conselho Tutelar em Parelhas, RN
Resumo: O objetivo deste trabalho é conhecer e analisar a dinâmica do funcionamento
do Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em
Parelhas/RN. Em especial, a realidade de jovens envolvidos em situação de risco, de
vulnerabilidade social e em “conflito com a lei” pela prática de atos infracionais.
Procuramos ainda aprofundar a nossa compreensão sobre o desenvolvimento e
execução das políticas públicas voltadas para a promoção e defesa dos direitos das
crianças e adolescentes. Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva (ANDRADE,
1995), de natureza quali-quantitativa (OLIVEIRA, 2007), junto aos conselheiros e outros
representantes do Sistema de Garantia dos Direitos (SGD). Sabe-se que os conselhos
municipais são o lócus institucional privilegiado de participação da sociedade na
formulação e no controle das políticas públicas para as crianças e adolescentes.
Conforme Gohn (2001), os conselhos são vistos como agentes de inovação nas políticas
públicas e, assim, ao realizarem a mediação sociedade civil organizada/organismos
governamentais, constroem uma nova esfera pública de poder e controle social. Dessa
forma, representam forças sociais organizadas, contribuindo para o fortalecimento de
novos sujeitos políticos. Portanto, a partir deste estudo, espera-se poder contribuir para
a consolidação dos conselhos como espaços legítimos de participação e envolvimento da
comunidade, nesse campo.
Palavras-chave: Conselhos Municipais. Crianças e Adolescentes. Políticas Públicas.
Title: ACTIONS OF THE CITY COUNCIL AND THE GUARDIANSHIP COUNCIL IN
PARELHAS/RN
Abstract: The objective of this work is to become familiar with and analyze the
operational dynamic of the Guardianship Council and the Municipal Council for the
Rights of Children and Adolescents in Parelhas/RN. The specific goals are to become
aware of the precarious conditions that at-risk youth face, or in trouble with the law for
committing infractions. We aim to deepen our understanding about the development
and execution of public policies directed at the promotion and defense of the rights of
children and adolescents. This research is characterized as an exploratory-descriptive
study (ANDRADE, 1995), and quali-quantitative in nature (OLIVEIRA, 2007), addressing
the council members and representatives of the council members from the Guarantee of
Human Rights System (GHRS). It is common knowledge that the city councils are the
prime institutional locus for the participation of the society in the development and
control of public policy for children and adolescents. According to Gohn (2001), the
councils are seen as agents of innovation in public policy, and thus, on achieving
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mediation of the organized civil society/governmental organs, create a new public
sphere of power and social control. Consequently, they represent organized social
forces, contributing to the strengthening of new political actors. Therefore, with this
study, we hope to contribute to the consolidation of the councils as legitimate spaces of
community participation and involvement in this field, in Parelhas.
Keywords: Children and Adolescents. City Council. Public Policy.
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Código: HS0467
Autor: DANIEL VITOR DE SOUZA E SILVA
Orientador: FERNANDO MANUEL ROCHA DA CRUZ
Título: Estudo de caso sobre indústrias criativas nos municípios de Parnamirim, São
Gonçalo do Amarante e Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte
Resumo: A criação da Secretaria da Economia Criativa (SEC), em 2012, foi um passo
importante no Brasil para iniciar o debate a nível nacional sobre a economia criativa. O
conceito de indústrias criativas (utilizado na Europa e nos Estados Unidos) foi preterido
pelo de “setores criativos” que são aqueles cujas atividades produtivas têm como
processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico, elemento central da
formação do preço, e que resulta em produção de riqueza cultural e econômica, na
linguagem oficial. Apesar de não existir unanimidade na classificação das indústrias
criativas, em termos internacionais, no Brasil, estas encontram-se agrupadas em cinco
categorias: Patrimônio; Expressões culturais; Artes de espetáculo; Audiovisual/do livro,
da leitura e da literatura; e Criações Culturais e Funcionais. Com o intuito de aprofundar
os estudos a respeito dos setores criativos, temos como objetivo produzir subsídios
sobre os setores criativos no município de Parnamirim no estado do Rio Grande do
Norte, a partir de entrevistas semiestruturadas com cinco profissionais de setores
criativos diversificados. Nesse sentido, optamos pela metodologia qualitativa para
compreender melhor a realidade dos setores criativos daquela cidade.
Palavras-chave: Economia Criativa, Parnamirim, Setores Criativos, Políticas Públicas.
Title: CASE STUDY ABOUT CREATIVE INDUSTRIES IN PARNAMIRIM/RN
Abstract: The creation of the Secretariat of the Creative Economy (SEC) was an
important step in Brazil to start the debate at national level. The concept of "creative
industries" was passed over by the "creative sectors" whose definition is about all those
whose productive activities are mainly process a creative act generator of symbolic
value, central element of price formation, which results in cultural wealth creation and
economic. Although there is no unanimity in the classification of creative industries,
internationally, in Brazil, these are grouped into five categories: patrimony; cultural
expressions; performing arts; Audiovisual / book, reading and literature; and Cultural
and Functional Creations. In order to further study about the creative sectors, with the
aim of producing subsidies on creative industries in Parnamirim municipality in the
state of Rio Grande do Norte, it was conducted a case study with five professionals from
the creative industries. In this sense, we chose the qualitative research with semistructured interviews to better understand the reality of professionals that city.
Keywords: Creative Economy. Creative Industries. Parnamirim. Public Policy.
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Código: HS0473
Autor: PRISCILA SHEILA DE MEDEIROS DA SILVA
Orientador: EDVALDO BALDUINO BISPO
Título: Padrão construcional de orações adjetivas em correspondências familiares dos
séculos XVIII ao XX
Resumo: Neste trabalho, é investigado o emprego das diferentes estratégias de
relativização, canônicas ou não, no Português Brasileiro (PB) em perspectiva diacrônica,
com o objetivo de identificar as possíveis motivações cognitivas e sociointeracionais
ligadas ao uso das não canônicas, sobretudo, e definir um padrão construcional que
abarque essas diferentes formas de codificação das relativas. Os dados utilizados para
esse fim foram extraídos da plataforma de corpora do projeto Para a História do
Português Brasileiro (PHPB), especificamente de cartas particulares redigidas entre os
séculos XVIII a XX no estado de Minas Gerais. Assumindo-se o pressuposto teórico básico
da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) de que há uma interação simbiótica
entre gramática e discurso, e que, assim, as formas linguísticas são motivadas por
fatores de ordem cognitiva e comunicativa, foi possível constatar que o uso das
estratégias de relativização não padrão encontradas no corpus está relacionado ao
princípio da economia de esforço, à expressividade retórica e ao contexto de produção.
Palavras-chave: Linguística. Estratégias de relativização. Diacronia.
Title: Structural pattern of relative clauses in personal letters from the 18th to the 20th
century
Abstract: This research looks at the canonical and non-canonical structures of relative
clauses in Brazilian Portuguese usage in a diachronic approach. The aim is to identify
cognitive and social interactive motivations especially for the use of the non-canonical
ones, as well as to determine a structural pattern of sentences that can be attributed to
the analyzed ways of encoding relative clauses. This study was developed upon
examination of personal letters written between the 18th and the 20th centuries in the
state of Minas Gerais, which were collected from “Para a História do Português
Brasileiro” (PHPB) corpora. Assuming not only that grammar and discourse have a
symbiotic interaction with each other – one of the Cognitive and Functional Linguistics
basic theoretical principles –, but also that linguistic forms are stimulated by cognitive
and communicative factors, it was found that the use of non-canonical structures of
relative clauses in the corpus was related to the economy of effort theory, the rhetoric
expressiveness and also the context of writing.
Keywords: Linguistics. Structures of relative clauses. Diachrony.
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Código: HS0477
Autor: ANDREA DRYELLE DOS SANTOS
Orientador: GLEYDSON PINHEIRO ALBANO
Título: História Oral e mudanças no modo de vida dos sujeitos do perímetro irrigado de
Cruzeta
Resumo: O trabalho a seguir, buscou compreender as mudanças ocorridas nas práticas
espaciais dos moradores do Perímetro Irrigado de Cruzeta-RN, que vivenciam e
reproduzem as transformações efetivadas na realidade do campo por meio da História
Oral dos seus primeiros irrigantes. Se fez necessário analisar as mudanças verificadas no
modo de vida dos trabalhadores, enquanto (re)produção do espaço, dimensão e reflexo
de uma ideologia urbana que ascende e reveste as práticas espaciais e produz espaço
com a ajuda da História Oral. Se verificou a eficiência da produção, assistência técnica,
qualidade de vida do irrigado, dentre outros fatores que ajudaram a analisar e
diagnosticar a situação atual desse perímetro, e de sua história.
Palavras-chave: Perímetro Irrigado. História Oral.
Title: ORAL HISTORY AND CHANGES IN LIFESTYLE BY CRUZETA IRRIGATED
PERIMETER POPULATION
Abstract: The following work plan sought to understand changes occurred on spatial
practices by Cruzeta-RN irrigated perimiter population, which live and reproduce
effective transformations in countryside reality, by Oral History of its first irrigants. It’s
necessary to analyze changes verified on workers lifestyle as spatial (re)production,
reflex and dimension of an urban ideology that rises and fill spatial practices, generating
space with Oral History support. It was verified production efficiency, technical
assistance, quality of life from irrigated, among other factors that helped to analyse and
diagnose present situation of this perimeter, and its history.
Keywords: Irrigated Perimeter. Oral History.
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Código: HS0482
Autor: REBECCA CRUZ PINHEIRO
Orientador: MARIA HOZANETE ALVES DE LIMA
Título: Reflexões em torno da língua, da enunciação e da produção textual em sala de
aula
Resumo: Este trabalho se propõe a apresentar um recorte das atividades realizadas
durante curto período no projeto de pesquisa HERMES - Escritura de relatos em
manuscritos escolares: reflexões em torno da língua, da enunciação e da produção
textual em sala de aula. O projeto tem como objetivo analisar de que forma alunos das
séries iniciais, em processo de aquisição da escrita, incorporam experiências vivenciadas
por eles fora da sala de aula aos seus textos; o que implica pensar em como elementos
linguístico-discursivos que aparecem em sua escritura, podem caracterizar, ou não, seu
texto como um relato de experiência vivida. A reflexão sobre a prática escritural levará
em consideração a relação entre língua, sujeito e sentido, considerando o funcionamento
linguístico-discursivo e identificando as especificidades do texto que estão escrevendo,
as suas marcas autorais. Dessa forma, observa-se todo o processo de construção do texto
de duplas de alunos do 3º ano do ensino fundamental do Núcleo de Educação da Infância
(NEI), por meio de gravações deste processo e da análise de seus produtos, escrita e
reescrita, a fim de se perceber que recursos linguístico-discursivos são mobilizados. A
pesquisa tem como principal base teórica as produções de Eduardo Calil, em especial o
livro “Autoria: a criança e a escrita de histórias inventadas” (2009).
Palavras-chave: Processo de Escritura. Autoria. Sala de aula.
Title: REFLECTIONS ON LANGUAGE, ENUNCIATION AND TEXTUAL PRODUCTION IN
THE CLASSROOM
Abstract: This study aims to present a cut of the work done during the short period in
the HERMES research project - Writing reports of school manuscripts: reflections on
language, enunciation and textual production in the classroom. The project aims to
examine how students of the initial series, in acquisition of writing process, incorporate
experiences lived by them out of the classroom in their texts; which implies thinking
about how linguistic-discursive elements that appear in their writing, may feature or
not, their text as a lived experience report. The reflection on the writing practice will
take into account the relationship between language, subject and sense considering the
linguistic and discursive functioning and identifying the specifics of the text you are
writing, your marks. Thus, the whole process of text construction of pair of students of
the 3rd grade of elementary school of the Núcleo de Educação da Infância (NEI) is
observed, through recordings of the process and analysis of its products, the writing and
the rewriting, in order to realize which linguistic-discursive resources are mobilized.
The survey's main theoretical basis were the Eduardo Calil productions, especially the
book "Autoria: a criança e a escrita de histórias inventadas” (2009).
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Código: HS0483
Autor: DALETH HADASSA DA CRUZ CARVALHO
Orientador: MARIA LUSSIEU DA SILVA
Título: A INSERÇÃO COMERCIAL DA REGIÃO NORDESTE NO PERÍODO RECENTE
(2010-2015)
Resumo: O relatório em questão trata da inserção comercial da região nordeste no
período compreendido entre os anos de 2010 e 2015, que busca identificar possíveis
alterações na trajetória comercial a partir da avaliação da pauta
de
exportação/importação desses estados. De forma específica, há o intuito de apresentar
os principais produtos exportados/importados, conforme o fator agregado, além de
analisar os destinos e origens desses produtos. Considerações acerca das alterações
mais significativas constatadas na constituição produtiva também serão mencionadas,
com o propósito de apreender possíveis redirecionamentos na busca por novos
mercados e consequentes ganhos em termos de competitividade. Os resultados atestam
que a Região Nordeste apresenta uma inserção comercial composta por commodities
agrícolas e industriais, cujas exportações são predominantemente de produtos agrícolas,
de baixo valor agregado; e, importações, parcialmente,
com o mesmo teor,
corroborando para o entendimento de que não há esforços contínuos no sentido de
dinamizar ou reestruturar o comércio exterior regional, pois a busca por novos
mercados e os ganhos competitivos resultantes desse meio não foram obtidos ao longo
do período sob análise; os principais blocos de destino das exportações e de origem das
importações dos estados são: Europa Oriental; Ásia; União Europeia; África; Aladi e EUA.
Palavras-chave: Internacionalização da Produção. Balança Comercial. Região Nordeste
Title: THE INTEGRATION OF COMMERCIAL NORTHEAST REGION IN THE RECENT
PERIOD
(2010-2015)
Abstract: This report deals with the commercial integration of the Northeast in the
period between the years 2010 and 2015, seeking to identify possible changes in
commercial trajectory from the evaluation of the productive structure, read is guided
export / import of these states. Specifically, there is the intention to discern the main
products exported / imported, as the aggregate factor, in addition to analyzing the
precípuos destinations and origins of these products. Consideration of the most
significant changes observed in the production constitution will also be mentioned, in
order to apprehend possible redirections in the search for new markets and consequent
gains in competitiveness.The results show that the Northeast has a commercial training
consists of agricultural and industrial commodities whose exports are mainly
agricultural products, low added value; and imports, in part, with the same content,
corroborating the understanding that there is no continuous efforts to streamline or
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restructure regional trade, as the search for new markets and the competitive gains that
environment were not obtained over period under review; the main target blocks of
exports and origin of imports of states are: Eastern Europe; Asia; European Union;
Africa; ALADI and US.
Keywords: Commercial integration; Exports / Imports ; Northeast ;
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Código: HS0485
Autor: MARA REGIANE MEDEIROS DE LIMA
Orientador: CHRISTIANNE MEDEIROS CAVALCANTE
Título: A Didática e a formação da criticidade do aluno (futuro professor)
Resumo: O plano de trabalho foi desenvolvido a partir da análise dos relatórios
produzidos por alunos do curso de Pedagogia a Distância, no componente curricular
Estágio Supervisionado II –Educação Infantil. Os objetivos traçados visaram caracterizar
a escola laboratório, identificando elementos favoráveis ou desfavoráveis ao processo de
ensino, identificar os objetivos/conteúdos/estratégias de ensino dos planos de aula e
refletir sobre a coerência entre os planos e as diferentes concepções de ensino. O estudo
dentro de uma abordagem qualitativa, contou com a análise documental e bibliográfica,
estabelecendo uma comparação entre as intenções didáticas e as concepções teóricas
que subsidiam os diversos paradigmas educacionais. O processo de pesquisa
bibliográfica permitiu fazer uma investigação teórica sobre a temática, envolvendo a
leitura de autores como: ALVES (2008), BRASIL (1998 a e b), BEHRENS (et all, 2006),
BOGDAN e BIKLEN(1994), LIBANEO (2012), LIMA (2009), PIMENTEL (2001). No atual
estágio do trabalho, concluímos toda a tabulação dos dados referentes ao processo de
planejamento dos sujeitos, construindo um quadro demonstrativo da organização do
trabalho pedagógico, cujas informações subsidiarão as comparações com os –
paradigmas educacionais, possibilitando caracterizar tais intenções didáticas e fornecer
elementos para refletir sobre a relação da didática com a formação da criticidade dos
futuros professores.
Palavras-chave: Educação a distância. Educação infantil. Estágio supervisionado.
Title: The didactics and the formation of the criticality of the student (future teachers)
Abstract: The work plan was developed from the analysis of the reports produced by the
Distance Education course students, the curriculum component Supervised II -Education
Children. The objectives outlined were aimed at characterizing the laboratory school,
identifying elements favorable or unfavorable to the teaching process, identify the
objectives / content / teaching strategies of lesson plans and reflect on the consistency
between the different plans and teaching concepts. The study within a qualitative
approach, had the documental and bibliographical analysis, establishing a comparison
between the didactic intentions and theoretical concepts that support the various
educational paradigms. The process of literature allowed a theoretical research on the
subject, involving the reading of authors such as: ALVES (2008), BRAZIL (1998 b),
BEHRENS (et all, 2006), BOGDAN and BIKLEN (1994), Libâneo (2012 ), Lima (2009),
PIMENTEL (2001). At the current stage of work, we completed all the tabulation of data
for the planning process of the subjects, building a chart showing the pedagogical work
organization, whose information will subsidize comparisons with educational -
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paradigmas, allowing characterize such didactic intentions and provide elements for
reflect on the relation of teaching with the formation of the criticality of future teachers.
Keywords: Distance. Child education. Supervised internship.
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Código: HS0496
Autor: VICTOR STHÉFANO DE MOURA QUEIROZ
Orientador: ADEMIR ARAUJO DA COSTA
Título: Mercado imobiliário e mercantilização do espaço verticalizado em Natal no
período 2000 a 2014.
Resumo: O relatório final do plano de trabalho cujo título “Mercado imobiliário e
mercantilização do espaço verticalizado em Natal no período 2000 a 2014” apresenta
uma análise a respeito dos empreendimentos verticalizados durante o período de 2000
a 2016 localizando e espacializando os mesmos nos diferentes bairros da cidade. Para
alcançarmos este fim foram utilizadas metodologias como análises teóricas e empíricas
sobre a temática em análise, realização de fichamentos, discussões com o orientador,
levantamento de dados junto aos órgãos competente. Após a análise dos dados pode-se
ter uma noção da proporção do referido fenômeno e constatar que na referida escala
temporal foram autorizados e/ou construídos mais de 1.300 edifícios em Natal/RN
podendo ser de uso comercial, residencial ou misto. Tal fenômeno ocorre em todas as
regiões administrativas da cidade, porém no presente século a verticalização se
intensifica na zona oeste e se inicia zona norte, porém, ainda de forma incipiente. É
importante ressaltar que tal pesquisa se torna importante para a ciência geográfica bem
como para a sociedade visto que tal fenômeno cria e recria o tecido urbano de Natal/RN.,
impondo uma nova dinâmica inspirando a nossa atenção.
Palavras-chave: Verticalização. Transformações urbanas. Natal/RN
Title: Real estate and commodification of vertical space in Natal/RN on period 20002014
Abstract: The final report of the work plan entitled "Real estate market and
commodification of vertical space in Natal in the period 2000-2014" presents an
analysis about the verticalized developments during the period 2000-2016 locating and
spatialising the same in the different districts of the city . To achieve this purpose were
used methodologies as theoretical and empirical analysis on the subject in analysis,
conducting texts, discussions with the supervisor, data collection together with the
competent bodies. After analyzing the data you can get a sense of the proportion of that
phenomenon and can be observed that in that timescale were allowed and / or built
more than 1,300 buildings in Natal / RN can be commercial, residential or mixed. This
phenomenon occurs in all the administrative regions of the city but in this century
verticalization intensifies in the west and comes into being in the north. Importantly,
this research becomes important for geographical science as well as for society as this
phenomenon creates and recreates the urban fabric of Natal / RN imposing a new
dynamic inspiring our attention.
Keywords: Verticalization. Urban Changes. Natal/RN.
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Código: HS0503
Autor: ADEILSON DE OLIVEIRA SOUZA
Orientador: LUCIANO MENEZES BEZERRA SAMPAIO
Título: A regulação do setor de Saneamento Brasileiro: uma análise de seus modelos e da
eficiência de seus prestadores de serviço
Resumo: O déficit de serviços de água e esgotos é um problema histórico no Brasil. Um
novo marco regulatório foi instituído no país, em 2007, e, entre seus objetivos, está o de
superar este déficit a partir de uma maior eficiência dos prestadores de serviços. Esse
estudo visa analisar a atuação das entidades reguladoras no que se refere a indução da
eficiência de prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
através da análise envoltória de dados (DEA) para os anos de 2004 a 2014 e análise de
relação entre a eficiência dos prestadores de serviços e a regulação a partir do método
de regressão linear. Depois de uma análise da atividade de normatização das empresas
reguladoras, constatou-se que a atuação dessas não tem sido garantia de que os
prestadores de água e esgoto, por elas regulados, alcancem um melhor desempenho.
Esse estudo avalia apenas os prestadores de serviço das capitais brasileiras, com uso de
dados disponíveis no Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS). Os
resultados mostraram uma relação não significativa entre regulação e eficiência dos
prestadores de serviços. Ainda, contatou-se que os prestadores regulados a partir de
2007 não apresentaram maiores ganhos de produtividade em sua maioria. A análise
geral dos resultados evidencia que a regulação não tem sido garantia de que os
prestadores de água e esgotos, alcancem melhor desempenho.
Palavras-chave: Palavras-Chave: Regulação. Prestadores de serviços. Eficiência.
Title: The regulation of the Brazilian sanitation sector: an analysis of their models and
the efficiency of its service providers
Abstract: The deficit of water and sewerage services is a historic problem in Brazil. A
new regulatory mark has been established in the country in 2007, and among its goals is
to overcome this deficit from greater efficiency of service providers. This study aims to
analyze the performance of regulators regarding the induction efficiency of water supply
service providers and sewage through data envelopment analysis (DEA) for the years
2004-2014. After a review of regulation of activity of regulatory companies, it was found
that the performance of these has not been ensuring that the water and sewage
providers, for they regulated, achieve better performance. This study evaluates only the
service providers of the Brazilian capital, using data available in the Sistema Nacional de
Informações Sobre Saneamento (SNIS). The results showed a greater efficiency for the
unregulated service providers. Still, it was found that providers regulated from 2007
showed no major productivity gains mostly. The overall analysis of the results shows
that the regulation does not guarantee that the water and sewerage providers achieve
better performance.
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Código: HS0506
Autor: LAÍS BUÊNIA PAIVA DA SILVA
Orientador: ANDRE FERRER PINTO MARTINS
Título: Sociologia da Ciência e o ensino da Evolução Biológica: analisando e
interpretando dados
Resumo: Neste relatório trazemos os resultados iniciais de uma pesquisa que visa
utilizar a epistemologia de Ludwik Fleck para a compreensão de conhecimentos acerca
da evolução biológica de alunos de vários níveis de ensino. Nessa fase da pesquisa,
analisamos estatisticamente um questionário aplicado durante a exposição "Darwin –
Vida: adaptação e plasticidade", realizada na UFRN em 2009. Nossos resultados apontam
a existência de concepções alternativas reportadas pela literatura da área, como o
entendimento da evolução como progresso, tendência à perfeição, por exemplo. Aponta,
ainda, limitações na formulação do questionário e indicativos para sua elaboração, com
vistas à aplicação em uma nova amostra, em fase posterior da pesquisa. Sugerimos,
neste sentido, a utilização da literatura da área do ensino de evolução associados a
elementos da epistemologia de Ludwik Fleck.
Palavras-chave: Evolução biológica, concepções alternativas, Ludwik Fleck
Title: SOCIOLOGY OF SCIENCE IN THE TEACHING OF BIOLOGICAL EVOLUTION:
ANALYZING AND INTERPRETING DATA IN THE LIGHT OF A FLECKIAN FRAMEWORK
Abstract: In this report we bring the initial results of a research that aims to use the
epistemology of Ludwik Fleck to understand the knowledge about biological evolution
expressed by students of various levels of education. In this phase of the research, we
statistically analyse a questionnaire administered during the exhibition "Darwin – Life:
adaptation and plasticity", held in UFRN in 2009. Our results point out the existence of
alternative conceptions reported in the literature of the area, as the understanding of
evolution as progress, and the trend to perfection, for example. We also point out
limitations in the design of the questionnaire and indicatives for its preparation, in order
to apply in a new sample at a further stage of the research. We suggest, in this sense, the
use of the literature of teaching of evolution associated with elements of Ludwik Fleck’s
epistemology.
Keywords: Biological evolution, alternative conceptions, Ludwik Fleck
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Código: HS0510
Autor: ANA CLARISSA VIANA DUARTE
Orientador: MARIA ALICE TAVARES
Título: Conectores sequenciadores produzidos por adolescentes e adultos natalenses em
narrativas de experiência pessoal
Resumo: Alicerçada teoricamente na perspectiva sociofuncionalista – união de
pressupostos da sociolinguística variacionista e do funcionalismo norte-americano –, a
presente pesquisa objetiva analisar os conectores sequenciadores E, AÍ e ENTÃO como
formas variantes na indicação de sequenciação retroativo-propulsora de informações
(SRPI) em narrativas de experiência pessoal produzidas na fala de adolescentes e
adultos natalenses. Para isso, considerou-se um corpus composto por dezesseis
entrevistas sociolinguísticas, integrantes do Banco de Dados FALA-Natal. De um modo
geral, a análise quantitativa revelou um elevado uso do conector AÍ na fala dos
adolescentes, enquanto os adultos empregaram com mais frequência os conectores E e
ENTÃO. Também foi possível notar indícios de uma mudança em curso, pois as
mulheres, geralmente líderes no processo de mudança, utilizam bem mais o conector
mais recente, AÍ, do que os homens.
Palavras-chave: Conectores. Sexo. Idade. Sociofuncionalismo.
Title: Sequence connectors produced by teenagers and adults from Natal (RN) in
personal experience narratives
Abstract: Theoretically based in the sociofunctionalism perspective – a combination of
presuppositions of variationist sociolinguistics and American functionalism –, this
research aims to analyze the sequence connectors E, AÍ and ENTÃO as variants forms in
the indication of retroactive-propeller sequenciation of information (SRPI) in narratives
of personal experience produced in the speech of teens and adults from Natal. For this, it
was considered a corpus composed by sixteen sociolinguistic interviews taken from
FALA-Natal Data Base. In general, quantitative analyzes showed a high use of connector
AÍ in the speech of adolescents, while adults used more often connectors E and ENTÃO.
It was also possible to note evidence of a change in course, because women, typically
leaders in change process, use much the newest connector than men.
Keywords: Connectors. Gender. Age. Sociofunctionalism.
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Código: HS0534
Autor: MARINA FIGUEIREDO ARAUJO
Orientador: FERNANDO MANUEL ROCHA DA CRUZ
Título: Caracterização e mapeamento dos setores da Moda e Design na Região
Metropolitana de Natal
Resumo: A economia criativa é definida pelas atividades econômicas que aliam
economia à cultura, buscando colocar o foco nas criações ou produtos. A mesma abrange
os setores funcionais como a moda e o design. Nos três trabalhos realizados foi utilizado
a metodologia do tipo qualitativa, com a aplicação de entrevistas semiestruturadas com
responsáveis referentes a cada setor em estudo na Região Metropolitana de Natal
(RMN), no estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de compreender a ligação de
Natal no setor da moda, no de design gráfico e dos restaurantes temáticos, a influência
da cidade de Natal no trabalho dos designers e da moda, saber de quem surge à ideia
para decoração e design dos restaurantes, assim como, levantar os pontos positivos e
negativos do exercício dessas atividades na RMN e as políticas públicas ou medidas que
poderiam favorecer esses setores. Foi constatado que a moda é responsável pela criação
de um grande valor econômico na RMN e que o setor de design gráfico está crescendo na
região, porém, esses dois setores não possuem o objetivo de expressar as características
culturais da região em seus serviços e produções. Ao contrário do setor de gastronomia,
que expressa muito bem essas características, tanto em sua culinária como no design de
seus ambientes. Porém, faz-se necessário, formar parcerias com o governo e fazer
políticas públicas específicas para esses três setores, visto que este apoio do governo
ainda se faz precário nesses setores.
Palavras-chave: Cultura; Design; Economia Criativa; Gastronomia; Moda; Natal.
Title: Characterization and mapping of Fashion and Design sectors in Metropolitan
Region of Natal
Abstract: Creative economy is defined by economic activities, which combine both
economy and culture, seeking focus on creations or products. It covers functional areas
such as fashion and design. In the three productions made was used qualitative
methodology using the application of semi-structured interviews with responsible
people from each sector of study in the Natal Metropolitan Region (RMN), in the state of
Rio Grande do Norte, aiming the comprehension of the connection from Natal in the
fashion sector, in graphic design and thematic restaurants; the influence of Natal city on
the designers and fashionists work; knowing from who the idea of decorating and
designing restaurants originated; as well as raise the positive and negative aspects of
these activities in the RMN, and public policies or measures which could favor these
sectors. It was stated that fashion is responsible for the creation of a great economic
value in the RMN and that the graphic design sector is growing in the region. However,
both sectors do not possess the purpose of expressing the region’s cultural
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characteristics in its productions and services, contrary to the gastronomic sector, which
has a well expression of these characteristics, both in its culinary and environmental
design. It is necessary partnership with the government and public policies specifically
made for these three sectors, given that the government support is still precarious on
them.
Keywords: Culture; Design; Creative Economy; Fashion; Gastronomy, Natal.
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Código: HS0539
Autor: GUSTAVO ITALO FREIRE MARTINS
Orientador: VANESSA SPINOSA
Título: Autoridade e poder local no sertão: o caso da província de Pernambuco
Resumo: O presente relatório propõe-se a demonstrar os resultados obtidos no projeto
de iniciação científica, o qual pretende analisar processos-crime da comarca de Flores e
de Ingazeira (PE) no século XIX. Assim, procedeu-se a pesquisa através da leitura e
discussão de textos base sobre o período, bem como a catalogação desses processos a
partir de critérios estabelecidos. Dessa forma, observou-se a desconstrução de um
estereótipo de sertão desassistido pelo Estado, ao que se constatou importantes
questões sobre a sociedade da época.
Palavras-chave: História. Império. Justiça. Sertão. Pernambuco.
Title: Justice in the hinterlands: brief analysis of the criminal cases in the Province of
Pernambuco (XIX century)
Abstract: The present report proposes himself to demonstrate the results obtained in
the scientific initiation project, which aims to analyze the criminal cases of the district of
Flores e Ingazeira (PE) in the nineteenth century. So, it’s directed to the search
proceeded through reading and basic texts for discussion about the period, as well as
cataloging these processes using established criteria. Thus, ensure observed a
deconstruction of stereotype hum unassisted backcountry for the state, it was found
important questions about the society back in that time.
Keywords: History. Empire. Justice. Sertão. Pernambuco.
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Código: HS0540
Autor: ANDRIALEX WILLIAM DA SILVA
Orientador: RITA DE CASSIA BARBOSA PAIVA MAGALHAES
Título: Educação inclusiva em cursos de graduação na UFRN: mapeando propostas de
ensino
Resumo: O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Inclusão de Pessoas com
Deficiência na UFRN: Educação, Trabalho e Produção de conhecimento”. Tem como
objetivo principal analisar como conteúdos relativos à educação inclusiva e/ou
deficiência podem ser encontrados em propostas curriculares de cursos de graduação
no âmbito da UFRN, com a finalidade de mapear as propostas de ensino apresentadas
em seus programas. Esta pesquisa é bibliográfica e documental. Foi analisado a grande
curricular de 117 cursos de graduação, sendo 79 bacharelados, 36 licenciaturas e 2
tecnólogos. Destes, apenas 24 apresentaram em seus currículos disciplinas que
tratassem da temática aqui discutida (21 licenciaturas e 3 bacharelados), apenas em 12
cursos há disciplinas com oferta obrigatória. Os programas analisados evidenciam um
estudo da deficiência no contexto social, com ênfase em sua escolarização, também é
perceptível nos programas discussões acerca dos aspectos legais e morais do deficiente
dentro da sociedade. A ausência de estudos sobre a temática no âmbito de cursos de
bacharelado mostra-se como um desafio institucional que pode ser considerado em
processos de reformas do currículo de cursos superiores.
Palavras-chave: Graduação. Deficiência. Inclusão.
Title: Inclusive education in graduation courses at UFRN: mapping the education
proposals
Abstract: The present paper is a part of the research project "Inclusion of People with
Disabilities at UFRN: Education, Work and Knowledge production". It has as the main
objective to analyze how the contents relative to the inclusive education and/or
disabilities can be found in the curricular proposals of graduations courses on UFRN's
context, in order to map the educational proposals presented in their programs. This
research is bibliographical and documental. It was analyzed the curricular grade of 117
graduations courses, 79 bachelor degrees, 36 teaching degrees and 2 technological
degrees. Of these, only 24 presented in their curriculums disciplines that deal with the
discussed thematic (21 teaching and 3 bachelor deegrees), only in 12 courses there are
disciplines with obrigatory offer. The analyzed programs highlights a disability study in
the social context, focusing in their schooling, it is also notorious in the programs
discussions about the legal and moral aspects of the disabled in society. The absence of
studies about the thematic in bachelors courses scope shows up as an institutional
challenge that could be considered in higher education curriculum reform processes.
Keywords: Graduation. Disability. Inclusion.
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Código: HS0541
Autor: ERIC MATHEUS BISPO PEREIRA
Orientador: DINAH DOS SANTOS TINOCO
Título: PVE10479-2014 - Gerencialismo e Democratização do Ensino Superior no Brasil:
políticas e práticas de ações afirmativas nas universidades
Resumo: Democratizar o ensino superior é ampliar o acesso à educação a todos da
sociedade, criando estratégias e políticas públicas que garantam aos ingressantes
condições de manterem seus estudos, sem haver perda na qualidade educacional. A
problemática da pesquisa refere-se à desigualdade de acesso às IES, bem como a
dificuldade de permanência do alunado de graduação, especialmente os mais carentes e
as medidas para coibir e combater essas dificuldades. Nessa perspectiva, o projeto
objetiva compreender os processos de expansão e democratização do ensino de
graduação no país, considerando as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de
Educação e as políticas de ações afirmativas voltadas à inserção de estudantes
socialmente carentes nas Instituições de Ensino Superior. Trata-se de um estudo
descritivo, tendo sido realizado pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Os
resultados evidenciam que a UFRN disponibiliza curso preparatório para ingresso na
instituição, auxiliando no aumento das oportunidades de acesso dos estudantes de
escolas públicas. Em relação às ações de apoio à permanência do estudante, além de
reduzir os índices de evasão estudantil, proporcionam apoio financeiro para a
manutenção do aluno e previne situações que possam reduzir seu bom desempenho
acadêmico. As publicações do projeto estão listadas como: elaboração de artigo
científico apresentado em Congresso; publicação de artigo em Revista Científica.
Palavras-chave: democratização do ensino superior; ações afirmativas; universidades.
Title: Managerialism and Democratization of college education in Brazil: policies and
practices of affirmative action in universities.
Abstract: To democratize college education is to expand access to education for all
society, creating strategies and public policies that guarantee the freshmen conditions to
maintain their studies, with no loss in educational quality. The research problem refers
to the unequal access to the IES and the difficulty of undergraduate students to continue,
especially the neediest and the measures to curb and combat these difficulties. In this
perspective, the project aims to understand the processes of expansion and
democratization of undergraduate education in the country, considering the guidelines
established in the National Plan of Education and affirmative action policies aimed at
inclusion of socially disadvantaged students in college educational institutions. This is a
descriptive study and was conducted bibliographic research, documentary and field. The
results show that the UFRN offers preparatory course to enter the institution,
contributing to the increase in access opportunities and consequently the possibility of
approval of public school students. Regarding actions to support the permanence of
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socially needy student besides reducing dropout rates, they also provide financial
support for the maintenance of student and prevent situations that might reduce their
good academic performance. The project's publications are listed as: the preparation of
a scientific paper presented at the Congress; scientific article published in the journal.
Keywords: democratization of college education; affirmative action, universities
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Código: HS0543
Autor: AIANNE RAFAELLA DANTAS DE MEDEIROS
Orientador: PEDRO ALVES BARBOSA NETO
Co-Autor: JUDSON DANIEL OLIVEIRA DA SILVA
Título: A dimensão da informação nos processos de controle de implementação de
Convenções Internacionais de Direitos Humanos: análise comparativa entre os sistemas
internacionais contemporâneos
Resumo: Os procedimentos de produção, coleta, organização e gestão da informação são
imprescindíveis para a manutenção de organizações. No tocante as Organizações
Internacionais de Direitos Humanos, se percebe a mesma situação pois tais organizações
empreendem procedimentos de monitoramento informacional de implementação de
normas internacionais de direitos humanos. Diante disso, empreendeu-se pesquisa
exploratória e bibliográfica pelo qual se buscou compreender os procedimentos
informacionais empreendidos por tais organizações e seus Estados-membros no tocante
ao monitoramento de implementação de Tratados Internacionais de Direitos Humanos.
Optou-se por empreender a pesquisa a partir de uma amostra de três organizações, a
Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho e a
Organização Internacional de Migração. Os resultados alcançados demonstraram que a
Organização Internacional da Migração se destaca como grande produtora de serviços e
produtos informacionais relativos ao processo de gestão informacional que beneficiam
seus Estados-membros, ao passo que as demais empreendem procedimentos
informacionais cujo sucesso depende inteiramente da vontade política e capacidade dos
Estados de produzirem informação relevante aos procedimentos de monitoramento de
implementação de suas normas internacionais.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Regime informacional. Política de informação.
Title: The information dimension on International Human Rights Conventions
implementation control process: a comparative analysis between international
contemporary systems
Abstract: Information production, collection, organization and management procedures
are essential for the organization's maintenance. Human Rights International
Organizations faces the same situation. They holds informational monitoring procedures
on human rights standards implementation. Thus, was undertaken exploratory and
literature research by which it sought to understand the informational procedures
undertaken by these organizations and their member states with regard to monitoring
implementation of international human rights treaties. It was decided to undertake
research from a sample of three organizations, the United Nations, the International
Labour Organization and the International Organization for Migration. The results
showed that the International Migration Organization stands out as a major producer of
information services and products of the informational management process to benefit
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its states members, while the others undertake informational procedures whose success
depends entirely on the political will and capacity of States to produce information
relevant to the implementation monitoring procedures for its international standards.
Keywords: Human Rights. Information regime. Information politics.
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Código: HS0544
Autor: ANDRIELLY RAYSA DE MEDEIROS
Orientador: EULALIA MARIA CHAVES MAIA
Co-Autor: CAMOMILA LIRA FERREIRA
Título: Avaliação da sintomatologia de depressão, ansiedade e das alterações
neuropsicológicas em idosos que sofreram acidente vascular cerebral
Resumo: A velhice envolve o acometimento de certas condições causadoras de
incapacidades físicas e mentais, dentre as quais há o acidente vascular cerebral (AVC),
um evento agudo que tem grande potencial para gerar déficits no funcionamento físico,
sensorial e cognitivo. Assim, este estudo objetiva avaliar a sintomatologia de depressão e
ansiedade em idosos que sofreram AVC, bem como avaliar os sintomas relacionados a
alterações neuropsicológicas nesses idosos. Para isso, foi utilizado um questionário
estruturado com dados sócio-demográficos, Escala de Depressão Geriátrica, Inventário
de Ansiedade de Beck, Inventário de Alterações Neuropsicológicas e Mini-Exame do
Estado Mental. Foi percebido que as alterações neuropsicológicas identificadas em
ambos grupos não se relacionaram com os sintomas de ansiedade e depressão, embora
haja uma relação entre essas duas. Ainda, os idosos acometidos pelo AVC tiveram
maiores alterações psicológicas e mais sintomas de depressão do que os idosos do grupo
controle. Esse estudo aponta para a necessidade de cuidados a nível físico, cognitivo e
psicossocial para os idosos acometidos por AVC, a fim de minimizar as consequências
negativas dessa doença.
Palavras-chave: Envelhecimento, Depressão, Ansiedade, Neuropsicologia.
Title: Evaluation of depression, anxiety and the neuropsychological alterations in the
elder victims of Cerebrovascular accident
Abstract: The old age involves the affectation of certain conditions causing physical and
mental disabilities, among which there is the stroke (CVA), an acute event that has great
potential to generate deficits in physical, sensory and cognitive functioning. Thus, this
study aims to evaluate the symptoms of depression and anxiety in elderly people who
have suffered strokes, as well as evaluate the symptoms related to neuropsychological
changes to them. For this, we used a structured questionnaire with socio-demographic
data, Geriatric Depression Scale, the Beck Anxiety Inventory and neuropsychological
Mini-Mental State Examination. It was noticed that the neuropsychological changes
identified in both groups did not correlate with symptoms of anxiety and depression,
although there is a relationship between these two. Still, the elderly affected by stroke
had higher psychological changes and more symptoms of depression than the elderly
control group. This study points to the need to care for physical, cognitive and
psychosocial level for older people affected by stroke, in order to minimize the negative
consequences of this disease.
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Keywords: Aging, Depression, Anxiety, Neuropsychology.
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Código: HS0546
Autor: PRISCILA PEREIRA NOVAIS
Orientador: EDUARDO ANIBAL PELLEJERO
Título: Rancière e a redefinição do estético
Resumo: “Emancipação” e “espectador” são conceitos essenciais na obra do filósofo
Jaques Rancière. Analisa-los nos ajudará a compreender as afinidades e fronteiras
estabelecidas em torno da relação entre política, ética e estética, mais especificamente
no domínio da imagem. Para cumprir ao objetivo que o tema deste trabalho traz,
usaremos como principal base teórica os textos: O Espectador Emancipado (2008) e A
Partilha do Sensível (2000), além do breve diálogo com a obra O Mestre Ignorante
(2004) e algumas entrevistas dadas pelo autor. O escopo deste trabalho está dividido,
essencialmente, em duas partes: a primeira trará uma breve apresentação do que é o
regime estético proposto pelo autor na obra A partilha do sensível, e no segundo
momento, já conscientes da perspectiva democrática do regime estético das artes,
adentraremos no universo do espectador – discussão iniciada em O mestre Ignorante,
numa perspectiva mais pedagógica, e sequenciada em O espectador emancipado.
Palavras-chave: Emancipação. Espectador. Imagem. Política.
Title: THE POLITICS OF IMAGES FOR JACQUES RANCIÈRE
Abstract: ‘Emancipation’ and ‘spectator’ are essential concepts in the work of the French
philosopher Jacques Rancière. Analysing them will help us to understand the established
affinities and frontiers around the relation among politics, ethics and aesthetics, more
precisely at the domain of image. To fulfil the objective that the theme of this work
brings about, we will use as main theoretical basis the texts: The Emancipated Spectator
(2008) and Le Partage du Sensible (2000), and a brief dialogue with the work The
Ignorant Schoolmaster (1987) and some interviews given by the author himself. The
scope of this work is divided, essentially, into two parts: the first one will bring about a
brief presentation of what is the aesthetical regime proposed by the author in Le Partage
du Sensible, and at the second moment, we already conscious of the democratic
perspective of the aesthetical regime of arts, we will enter in the universe of the
spectator – discussion started in The Ignorant Schoolmaster, at a more pedagogical
perspective, and sequenced in The Emancipated Spectator.
Keywords: Emancipation. Spectator. Image. Politics.
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Código: HS0548
Autor: LIS PAIVA DE MEDEIROS
Orientador: ANA KARENINA DE MELO ARRAES AMORIM
Título: CONDIÇÕES DE VIDA, VIOLAÇÕES DE DIREITOS E ITINERÁRIO INSTITUCIONAL
DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Resumo: Essa pesquisa-intervenção se insere numa série de projetos desenvolvidos pelo
Centro de Referência em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (CRDH/UFRN) junto à população em situação de rua de Natal- RN. Nosso objetivo
foi conhecer e intervir sobre as condições de vida dessa população, orientados pelo
enfoque sobre as cotidianas violações de direitos experienciadas por quem sobrevive na
ou da rua e pelo itinerário institucional percorrido por essas pessoas, visando à
construção de estratégias de enfrentamento às violações e às fragilidades e
desassistências da rede socioassistencial. Foram utilizados como procedimentos de
produção de dados e de intervenção: entrevistas com questionário estruturado;
narrativas de suas histórias de vida; observação participante; organização de oficinas
temáticas, rodas de conversa e eventos. Percebeu-se que, apesar da crescente luta e
fortalecimento político desse segmento na última década, com destaque para o
protagonismo do Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR), as
violações e violências ainda são uma constante e se fazem presentes, muitas vezes, pela
ação ou omissão do Estado, se refletindo em falhas no acolhimento das necessidades
dessa população dentro da rede socioassistencial. Ressalta-se a potência dessa
população na sua heterogeneidade e na (re)invenção de modos de vida e produção de
solidariedades e coletividades, no sentido de enfrentar essas problemáticas.
Palavras-chave: População em situação de rua. Condições de vida. Políticas públicas.
Title: LIVING CONDITIONS, HUMAN RIGHTS VIOLATIONS E INSTITUTIONAL ITINERARY
OF THE HOMELESS POPULATION
Abstract: This intervention research is part of a series of projects developed by the
Human Rights Reference Center, connected to Federal University of Rio Grande do Norte
(HRRC-FURN), together with the homeless people living in Natal-RN. Our goal was to
understand and to act on the living conditions of this group, with the focus on the rights
violations experienced by them, who survive on the streets or get their income out of it.
We also observed their institutional itinerary, trying to build coping strategies for the
violations, and for the failures in the public policy equipments. There were used, as
instruments to produce data and to act: interviews with closed quizzes; life history
narratives; participant observation; thematic workshops, conversation circles and
events. It is clear that, although the growing political fight and strength of this group in
the last decade, - especially the protagonism of the National Movement of the Homeless
Population - violations and even violence are still very much present, including the State
itself in it, with actions and omissions, as it is, for example, when their needs in the scope
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of public policy is not answered. Anyway, we highlight the heterogeneity of this
population and their power in (re)creating themselves and their lifestyles. They produce
solidarities and collectivities to face all of these questions.
Keywords: Homelessness. Living conditions. Public policy.
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Código: HS0556
Autor: VICTOR HUGO BELARMINO LIMA
Orientador: JADER FERREIRA LEITE
Título: TRABALHO, GÊNERO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: UM ESTUDO COM MULHERES DE
UM ASSENTAMENTO RURAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Resumo: O presente plano de trabalho visa contribuir com a investigação de um eixo
relativo à pesquisa que objetivou conhecer os processos de subjetivação, no âmbito das
relações de gênero, em mulheres de uma área de assentamento rural, coordenada pelo
MST, do Estado do Rio Grande do Norte. Em termos teóricos, buscou-se desenvolver
uma articulação entre os processos de subjetivação e as relações de gênero no campo da
Psicologia social, bem como os estudos sobre agricultura familiar e processos de
assistência técnica. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: (a) visita ao
Assentamento rural Paulo Freire III, localizado no município de Pureza; (b) entrevistas
semiestruturadas com 10 mulheres assentadas. Os dados foram categorizados a partir
da perspectiva teórica dos estudos sobre os processos de subjetivação e gênero. Os
resultados apontam que as mulheres, embora estejam envolvidas em projetos como os
quintais produtivos e a confecção de doces caseiros, o acesso à assistência técnica ainda
é bastante reduzidos e, geralmente, dirigido às figuras masculinas do assentamento.
Algumas mulheres ainda encontram dificuldades em se reconhecer como protagonistas
as atividades de produção agrícola, mostrando resquícios de uma tradição sobre os
papéis de gênero, a qual reforça os lugares subjetivos que as mulheres incorporam em
torno da centralidade dos homens como mais legítimos para tomar decisões nos
assuntos de trabalho da família.
Palavras-chave: Agricultura familiar. Relações de gênero. Assistência técnica
Title: WORK, GENDER AND TECHNICAL ASSISTANCE: A STUDY WITH WOMEN OF A
SETTLEMENT RURAL RIO GRANDE DO NORTE
Abstract: This work plan aims to contribute to the investigation of a relative research
axis aimed to know the subjectivity processes in the context of gender relations, women
of a rural settlement area, coordinated by the MST, of the State of Rio Grande do Norte.
In theoretical terms, we sought to develop a relationship between the processes of
subjectivity and gender relations in the field of social psychology and studies on family
agriculture and technical assistance processes. The methodological procedures used
were: (a) visit the rural settlement Paulo Freire III, located in the municipality of Pureza;
(B) semi-structured interviews with 10 settled womans. Data were categorized from the
theoretical perspective of studies on the subjective processes and gender. The results
show that women, although they are involved in projects such as the productive
backyards and making homemade sweets, access to technical assistance is still very low
and generally directed to male figures of the settlement. Some women still find it
difficult to recognize as protagonists the agricultural production activities, showing
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remnants of a tradition of gender roles, which reinforces the subjective places that
women incorporate around the centrality of men as more legitimate to take decisions in
family labor issues.
Keywords: Family agriculture. Gender relations. Technical assistance
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Código: HS0562
Autor: ANA PAULA DE ARAÚJO TAVARES
Orientador: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO
Título: PROGRAMAS DE PERMANÊNCIA DA UFRN: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA DE
INICIAÇÃO A DOCÊNCIA
Resumo: O trabalho analisa o Programa de Iniciação a Docência – PIBID, criado pela
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior – CAPES, com a
finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da
formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação
básica pública brasileira. O estudo toma como referência alunos do curso de Pedagogia,
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Procura-se evidenciar a configuração
do Programa, as suas contribuições para a formação do Pedagogo e para as escolas
públicas de educação básica que participam do Programa. Para a realização deste
trabalho, foi necessária a revisão bibliográfica de textos referentes ao ensino superior e
análise do Decreto nº 7.219/2010 que cria o PIBID, os Relatórios de Gestão da UFRN,
dos anos 2003-2007/2007-2011. Os resultados indicam que o PIBID desponta como
uma estratégia de permanência dos alunos no curso, evitando a evasão e possibilitando
uma maior democratização do ensino.
Palavras-chave: Ensino Superior. Política de Permanência. Formação Docente.
Title: Programs to remain of UFRN: a review of Initiation to Teaching Program
Abstract: The paper analyzes the Programa de Iniciação a Docência (Initiation to
Teaching Program) - PIBID, created by the Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento
do Ensino Superior (Coordination of Improvement to Higher Education Foundation) CAPES, to foster the introduction to teaching, contributing to the improvement of
teacher education at the college level and to enrich quality of the brazilian public basic
education. The study takes as reference students of pedagogy from the Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (Federal University of Rio Grande do Norte). An attempt
is made to Program configuration, their contributions to the Educator’s formation and
basic education public schools included in PIBID. For this work, it was necessary reviews
of texts concerning higher education and analysis of Decree No. 7,219/2010 creating the
PIBID, the Management Reports of UFRN, from the years 2003-2007/2007-2011. The
results indicate that the PIBID emerges as a strategy for students to remain on course,
avoiding evasion and enabling a greater democratization of education.
Keywords: Higher Education. Staying policy. Teacher training.
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Código: HS0571
Autor: MARIA RENATA DE CASTRO SULINO
Orientador: ANGELA LUZIA MIRANDA
Co-Autor: ANGELA LUZIA MIRANDA
Título: A ATIVIDADE DO PENSAR NA ERA DA TÉCNICA MODERNA SEGUNDO
HEIDEGGER.
Resumo: O que significa pensar na modernidade? Ou ainda, qual a relação existente
entre o pensar e a técnica configurada em nossa época? Estas questões são essenciais
neste estudo, cujo principal objetivo é analisar, sob a ótica heideggeriana, a atividade do
pensar técnico na modernidade. Ademais, este trabalho pretende também evidenciar e
contrapor os dois tipos de pensamento: o calculador e o meditativo, levando em
consideração o contexto da técnica moderna. Trata-se de um trabalho essencialmente
bibliográfico, tendo como base principalmente as obras de Heidegger que versam esta
temática, tais como: Carta sobre o humanismo (2005), Construir, habitar, pensar (2001),
A questão da técnica (2012), O que quer dizer pensar? (2002), O fim da filosofia e a
tarefa do pensamento (1966), como também autores que dialogam com o pensamento
de Heidegger, como por exemplo: Miranda, Loparic.
Palavras-chave: Pensamento. Heidegger. Técnica.
Title: ACTIVITY OF THINKING IN THE ERA OF MODERN TECHNIC SECOND HEIDEGGER.
Abstract: What does it mean to think of modernity? Or, what is the relationship between
thinking and technic set in our time? These questions are essential in this study, whose
main objective is to analyze, in Heidegger's view, the activity of the technical thinking of
modernity. Furthermore, this study also aims to highlight and oppose the two types of
thinking: the calculator and meditative, taking into account the context of modern
technic. It is essentially a bibliographic work, based mainly the works of Heidegger that
deal with this subject, such as: Letter on Humanism (2005), as: Building Dwelling
Thinking (2001), The Question Concerning Technology (2012), What is called thinking?
(2002), The end of Philosophy and the task of thinking (1966), as well as authors that
dialogue with Heidegger's thought, such as: Miranda, Loparic.
Keywords: Thinking. Heidegger. Technique.
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Código: HS0573
Autor: MARIA NILZA CARLOS DE OLIVEIRA
Orientador: REGINA SIMON DA SILVA
Título: Relação de gênero e poder: a literatura de autoria feminina na América Latina
Resumo: Os estudos feministas apontam a atuação das mulheres na vida pública a partir
do século XIX, quando estas, efetivamente, tomam a palavra. Entretanto, sua
participação no cenário publico e privado remonta a épocas anteriores. Embora a
história tenha apagado sua existência, pode-se vê-las ocupando diferentes espaços,
retratadas pelas mãos hábeis de pintores, escultores e escritores, para os quais as
mulheres não foram invisíveis. Nestas manifestações artísticas e&#769; possível
observar os estereótipos mais comuns da representação feminina: o positivo, onde a
mulher e&#769; retratada como um anjo, um modelo virtuoso de mulher a ser seguido e
o negativo, onde esta&#769; e&#769; retratada como demônio, que representa uma
ameaça a&#768; estrutura social estabelecida e, como tal, deve ser eliminada. Em A
Celestina além desses dois modelos, surge também um terceiro, a mulher que busca
expressar-se com sua própria voz. Com esse trabalho pretendemos analisar a
representação das mulheres na obra A Celestina, de Fernando de Rojas, identificando
diferentes perfis e discursos sobre a figura feminina que caracterizam a sociedade da
Idade Média. Estudo baseado em investigação bibliográfica, primeiramente será feita
uma revisão crítica acerca da configuração da mulher na Idade Média, utilizando como
base teórica a Jeffrey Richards (1993) Peter Brown (1990), Delumeau (1989), Georges
Duby e Michelle Perrot (1991), e Bryan S. Turner (2014), para depois preceder a análise.
Palavras-chave: Representação feminina, A Celestina, estereótipo.
Title: WOMEN'S REPRESENTATION IN LA CELESTINA: PROFILES AND SPEECHES
Abstract: Feminist studies indicate the participation of women in public life since the
nineteenth century, when they indeed take the floor. However, their participation in
public and private scene dates back to earlier times. Although history has erased your
existence, you can see them occupy different spaces, portrayed by the skilled hands of
painters, sculptors and writers, for whom women were not invisible. In these artistic
expressions of the Middle Ages it is possible to observe the most common stereotypes of
female representation: the positive, where the woman is portrayed as an angel, a
virtuous woman model to be followed and the negative, where it is portrayed as a
demon, It represents a threat to the established social structure and, as such, must be
eliminated. La Celestina (1499-1500), in addition to these two models, a third
possibility, the woman who seeks to express his own voice and able to reason about its
existence also arises. This work aims to analyze the representation of women in the
book La Celestina, Fernando de Rojas, identifying different profiles and speeches about
the female figure that characterize the society of the Middle Ages. Based on literature
review will first study a critical review about the configuration of women in the Middle
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Ages, using as a theoretical basis to Jeffrey Richards (1993), Peter Brown (1990),
Jacques Rousseau (1991), Georges Duby and Michelle Perrot (1991), and Bryan S.
Turner (2014), and then proceed to the analysis.
Keywords: Women's representation, La Celestina, stereotype
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Código: HS0575
Autor: CLARISSA MARIA BESERRA GUERRA
Orientador: JOEL THIAGO KLEIN
Co-Autor: CLAUDIA BARBOSA
Título: O problema da propriedade e pobreza no republicanismo de Rousseau e Kant
Resumo: A presente pesquisa tem como principal objetivo uma investigação a respeito
de como uma determinada concepção filosófico-antropológica pode influenciar uma
concepção de republicanismo que se relaciona com a legitimação da propriedade e da
atuação do Estado com relação à desigualdade social. Para tanto, a investigação teve
como base as propostas dos filósofos Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant a fim de
estabelecer um paralelo entre as noções de estado de natureza e sua relação com o
estado social a partir de conceitos como o de estado, propriedade e direito. Os textos
basilares para a pesquisa concentraram-se em obras como “Discurso sobre a
desigualdade dos homens” e “Contrato Social”, ambas escritas por Rousseau, bem como
nas seguintes obras de Kant: “Ideia de uma história universal com um propósito
cosmopolita” e “Princípios metafísicos da doutrina do direito”. Nesse intuito, espera-se
apresentar uma discussão de grande relevância na atualidade acerca do quanto a
desigualdade social e a pobreza influenciam as relações humanas e institucionais.
Palavras-chave: Rousseau. Kant. Estado. Propriedade. Pobreza. Direito.
Title: The problem of property and poverty in the republicanism of Rousseau and Kant
Abstract: This research aimed to an investigation about how a particular philosophicalanthropological conception can influence a conception of republicanism that relates to
the legitimacy of the property and also the performance of the state in relation to social
inequality. To that end, the research was based on the proposals of Jean-Jacques
Rousseau philosophers and Immanuel Kant to establish a parallel between the notions
of state of nature and its relationship with the social state from concepts such as state,
property and law. The basic texts for research focused on works such as "Discourse on
the Origin and Basis of Inequality Among Men”, both written by Rousseau, as well as in
the works of Kant, such as “Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose”
and “Metaphysics of Morals”. Therefore, it is expected to present a highly relevant
discussion today about how much social inequality and poverty influence human and
institutional relations.
Keywords: Rousseau. Kant. State. Property. Poverty. Law.
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Código: HS0583
Autor: ELEIDIANA AZEVEDO COSTA BULHÕES
Orientador: FERNANDO MANUEL ROCHA DA CRUZ
Título: ECONOMIA CRIATIVA E ARTESANATO: REPRESENTAÇÕES SOBRE
INFORMALIDADE DESSE SETOR NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL-RN.

A

Resumo: O setor criativo do artesanato, no âmbito da economia criativa, se incluina
categoria das expressões culturais tradicionais, visto que, esse segmento agrega
elementos culturais e artísticos em sua produção. Esse setor tem se apresentado no
terreno da informalidade, fenômeno que deriva da reprodução do exercício sem
qualquer vinculação governamental. No entanto, essa atividade vem gerando renda e
ocupação para os trabalhadores que estão fora do mercado formal de trabalho. Assim a
pesquisa que aqui se apresenta, objetiva analisar a informalidade no exercício do
artesanato na cidade de Natal-RN e região metropolitana, buscando compreender os
condicionantes para a existência desse fenômeno. A pesquisa tem natureza qualitativa e
utiliza como método de coleta de dados, o instrumento da entrevista. Assim, identificamse no âmbito de investigação, que o processo criativo do artesanato se dá não apenas
pelo contato com a cultura local, mas pelo acesso as novas tecnologias e demandas que
se apresentam. Esse, assim como outros setores criativos, alia o arcaico e o moderno na
divulgação de seus produtos, observado pelo uso das redes sociais e pelo tradicional
“boca a boca”. A atividade artesanal gera ocupação e manutenção das famílias artesãs,
que tem nessa, uma importante fonte de renda. Dessa forma, as informações coletadas
permitem constatar a existência do trabalho informal atrelado às famílias no ciclo
econômico do artesanato, estratégia que possibilita a dinâmica da atividade.
Palavras-chave: Economia Criativa. Artesanato. Informalidade
Title: CREATIVE ECONOMY AND HANDICRAFT: REPRESENTATIONS ABOUT THE
INFORMALITY OF THIS SECTOR IN THE REGION METROPOLITAN OF NATAL RN.
Abstract: The creative sector of handicraft in the camp of creative economy, belongs to
categories of cultural traditional expressions, seen that, this segment adds cultural
elements and artistic in your production. This sector have introduced on the ground of
informality, phenomenon that derives from the reproduction of the exercise without
government link. However, this activity has generating income and occupation to
workers out of job market. So the search presented here, objective analysis the
informality in the exercise of handicraft in the city of Natal RN and region metropolitan,
seeking out understand the conditionals to existence of this phenomenon. The search
have It has qualitative and utilize as method of data collect, the instrument of interview.
So, indentifies in the ambit of investigation, the creative process of the handicraft occurs
not only by the contact with the local culture, but for the access to new technologies and
demand to present. This, so like others creative sectors, combines archaic and the
modern in the divulgation of yours products watching by the use of socials networks and
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by traditional “mouth to mouth”. The handicraft activity generates occupation and
maintenance of the handicraft family, that have in this, a important source of income. In
this way, the information collected help determine the existence of the informal job
linked to the family in the economic cycle of the handicraft, strategy that enables the
dynamic activity.
Keywords: Creative economy. Handicraft. Informality.
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Código: HS0585
Autor: LARA LOUISE RAULINO JÁCOME
Orientador: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO
Título: VESTÍGIOS PASSADOS E MODOS DE MORAR: explorando e divulgando
arquitetura pré-moderna e moderna de Natal com enfoque no uso residencial.
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivos divulgar um cenário urbano que desaparece
e, mais do que isso, ampliar o conhecimento que se tem a respeito deste e de relações
socioculturais que nele ocorreram. Um acervo digital que reúne dados sobre edificações
pré-modernas e modernas registradas em Natal foi ampliado (acréscimo de edifícios no
Alecrim, Barro Vermelho e Ribeira) e complementado (inserção de novos dados e
imagens sobre o que já se tinha). Todos os registros foram disponibilizados em mapas e
fichas em um website (musaufrn.wix.com/acervonatal). Contribuímos também ao
ampliar o conhecimento sobre estas edificações, em grande parte já desaparecidas,
expandindo uma matriz de critérios valorativos sobre arquitetura moderna residencial
(TRIGUEIRO et al, 2014), e explorando exemplares locais à luz desta matriz.
Compilaram-se atributos apontados por autores (i.e MELO, 2004; TRIGUEIRO et al,
2014; ALDRIGUE, 2012) como característicos desta arquitetura, sobretudo em aspectos
espaciais - expressivos e conformadores de modos de morar, conforme apontado pela
literatura. Para isso, foram também explorados trabalhos disciplinares desenvolvidos
em cursos sobre história da arquitetura – em muitos dos quais foram levantados relatos,
plantas baixas, fotos e dados sobre edifícios locais. A partir daí, foi possível explorá-los e
ampliar o entendimento da domesticidade brasileira e suas mudanças e resiliências, em
especial com o desenvolvimento do modernismo.
Palavras-chave: arquitetura residencial; arquitetura pré-moderna e moderna; acervo
Title: TRACES PAST AND WAYS OF LIVING: exploring and disseminating the Natal's premodern and modern architecture with a focus on residential use.
Abstract: This research aimed to publicise information about a building ensemble that is
fading away from the urban scenery, and to expand knowledge about sociocultural
relations ingrained in the spatial structures of modernist residences. A database
containing information about local buildings has been expanded (by adding records
from the neighbourhoods of Alecrim, Barro Vermelho and Ribeira) and complemented
(by inserting new and correcting existing data). This database – which assembles
information (maps and record files) compiled as coursework activities by students of
history
of
architecture
along
decades
–
is
now
available
on
<musaufrn.wix.com/acervonatal>. Criteria pointed out in the literature as conveyors of
identity regarding the Brazilian modernist production, especially that of the
Northeastern region, anchored the construction of a matrix of physical attributes, which
is being used to guide the exploration of our building array. We have contributed to
broaden understanding about our modern architecture by adding criteria to this matrix
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(i.e MELO, 2004; TRIGUEIRO et al, 2014; ALDRIGUE, 2012), especially as concerns
spatial aspects – viewed as both expressive and conformers of lifestyles. These were
explored by further examination of students’ coursework material, which included floor
plans, photos of interior spaces, authorship, and other information items, making it
possible to extend understanding of Brazilian domesticity and its changes.
Keywords: residential architecture; pre-modern and modern; collection
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Código: HS0587
Autor: FELIPE DA SILVA GONÇALO
Orientador: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO
Título: Ideias e práticas sobre a Natureza no período de União Ibérica - 1580-1640
Resumo: Este relatório tem a finalidade de apresentar minhas atividades relacionadas
ao tema trabalhado durante o ano de pesquisa “Ideias e práticas sobre a Natureza no
período de União Ibérica 1580-1640”. Apresentamos como problema da pesquisa o
exame das políticas habsburgas em conexão com a atuação jesuítica, verificando em que
medida a documentação jesuítica do período expressa a política habsburga sobre a
natureza ao longo da experiência de conquista e colonização dessa fronteira. O nosso
objetivo é verificar o estado da questão sobre a natureza americana sob as políticas do
período filipino. Entendemos que esse estudo localizado no período, forneceria dados
para a compreensão da singularidade desse período na história colonial brasileira. Como
resultado inicialmente se confirma um positivo avanço das forças Filipinas na conquista
e controle das capitanias do norte do Brasil e um nítido apoio às ações jesuíticas.
Palavras-chave: União Ibérica; Natureza; Fronteira; Cia. de Jesus
Title: Ideas and practices about nature in the Iberian Union period - 1580-1640
Abstract: This report is intended to present my activities related to the theme worked
during search for "ideas and practices about nature in the Iberian Union period 15801640." Presented as a problem of research examining the habsburgas policies in
connection with the Jesuitical performance, checking the extent to which Jesuitical
documentation expressed period Habsburg policy on nature throughout the conquest
and colonization of experience that border. Our goal is to check the state of affairs on the
American nature under the policies of the Philippine period. We believe that this study
located in the period, provide data to understand the uniqueness of this period in the
Brazilian colonial history. As a result initially confirmed a positive development of the
Philippines forces in the conquest and control of the northern captaincies of Brazil and a
clear support to Jesuit actions.
Keywords: Iberian Union; Nature; Border; Cia. Jesus
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Código: HS0592
Autor: FELIPE DANIEL BARROS DINIZ
Orientador: LUCIANE TERRA DOS SANTOS GARCIA
Título: A gestão em escolas estaduais de alto Ideb
Resumo: O presente trabalho trata-se de uma pesquisa teórico-empírica, financiada pelo
CNPQ, Edital Universal 2010, desenvolvida em oito escolas da rede estadual de ensino
do Rio Grande do Norte. Objetiva expor os resultados acerca da análise da influência das
avaliações externas no trabalho desenvolvido pelas escolas potiguares, considerando as
ações empreendidas pelas instituições escolares, visando a preparação discente para a
realização de Avaliações Externas e das concepções dos gestores escolares acerca do
projeto político-pedagógico. Identifica-se que as escolas de alto IDEB realizam um
trabalho sistemático de preparação dos seus alunos e adaptação dos seus currículos
àquilo que é avaliado. O mesmo não foi observado nas escolas de baixo IDEB, que não
adequaram o trabalho realizado ao que é solicitado nas avaliações externas. Na maioria
das escolas, não há clareza acerca do papel transformador que o projeto pedagógico
pode desempenhar no cotidiano escolar. Apesar de ser compreendido, de forma geral,
como balizador das ações a serem desenvolvidas na instituição, percebe-se que, em
algumas, isso não vem acontecendo, sendo suplantado por pressões cotidianas e,
inclusive, por referenciais de planejamento do trabalho escolar que, a exemplo do PDE,
não se coaduna com a perspectiva da gestão democrática.
Palavras-chave: Gestão educacional. Avaliações externas. Projeto político-pedagógico.
Title: Evaluation and educational management in potiguares schools
Abstract: This work is a theoretical and empirical research, sponsor by CNPq, Edital
Universal 2010, developed in eight schools in the state schools of Rio Grande do Norte.
Aims to present the results on the analysis of the influence of external evaluations in the
work of the Potiguar schools considering the actions undertaken by educational
institutions with a view to prepare students for the realization of External Reviews and
conceptions of school managers about the political-pedagogical project. It finds that the
IDEB high schools perform a systematic job of preparing their students and adapt their
curriculum to what is evaluated. Among the low IDEB schools, was not remarkable
awakening of the importance of adapting the work to what is requested in external
evaluations. In most schools, there is no clarity about the transformative function that
the educational project can play in everyday school life. Although it is understood, in
general, as base of actions to be developed in the institution, it is clear that in some this
is not happening, being supplanted by daily pressures and even by planning reference of
school work, the example of the PDE, is not consistent with the perspective of
democratic management.
Keywords: Educational management. External evaluations. PPP.
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Código: HS0597
Autor: ALICE BARROS DA SILVA
Orientador: MARIA CRISTINA LONGO CARDOSO DIAS
Título: A Interpretação de Marx do capitalismo.
Resumo: Esta pesquisa pretende fixar-se em alguns dos problemas levantados por Karl
Marx em sua principal obra de crítica à economia política, O Capital – livro I. Cento e
cinquenta anos após sua primeira publicação, O Capital ainda nos traz uma larga escala
de perspectivas acerca do que é dinheiro, mercadoria, trabalho, apropriação de força
humana e suas possíveis implicações diretas e indiretas na sociedade. A pesquisa visa ao
esclarecimento de alguns termos, sob a ótica de Marx.
Palavras-chave: Karl Marx; capital; Mercadoria; Trabalho Humano.
Title: The interpretation of capitalism by Marx.
Abstract: This research is intended to focus on some of the problems raised by Karl Marx
in his main work of critique to political economics, The Capital – book 1. A hundred and
fifty years after its first release, The Capital still brings us a wide range of perspectives
about what is money, merchandise, work, appropriation of human strength and their
direct or indirect possible implications in society, and what are their historical and
conceptual modifications over time. The research aims to clarify some terms and raises
questions about the real possibilities to their application.
Keywords: Karl Marx; Capital; Merchandise; Human Labour.
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Código: HS0598
Autor: EMANUELLE LOURENCO DO NASCIMENTO
Orientador: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO
Título: A mobilidade estudantil no Programa Ciências sem Fronteiras na UFRN: um
estudo de sua implantação no Brasil.
Resumo: O trabalho analisa o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), política de
expansão e internacionalização do ensino superior, como recorte da pesquisa
“Expansão, e mobilidade estudantil no ensino superior: uma análise da realidade da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2007-20012)”. Referenciando, portanto,
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) estuda-se a implantação e o
impacto do CsF para a formação em nível superior e fomento do desenvolvimento
científico. Para isso utilizou-se da revisão bibliográfica da literatura sobre as
transformações políticas, econômicas, sociais e produtivas desencadeadas nas últimas
décadas e suas repercussões para o contexto educacional, especialmente para a
educação superior; da análise documental do Decreto nº 7.642, de 13 de dezembro de
2011 e da Resolução nº 171/2013-CONSEPE, de 5 de novembro de 2013. Além dos
documentos do Banco Mundial, Prioridades y estrategias para laeducación (1996) e
Educación Superior en América Latina: La dimensión internacional (2005) e do
documento da UNESCO da Conferência Mundial sobre Ensino Superior - As novas
dinâmicas do Ensino Superior e Pesquisas para a Mudança e o Desenvolvimento Social
(2009). Recorreu-se também aos dados sobre a mobilidade estudantil da Secretária de
Relações Internacionais e Interinstitucionais (SRI) da UFRN. A investigação aponta para
a primazia do CsF como política de internacionalização do ensino superior na UFRN.
Palavras-chave: Ensino Superior. Internacionalização. Ciência sem Fronteiras.
Title: Student Mobility in the Programa Ciência sem Frnteiras in UFRN: a study of its
implantation in Brazil
Abstract: The paper analyzes the Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), policy of
expansion and internationalization of higher education, as part of a research "Expansion
and student mobility in higher education: an analysis of the reality of the Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (2007-2012)”. Referencing, therefore, the Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) studies the implantation and impact of CsF for
training in higher education and promotion of scientific development. For this we used
the literature review of the literature about the political, economic, social and
productive changes unleashed in last decades and its impact on the educational context,
especially for higher education; documentary analysis of Decree No. 7.642, of December
13, 2011 and Resolution No. 171/2013-CONSEPE of November 5, 2013. Besides The
World Bank documents, Priorities and strategies for education (1996) and Higher
Education in Latin America: The international dimension (2005) and the UNESCO
document of the World Conference on Higher Education – The New Dynamics of Higher
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Education and Research for Societal Change and Development. It also appealed to data
on student mobility from Secretária de RelaçõesInternacionais e Interinstitucionais
(SRI) da UFRN. The research points to the primacy of CsF as internationalization policy
of higher education in UFRN.
Keywords: Higher Education. Internationalization.Ciência sem Fronteiras.
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Código: HS0599
Autor: EMILLY BEZERRA FERNANDES DO NASCIMENTO
Orientador: RITA DE LOURDES DE LIMA
Título: Os/as discentes do curso de Serviço Social à UFRN: valores, acesso e permanência
na UFRN
Resumo: A atual pesquisa “Os discentes do curso de Serviço Social: de onde vem, quem
são, o que pensam e onde vivem” tem como objetivo analisar dados obtidos no período
de 2016.1 entre os estudantes do curso de Serviço Social do 1º ao 8º período. São
levadas em consideração características importantes sobre o perfil dos discentes, assim
como as dificuldades que são enfrentadas por eles antes e após o ingresso na graduação.
Analisa-se as eventuais mudanças que ocorrem no discurso dos discentes do Serviço
Social, impactos causados em seus valores e suas dificuldades para continuar na
universidade durante toda a formação profissional.
Palavras-chave: Discentes; Serviço Social; Formação profissional
Title: The students of the course of Social Work: where it comes from, who they are,
what they think and where they live
Abstract: The current survey "The students of the course of Social Work: where it comes
from, who they are, what they think and where they live" aims to analyze data obtained
during the period of 2016.1 among the students of Social Work from 1st to 8th period.
Are taken into account important features about the profile of students, as well as the
difficulties that are faced by them before and after the ticket at graduation. Analyse any
changes that occur in the speech of the students Social Work, impacts caused in their
values and their difficulties to continue at the University during the whole professional
training.
Keywords: Students. Social Work. Vocational training.
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Código: HS0602
Autor: BRUNA AGRA DE MEDEIROS
Orientador: MARIANA DE SIQUEIRA
Título: Análise empírica da concretização da Lei de Improbidade Administrativa pelo
Superior Tribunal de Justiça
Resumo: A improbidade administrativa consiste em uma temática doutrinária e
legislativamente aprimorada com o transcorrer do tempo, de extrema importância para
a jurisdição nacional e, sobretudo, associada o à moralidade e eficiência da
administração pública. O enfoque desse estudo está pautado na análise de atos improbes
derivados de omissões por partes dos agentes públicos, relacionando-se com a violação
dos princípios elencados no artigo 11 da Lei nº 8.429/92. A análise em referência contou
com a delineação de caracteres históricos e conceituais referentes ao dolo, à culpa e à
negligência, juntamente à considerações sobre a discricionariedade e a
responsabilização jurídica mediante as omissões verificadas. Em colaboração à presente
análise, utilizou-se a doutrina e os julgados do Superior Tribunal de Justiça com o fito de
observar o comportamento desse tribunal no que pertine à responsabilização dos
agentes em casos de omissão tipificadas como ato improbo, além de enriquecer o
trabalho com dados verídicos e concepções reais acerca do tema em foco.
Palavras-chave: LIA. Princípios. Omissão. Discricionariedade. STJ.
Title: The act government impropriety THE PERSPECTIVE omissive: ANALYSIS OF
JUSTICE SUPERIOR COURT OF JURISPRUDENCE
Abstract: The administrative misconduct consists of a doctrinal issue and legislatively
improved with the passage of time, of utmost importance to the national court and,
above all, associated with the morality and efficiency of public administration. The focus
of this study is guided by the analysis of improbes derivatives omissions by parts of
public officials acts, relating to the violation of the principles listed in Article 11 of Law
No. 8,429 / 92. The analysis in reference included the delineation of historical and
conceptual characters for the deceit, guilt and neglect, along with considerations of
discretion and the legal liability upon the verified omissions. In collaboration with this
analysis, we used the doctrine and the Justices of the Superior Court of Justice with the
aim of observing the behavior of this court in pertine accountability of agents typified
failure cases as unrighteous act, besides enriching the work with truthful and real data
views on the subject in focus.
Keywords: LIA. Omission. Discretion. STJ.
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Código: HS0641
Autor: JOAQUIM MARTINS NETO
Orientador: WASHINGTON JOSE DE SOUSA
Título: Efeitos da Extensão Rural em Áreas da Reforma Agrária: um recorte do capital
social no Território do Mato Grande
Resumo: Como integrantes originais da política de desenvolvimento territorial no Brasil,
são Territórios da Cidadania, no Rio Grande do Norte, Sertão do Apodi, Açu-Mossoró e
Mato Grande. Esta pesquisa teve como espaço de investigação esses três territórios no
intuito de conhecer efeitos da extensão rural. Tomou como objeto empírico o Programa
1 Milhão de Cisternas (P1MC) e, como referência teórica, o construto capital social. Este
estudo abordou esse novo momento de ações públicas destinadas ao semiárido,
assumindo o intento de sistematizar elementos de capital social a partir da extensão
rural na execução P1MC. O Programa, idealizado e implementado por organizações da
sociedade civil desde 1999, apresenta como componentes a mobilização, o controle
social, a capacitação, a comunicação, o fortalecimento institucional e a construção de
cisternas de placas de 16 mil litros para captação de água de chuvas por meio de calhas
no telhado do domicílio rural. A pesquisa foi do tipo descritiva, o universo compreendeu
os 10 territórios do Rio Grande do Norte, mediante abordagem foi quantitativa. Para o
tratamento dos dados quantitativos, utilizou-se análise envoltória de dados (DEA),
através do software Siadv. Os pressupostos do Programa são amplamente atendidos no
conteúdo e na forma, todavia, com resultados superiores, os territórios Sertão do Apodi
e Açu-Mossoró têm capacidade de mobilização da sociedade civil, de acordo com os
dados levantados.
Palavras-chave: Ação pública não governamental; Capital social; semiárido.
Title: Effects of Rural Extension in Areas of Agrarian Reform: a cut of the capital in the
Territory of Mato Grande.
Abstract: As original members of territorial development policy in Brazil are Territories
of Citizenship, in Rio Grande do Norte, Hinterland Apodi, Açu-Mossoró and Mato Grande.
This research was research space these three territories in order to meet the purpose of
extension. It took as empirical object Program 1 Million Cisterns (P1MC) and, as a
theoretical reference, the construct social capital. This study addressed this new era of
public actions aimed at semi-arid, assuming the intent to systematize elements of capital
from the rural extension in P1MC execution. The program, designed and implemented
by civil society organizations since 1999, has as components the mobilization, social
control, training, communication, institutional strengthening and building tanks of
16,000 liters plates for rain water harvesting through gutters on the roof of the rural
household. The research was descriptive, the universe understood the 10 territories of
Rio Grande do Norte, through approach was quantitative. For the treatment of the
figures, we used data envelopment analysis (DEA) by Siadv software. The assumptions
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of the program are widely met in content and form, however, with superior results, the
Hinterland territories of Apodi and Açu-Mossoró have ability to mobilize civil society,
according to the data collected.
Keywords: non-governmental public action; Share capital; semiarid region.
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Código: HS0645
Autor: THAISI LEAL MESQUITA DE LIMA
Orientador: MARIANA DE SIQUEIRA
Título: Análise empírica da concretização da Lei de Improbidade Administrativa pelo
Tribunal Regional Federal da 5.ª Região
Resumo: A improbidade administrativa é um tema que vem ganhando cada vez mais
relevo no Brasil, em razão, principalmente, do contexto politico-jurídico em que o país
vive. Nesse sentido, esta pesquisa objetiva discutir o conceito de dolo no direito
brasileiro, o caput do artigo 10 da Lei Federal nº 8.429/1992, conhecida como Lei de
Improbidade Administrativa, especificamente no que diz respeito ao dolo nas condutas
que causam lesão ao erário, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
sobre o assunto, atentando para como este tribunal tem entendido o conceito de dolo
nos referidos casos, se tem decidido pela incidência ou não do dolo e da improbidade,
bem como sobre a diferença entre atos de improbidade e atos de ilegalidade. Para tanto,
utilizou-se de métodos empíricos e teóricos, ao passo em que foi analisada a
jurisprudência do TRF 5ª Região sobre o tema, bem como utilizou-se de levantamento
bibliográfico sobre a matéria. Conclusivamente, pode-se depreender por meio desta
pesquisa que o tribunal em questão tende a afastar a incidência de dolo nas ações de
improbidade, por entender que, na maioria das vezes, as condutas consistem em atos
meramente irregulares.
Palavras-chave: Improbidade Administrativa. Dolo. Lesão ao Erário.
Title: Empirical analysis of the implementation of the Administrative Misconduct Law by
the Federal Regional Court of the 5th Region
Abstract: The administrative misconduct is an issue that is gaining more relevance in
Brazil, due mainly to the political and legal context in which the country lives. In this
sense, this research aims to discuss the concept of willful misconduct in Brazilian law,
the caput of Article 10 of Federal Law No. 8.429 / 1992, known as the Administrative
Misconduct Act, specifically with regard to fraud in the ducts that cause injury to the
public treasury, the jurisprudence of the Federal Regional Court of the 5th Region on the
subject, noting as this court has understood the concept of intent in these cases, it is
decided by the incidence or not the fraud and misconduct, as well as on the difference
between acts of impropriety and acts of illegality. Therefore, we used empirical and
theoretical methods, while it was analyzed the jurisprudence of the Federal Court 5th
Region on the subject, and made use of literature on the subject. Conclusively, it can be
inferred through this research that the court in question tends to exclude the impact of
fraud on the impropriety of actions, understanding that, in most cases, the ducts consist
of merely irregular acts.
Keywords: Administrative Misconduct. Deceit. Injury to the Treasury.
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Código: HS0650
Autor: ANDREZA KARINE NOGUEIRA DA SILVA
Orientador: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS
Título: Percepção da justiça sobre o sertão no Segundo Reinado no Brasil
Resumo: O presente relatório tem por objetivo apresentar e discutir os avanços obtidos
na iniciação cientifica do Projeto de Pesquisa “Justiça para os Sertões: sistema,
autoridade e práticas judiciais no Império do Brasil”, realizado a partir da análise dos
processos criminais das Comarcas de Caicó (RN), Pombal (RN/PB) e Flores e Ingazeira
(PE). A proposta consiste em compreender o desenvolvimento do Poder Judiciário no
âmbito criminal buscando, com base no Código Criminal de 1830, no Código de Processo
Criminal de 1832 e na Lei de reforma do Código de Processo Criminal de 1841, perceber
se o ideal de justiça vislumbrado pelo Estado esteve presente nas práticas judiciais no
interior do Brasil independente.
Palavras-chave: História. Brasil imperial. Justiça. Sertão. Prática jurídica.
Title: Perception of justice about brazilian “sertão” during Second Empire
Abstract: This report aims to present and discuss the advances acquired during
undergraduate research on the Research Project “Justice to Brazilian “Sertão”: system,
authority and judicial practice in the Brazilian Empire”, performed from analysis of
Comarcas de Caicó (RN), Pombal (RN/PB) and Flores e Ingazeira (PE)’s criminal
proceedings. The purpose is to understand the development of judiciary under criminal
scope by searching the Criminal Procedure Code of 1832 and The Law of Interpretation
of 1841, based on the Criminal Code of 1830, and from that, perceive if the ideal of
justice intended by the State was presented in the judicial practices in the independent
Brazil’s countryside.
Keywords: History. Brazilian Empire. Justice. Outback. Judicial Practice
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Código: HS0653
Autor: GABRIEL MACIEL DE LIMA
Orientador: MARIANA DE SIQUEIRA
Título: ANÁLISE DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A
CONCESSÃO DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
Resumo: Este trabalho tem o intuito de analisar detalhadamente as decisões do STF que
tratam sobre a concessão de foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade,
de modo a buscar os motivos da sua impossibilidade. Além disso, pretende-se entender
o porquê os Ministros do Supremo merecem tratamento diferenciado dos demais
agentes públicos que exercem cargo de mesma relevância, haja vista que aqueles têm
direito a foro especial. Para tanto, para a criação deste trabalho, fez-se uso de pesquisa
bibliográfica e análise das legislações existentes sobre o tema. Utilizou-se, também, de
levantamento dos acórdãos do STF que tratam sobre o assunto. Constatou-se que é
entendimento pacífico deste Tribunal a impossibilidade da eleição de foro especial em
razão da função do agente nas ações de improbidade administrativa. Porém, sem
nenhuma justificativa relevante, o Tribunal Pleno do STF determinou ser competente
para julgar atos de improbidade de seus Ministros, contrariando os próprios
precedentes criados por ele.
Palavras-chave: Improbidade; Prerrogativa de foro; Supremo Tribunal Federal
Title: ANALYSIS OF THE SUPREME FEDERAL COURT FOR UNDERSTANDING ON THE
FUNCTION OF JURISDICTION PREROGATIVE CONCESSION IN IMPROPER CONDUCT
ACTIONS
Abstract: This work aims to analyze in detail the decisions of the Supreme Court that
deal granting jurisdiction by function right on the impropriety of actions, in order to
seek the reasons for its impossibility. In addition, we intend to understand why the
Justices of the Supreme deserve differential treatment of other public officials who
perform same position of importance, given that they are entitled to special privileges.
Therefore, for the creation of this work was made use of bibliographic research and
analysis of existing laws on the subject. It used also lifting the judgments of the Supreme
Court that deal with the subject. It was found that is peaceful understanding of this Court
the failure of the special forum of choice because of the agent's role in the actions of
administrative misconduct. But without any material justification, the Supreme Court
Full Court determined to be competent to judge acts of impropriety of his ministers,
against the own precedents created by him.
Keywords: Administrative Misconduct; Prerogative forum; Federal Court of Justice
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Código: HS0655
Autor: DIANA BRITO DE ANDRADE
Orientador: JOSÉ GLEBSON VIEIRA
Título: Território, emergência étnica e parentesco: levantamento das reivindicações e
das redes de parentesco dos Potiguara do Sagi/Trabanda (Baía Formosa/RN)
Resumo: O presente trabalho é resultante de pesquisa desenvolvida e intitulada
“Território, emergência étnica e parentesco: levantamento das reivindicações e das
redes de parentesco dos Potiguara do Sagi/Trabanda (Baía Formosa)” do Departamento
de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a qual possui como
objetivo analisar o contexto de demanda pelo reconhecimento indígena da comunidade
Sagi/Trabanda, fazendo o levantamento de suas reivindicações indígenas, buscando
compreender as redes de parentesco entre os Potiguara do Sagi e os Potiguara de Baía
da Traição/PB. O estudo foi desenvolvido por etapas e possui metodologia de natureza
qualitativa. Na primeira etapa houve o contato com bibliografias referentes ao tema
pesquisado e idas ao campo para recolher informações, fazendo uso de instrumentais
como: observação participante, diário de campo, entrevistas e relatos de vida. A segunda
etapa constituiu-se do tratamento e análise das informações obtidas. Como resultado da
pesquisa realizou-se a partir dos relatos dos indígenas que se autodeclaram Potiguara
do Sagi/Trabanda a árvore genealógica através do programa GENOPRO, resultado este
que evidencia as relações de parentesco estabelecidas entre os membros da
comunidade, mas que possuem também, ligações com os índios Potiguara de aldeias
localizadas em Baía da Traição/PB, expondo os fluxos migratórios entre os dois estados
de alguns ascendentes dos que hoje se afirmam Potiguara do Sagi.
Palavras-chave: Etnicidade. Território. Oralidade. Potiguara. Rio Grande do Norte.
Title: TERRITORY ETHNIC AND KINSHIP EMERGENCY: SURVEY OF CLAIMS AND
KINSHIP NETWORKS OF POTIGUARA SAGI/TRABANDA (BAÍA FORMOSA)
Abstract: This work is the result of research developed and entitled "Territory, ethnic
emergency and kinship: survey of claims and networks of kinship of Potiguara
Sagi/Trabanda (Baía Formosa)" the Department of Anthropology at the Federal
University of Rio Grande do Norte, which has to analyze the demand of context by
indigenous recognition of Sagi/Trabanda community, making the lifting of their
indigenous claims, seeking to understand the kinship networks between Potiguara Sagi
and Bay Potiguara of Baía Traição/PB. The study was developed in stages and has
qualitative methodology. In the first stage there was contact with bibliographies related
to the research topic and trips to the field to gather information, using instruments such
as participant observation, field diary, interviews and life stories. The second stage
consisted of treatment and analysis of information. As a result of the research was
carried out from the indigenous reports that declared themselves Potiguara
Sagi/Trabanda family tree using GenoPro program, a result that shows the kinship
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relations between members of the community, but have also links with Potiguara Indian
villages located in the Bay of Treason / PB, exposing migration flows between the two
states of some ancestors of today to claim Potiguara Sagi.
Keywords: Ethnicity. Territory. Orality. Potiguara. Rio Grande do Norte.

664

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS0660
Autor: MICHELLE ALMEIDA ABREU
Orientador: CAMILA COSTA TORRES
Co-Autor: CAMILA COSTA TORRES
Título: Qualidade de Vida no Trabalho: Diálogos qualitativos contribuindo para
diagnóstico e proposições de política e ações
Resumo: O projeto investigou sobre a temática da Qualidade de Vida no Trabalho - QVT,
defendendo o reconhecimento e a utilização de uma abordagem contra-hegemônica,
baseada nas proposições da Ergonomia da Atividade Aplicada a QVT. O objetivo geral
consistiu em investigar as representações dos servidores de uma instituição de ensino
superior sobre a QVT, para posteriormente identificar e viabilizar transformações na
situação investigada, visando favorecer/promover políticas e um programa de QVT. Para
isso a pesquisa seguiu a abordagem metodológica da EAA_QVT, composta por duas
etapas: 1) Diagnóstico Macro Ergonômico e 2) Diagnóstico Micro Ergonômico, a
primeira etapa baseada em um inventário de natureza quantitativa e qualitativa, e a
segunda etapa sustentada pela Análise Ergonômica do Trabalho, de natureza qualitativa,
com enfoque na pesquisa-ação. Este projeto focou nas análises dos resultados da etapa 1
que foram subsídios para a etapa 2. Como resultado tivemos: de 9.774 participantes
1.374 foram válidos. De todos os lugares onde a pesquisa foi realizada, o campus da
capital e 3 campi no interior precisam novamente serem analisadas, devido a relação das
variáveis condição de trabalho, lotação, uso da informática e o afeto negativo.
Palavras-chave: Ergonomia, Psicologia do trabalho, Qualidade de vida no trabalho
Title: Quality of Life at Work : qualitative dialogues contributing to diagnosis and policy
proposals and actions
Abstract: The Project investigates the Quality of Work Life theme. Defending the
recognition and upgrade of a counter hegemonic approach, based on the relation of
Activity Ergonomics applied on QWL. The general goal consists in investigate the
server’s representations of a public organization of higher education about QWL, and
then identify and enable transformations in the investigate situation. Trying to
favor/promove politics and a QWL program.In that way, the research followed the
AEA_QWL methodological approach, in two steps: 1) Macro Ergonomics Diagnoses and
2) Micro Ergonomics Diagnoses, that sustains in the Work Ergonomics Analyses, of
quality nature, with focus on action-research. This project executed the second step. As
results reach it 9.774 participants, 1.374 were valid. From the total places that the
research was realize, Natal, Caicó, Currais Novos e Jundiaí need to bee analyzed again, in
case of the relation between the variables work conditions, location, computers use and
negative affection.
Keywords: Ergonomics Analyzes, Work Psychology, Quality of Work Life
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Código: HS0661
Autor: CRISTÓVÃO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR
Orientador: EDNA MARIA FURTADO
Título: Os efeitos multiplicadores do turismo no espaço geográfico: fluxos economicos
das locadoras de veiculos em Natal-RN
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo a identificação e análise dos fluxos de
insumos para as locadoras de veículos em Natal/RN, tendo em vista a diversidade de
mercadorias necessárias para o funcionamento desses estabelecimentos. A pesquisa em
questão foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Turismo e Espaço Geográfico (GTEG)
que faz parte da Unidade Interdisciplinar de Estudos sobre a Habitação e o Espaço
Construído. As locadoras em questão são prioritariamente destinadas a atender a
demanda turística da capital potiguar, entretanto os tipos de consumidores desse
mercado são abrangentes, envolvendo múltiplas demandas. As locadoras pesquisadas
estão localizadas nos bairros de Capim Macio e Ponta Negra, ou seja, as áreas
turistificadas da cidade. Essa pesquisa tem como resultado a produção de mapas que
expressão a procedência dos itens necessários para as locadoras.
Palavras-chave: Locadoras de Veículos. Turismo. Fluxos. Insumos.
Title: The multiplier effects of tourism in geographic space : economic flows from rental
of vehicles in Natal -RN
Abstract: This research aims to identify and analyze the input streams for the car rental
companies in Natal / RN, in view of the diversity of goods necessary for the operation of
these establishments . The research in question was developed by the Research Group
Tourism and Geographic Area ( GTEG ) that is part of the Inter Unit The rental
companies in question are primarily designed to meet the tourist demand of Natal ,
though the types of consumers in this market are comprehensive , involving multiple
demands . The surveyed rental companies are located in the neighborhoods of Grass Soft
and Ponta Negra, e turistificadas areas of the city . This research results in the
production of maps expressing the origin of the items needed for rental.
Keywords: Rental vehicles . Tourism. Flows . Inputs.
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Código: HS0665
Autor: ANA PAULA FREITAS FERNANDES
Orientador: TATIANA DE LUCENA TORRES
Título: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO TRABALHO INFORMAL PARA TRABALHADORES
POR CONTA PRÓPRIA
Resumo: Considerando a importância da discussão acerca da temática do trabalho
informal, que tem sido, por vezes, negligenciada no campo acadêmico, sobretudo na
Psicologia Organizacional do Trabalho, e fora deste, o presente estudo visa compreender
quais são as representações sociais do trabalho informal trazidas por trabalhadores que
estão inseridos neste tipo de atividade laboral, sob a ótica da Teoria das Representações
Sociais (TRS), proposta por Serge Moscovici. A metodologia utilizada é de ordem
exploratória e descritiva, circunscrita na abordagem qualitativa, onde foram realizadas
entrevistas com trabalhadores informais e os seus discursos foram analisados com o
auxílio de um software de análise textual. Os trabalhadores por conta própria
manifestaram discursos carregados de representações relacionadas ao trabalho
informal, trazendo aspectos positivos e negativos diante dessa atividade, além de revelar
que à medida que construíram essas representações, também foram construídos por
elas. A TRS se encarregou de contribuir com o presente estudo, fornecendo uma
perspectiva dialogicamente individual e social sobre o fenômeno do trabalho informal
através dos discursos trazidos pelos entrevistados.
Palavras-chave: Representações sociais. Trabalho informal. Psicologia do trabalho.
Title: SOCIAL REPRESENTACIONS OF INFORMAL WORK FOR SELF-EMPLOYED
Abstract: Considering the importance of the discussion around the informal work, which
has been sometimes neglected in the academic field, especially in the Organizational
Work Psychology, and outside of it, the present study aims to understand which are the
social representations of informal work brought by workers who are included in this
type of work activity, under the perspective of Social Representation Theory (SRT)
proposed for Serge Moscovici. The methodology used is exploratory and descriptive,
limited to the qualitative approach, where interviews were conducted with informal
workers and their speeches were analyzed in a textual analysis software. The employees
self-expressed speeches with representations related to the informal work, bringing
positive and negative aspects on this activity, as well as revealing that at the same time
they built these representations, they were also built by them. The SRT contributed to
this study by providing an individual and social dialogical perspective on the
phenomenon of informal work through speeches brought by respondents. Keywords:
Social representations. Informal work. Work psychology.
Keywords: Social representations. Informal work. Work psychology.
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Código: HS0669
Autor: THALLYS EDUARDO NUNES DE ARAUJO OLIVEIRA
Orientador: MARTA APARECIDA GARCIA GONCALVES
Título: Literatura Portuguesa Contemporânea: o viver enquanto feixe de ficcionalidades
na poesia de Luís Quintais.
Resumo: O trabalho desenvolvido através do projeto de pesquisa “O universo
composicional de Luís Quintais” propôs-se a estudar a poesia produzida atualmente em
Portugal, voltando-se especificamente para a obra do poeta Luís Quintais. Assim,
procurou-se investigar acerca de como se estrutura a produção poética deste autor,
através de uma análise aprofundada de seus livros de poemas, realizada durante todo o
percurso da pesquisa. Nesta etapa da pesquisa, analisaram-se algumas das principais
temáticas que permeiam a sua poesia, dentre elas a visão do poeta contemporâneo
acerca das categorias do tempo e da melancolia, ligadas diretamente aos desafios do
homem hodierno, assim como o trabalho incessante do autor com a linguagem.
Palavras-chave: Luís Quintais. Tempo no poema. Melancolia.
Title: CONTEMPORARY PORTUGUESE LITERATURE: THE LIVING AS A FICTIONALITY
CLUSTER IN LUÍS QUINTAIS’ POETRY
Abstract: This paper was developed through the research project "The compositional
universe of Luís Quintais" whose focus was to study poetry made in Portugal nowadays,
specifically the work made by the poet Luís Quintais. Therefore, we tried to investigate
his creative process, through deep analysis of his poems throughout the research
process. On this project phase was analyzed the main themes and visions of his works,
especially the ones tied to melancholy and time, both linked to the modern man
challenges, as well as the author's endless endeavors with the language itself.
Keywords: Luís Quintais. Time in poem. Melancholy.
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Código: HS0672
Autor: GABRIELA RIANN SILVA MACHADO
Orientador: NEUCIANE GOMES DA SILVA
Título: Fatores terapêuticos em grupos e atendimento psicoterápico na abordagem
cognitivo-comportamental em pacientes com transtorno de ansiedade social
Resumo: O transtorno de ansiedade social (TAS) é caracterizado por um
medo/ansiedade acentuado em situações sociais, pode ser generalizado ou voltado para
situações de desempenho. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) tem obtido bons
resultados no tratamento do TAS. Este estudo objetiva avaliar protocolos de
intervenções distintos para ambos os tipos de TAS (Ansiedade Social Generalizada e de
Desempenho e a presença dos fatores terapêuticos de Yalom nos grupos terapêuticos.
Para tal, foram analisados os instrumentos aplicados (entrevista clínica diagnóstica e
inventários padronizados para diagnóstico de fobia social) nos pacientes antes e ao final
dos grupos (grupos de ansiedade social generalizada e de desempenho) e os check-lists
com os fatores assinalados pelos terapeutas, co-terapeutas e observadores dos grupos.
Não foram encontradas diferenças significativas entre os resultados observados nos
pacientes que passaram pelos grupos ansiedade social generalizada e de desempenho.
Quantos aos fatores terapêuticos foi observado um aumento significativo no decorrer
das sessões, e a prevalência de fatores como instilação de esperança, universalidade e
compartilhamento de informações em todos os grupos. Faz-se necessário novos estudos
para que esses resultados possam ser considerados ainda mais consistentes.
Palavras-chave: Fobia Social. Terapia Cognitivo-comportamental. Grupos Terapêuticos.
Title: Therapeutic factors of group cognitive behavior therapy in social phobia
Abstract: Social phobia (or social anxiety disorder (SAD)) is characterize by a significant
amount of fear and anxiety symptoms in one or more social interaction situations, the
phobia can be generalized or appear only in situation in which performance can be
evaluated. Cognitive behavior therapy (CBT) has showing good results in treating social
phobia. This research aims to evaluate different CBT treatment protocols designed to
performance social anxiety (specific) and to generalized SAD and the role of Yalom’s
therapeutic factors in CBT group treatments. To achieve this propose, therapist and
assistant therapist used a therapeutic factors checklist before and after each group
(general and performance) and those check-list were analyzed. The was no significant
difference statistically throughout the groups treated. Increase in the presence of
Yalom’s therapeutic factors were observed as sessions took place, such as instillation of
hope and universality. More data needs to be analyzed to give consistence to those
findings.
Keywords: Social Phobia. Cognitive Behavior Therapy. Group Therapy.
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Código: HS0675
Autor: ALANE MOURA DA SILVA
Orientador: SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA LIMA
Título: Gregório de Matos, tradução literal em perspectiva
Resumo: Tanto o estudo da literatura quando as investigações feitas sobre a tradução
resultam importantes no mundo acadêmico das Letras. Isso porque muitos veem
relevância na reflexão sobre a tradução, já que há sempre uma grande necessidade em
formar tradutores capazes de realizar um trabalho com competência. É importante
então a adição de experiências de traduções para os discentes, incentivando-os a buscar
essa área de pesquisa, e despertando o interesse de formar bons profissionais da área.
Quando unimos a tradução com os estudos feitos na área da literatura, acrescentamos
ainda mais importância às pesquisas, já que serão realizadas não só nos estudos da
tradução, mas também nos estudos literários. Visando então acrescentar experiência, e
promover investigações feitas tanto na literatura quanto na tradução, esse projeto de
pesquisa busca contemplar uma experiência da tradução, ambientando-se em alguns
poemas e sonetos de Gregório de Matos. Os materiais analisados foram retirados dos
Códices Imperador I, 50.2.5; Afrânio Peixoto, 50.2.3 e Afrânio Peixoto II, 50.2.6. Em
seguida foram atualizados para a língua espanhola atual, considerando os níveis de
acentuação e ortografia; Depois foram feitas as traduções dos respectivos poemas
atualizados, e nessa etapa seguimos a teoria da tradução literal apresentada por
Umberto Eco.
Palavras-chave: Experiência de tradução; tradução literal; Gregório de
Title: GREGÓRIO DE MATOS AND A TRANSLATION EXPERIENCE LITERAL
Abstract: Both the study of literature when the investigations made about the
translation result important in the academic world of letters. This is because many see
relevance in thinking about translation, as there is always a great need to train
translators able to do a job with skill. It is therefore important to add translations of
experiences for students, encouraging them to pursue this area of
&#8203;&#8203;research, and arousing the interest to form good professionals. When
we unite the translation with the studies in the field of literature, even add more
importance to research, since it will be held not only in translation studies, but also in
literary studies. Aiming then add experience and to promote research made both in
literature and in translation, this research project aims to contemplate an experience of
translation, ambientando in some poems and Gregorio sonnets. The materials analyzed
were taken from codices Emperor I, 50.2.5; Peixoto, 50.2.3 and Peixoto II, 50.2.6. Then
were upgraded to the current Spanish, considering the levels of stress and spelling; After
the translations of their updated poems were made, and at this stage we follow the
theory of literal translation by Umberto Eco.
Keywords: Translation experience; literal translation; Gregório de Matos.
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Código: HS0676
Autor: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Orientador: GLEYDSON PINHEIRO ALBANO
Co-Autor: ERICK JANSEN SALES DE OLIVEIRA
Título: MUDANÇAS OCORRIDAS NO MODO DE VIDA DOS SUJEITOS DA ZONA RURAL DE
CAICÓ/RN.
Resumo: A pesquisa buscou analisar as mudanças ocorridas no campo, experimentado
pelos sujeitos (homens e mulheres), logo após a implantação dos perímetros irrigados
públicos pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), em Caicó.
Buscou-se verificar, principalmente as transformações socioespaciais acontecidas nestes
perímetros irrigados em questão. Transformações essas que atingem os setores da
produtividade destes perímetros, suas infraestruturas, condições de vida, dentre outras.
Como metodologia, foi feito um levantamento bibliográfico, para um maior
conhecimento sobre o objeto de estudo, aplicação de entrevistas e de questionários,
depois coleta, análise e tabulação dos dados nos programas Excel e Word 2013. A análise
destas transformações socioespaciais se fazem necessárias, tendo em vista que, são os
resultados destas que indicarão a atual situação social e econômica destes irrigantes, e
principalmente em que situação se encontra a infraestrutura e o funcionamento destes
perímetros irrigados, requisitos estes, de fundamental importância para a sobrevivência
e desenvolvimento social e econômico destas comunidades de agricultores.
Palavras-chave: Transformações socioespaciais, perímetros irrigados públicos, Caicó
Title: Changes occurred in the way of life of the subjects of rural Caicó / RN.
Abstract: The research sought to analyze the changes in the field, experienced by the
subjects (men and women), soon after the implementation of public irrigation schemes
by the National Department of Works Against Drought (DNOCS) in Caicó. We attempted
to verify, especially the socio-spatial transformations taken place in these irrigated
perimeters in question. Transformations those that affect the sectors of productivity of
these perimeters, their infrastructure, living conditions, among others. The analysis of
socio-spatial transformations are necessary, given that, are the results of which
indicated the current social and economic situation of irrigators, and especially in that
situation is the infrastructure and operation of these irrigation schemes, these
requirements are of fundamental importance for the survival and social and economic
development of these farming communities.
Keywords: socio-spatial transformations, public irrigation schemes, Caicó
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Código: HS0679
Autor: VANESSA ALLANA SOUZA BARBOSA
Orientador: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA
Co-Autor: BÁRBARA YNAYÊ CORDEIRO DE MEDEIROS, MARIA VALQUÍRIA NOGUEIRA
DO NASCIMENTO
Título: AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NOS SERVIÇOS DE
ATENÇÃO BÁSICA DE NATAL/RN
Resumo: As Práticas Integrativas e Complementares (PIC) se configuram como uma
alternativa aos cuidados oferecidos pelo modelo biomédico, hoje hegemônico, na
medida que prezam pela promoção global do cuidado humano. Nesse sentido, este
trabalho tem o objetivo de apresentar um mapeamento das PIC na rede de Atenção
Básica, no município de Natal, na perspectiva de caracterizá-las neste âmbito. Para tanto,
a partir de informações disponibilizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saúde e obtidas com a Secretaria Municipal de Saúde, foram identificados os
profissionais que realizavam tais práticas nos serviços da Atenção Básica do município,
os quais participaram de entrevistas semiestruturadas, analisadas com o auxílio do
software QDA-Miner. A partir da análise de 6 entrevistas, os principais resultados dizem
respeito aos tipos de intervenções realizadas que foram: Reiki, Terapia Holística,
Acupuntura, práticas meditativas, exercícios de liberação emocional, Tai chi chuan, entre
outros. Além disso, foi constatado que essas atividades são fundamentadas por
concepções que extrapolam o modelo biomédico de saúde, ao mesmo tempo que ainda
enfrentam dificuldades relativas aos recursos materiais para sua execução, bem como
outros desafios relacionados a sua institucionalização. Por fim, conclui-se que estas
atividades se configuram como um avanço na efetivação do SUS que ofereça atenção
mais humanizada e integral, na perspectiva da pluralidade terapêutica e autonomia das
pessoas.
Palavras-chave: Atenção Básica. Práticas Integrativas e Complementares.
Title: INTEGRATIVE AND COMPLEMENTARY PRACTICES IN PRIMARY HEALTH IN THE
CITY OF NATAL/RN
Abstract: Integrative and Complementary Practices (PIC) are configured as an
alternative to the biomedical care mode offered, today hegemonic, as far as they value
for the global promotion of human care. In this sense, this work aims at showing a
mapping of PIC in Primary Health in the city of Natal, to characterize them in this
framework. For this purpose, from information supplied by National Health Census and
obtained with the State department of Health, it has been identified the professional that
performed these practices on Primary Health, whom participated a semistructured
interview, analysed by QDA-Miner software. On the basis of an analysis of 6 interviews,
the main results were related to the types of activities: Reiki, Holistic therapy,
Acupuncture, Meditation, Exercises focused on feeling, Tai chi chuan among others. In
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addition, it was detected that these activities are based by conceptions that overcome
the biomedical model of health, at the same time that they still face difficulties related to
the material resources for its execution, as well as other related challenges its
institutionalization. Lastly, it was concluded that these activities represent an advance
in the realization of the National Health Service (SUS) that offers integral and humanized
care, in the perspective of the therapeutic plurality and people empowerment.
Keywords: Primary Health. Integrative and Complementary Practices.
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Código: HS0680
Autor: KALIANO MÁRCIO DE QUEIROZ COSTA
Orientador: NEUCIANE GOMES DA SILVA
Título: DESCONTO DO FUTURO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DIAGNOSTICADOS
(OU NÃO) COMO FÓBICOS SOCIAIS: QUAL A RELAÇÃO?
Resumo: O Transtorno de Ansiedade Social ou Fobia Social é por vezes relacionado como
timidez por leigos, porém este difere da timidez no grau de prejuízo das habilidades
sociais e desempenho em atividades do cotidiano. Uma vez que a timidez é uma
característica normal e comum entre as pessoas, a fobia social é uma condição grave
manifesta pelos seguintes sintomas: rubor, tremor das mãos, náuseas e principalmente
perda da autoestima e medo da avaliação do outro. Os eventos que demandam interação
social ou desempenho são tidos como potencialmente catastróficos. O objetivo desse
estudo foi verificar se estes indivíduos apresentam preferências para ganho a curto
prazo em desconto do futuro, que consistiria em preferir uma recompensa imediata em
detrimento de um investimento a algo a longo prazo. Participaram da pesquisa 30
estudantes universitários da área biomédica e 40 da área tecnológica da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte que responderam a Escala Fatorial de Extroversão,
questionário socioeconômico e questionário de desconto do futuro. Os resultados
encontrados são inéditos e não mostram relação significativa entre a timidez
(autorrelato) e desconto do futuro. Não há como comparar esses resultados os com a
literatura considerando que não foram encontrados estudos que poderiam fazer uma
relação positiva ou negativa entre a timidez e desconto do futuro.
Palavras-chave: Fobia Social. Timidez. Desconto do futuro.
Title: IS THERE A RELATION? SOCIAL PHOBIA DIAGNOSTIC IN UNIVERSITY STUDENTS
AND FUTURE DISCOUNTING
Abstract: Social anxiety disorder/ social phobia is commonly refer as being timid/ shy
by non-specialists , although being shy and suffer from social phobia differ in social
abilities an also in the amount of distress and impaired ability to function in daily life
activities. Being shy is a normal and common characteristic of some people, but social
phobia is a disorder; the person usually presents the following symptoms: blushing,
excess sweating, trembling, and nausea. Mostly those symptoms impact on self-esteem
and fear of other people evaluations. Events that requests social interaction or evolve
performance evaluations are usually seen as threatening. This research aims to see if
those people prefer to discount future earnings compared to today's earnings, in other
words, if the prefer/ chose sooner rather than later gratification. University students
were participants of this study: 30 of them studied healthy science majors and 40
technology/ engineer majors at Federal University of Rio Grande do Norte. Subjects
responded to Factorial Scale of extroversion, socioeconomic questionnaire and future
discount questionnaire. The results found at this study are newness and don’t show a
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statistic significant relation between being shy (self-report) and future discounting.
Since this is a new study design (and no other study comparing being shy with future
discounting were found in the researched literature) is not yet possible to compare
those findings with other studies.
Keywords: Social Phobia. Shy/Timid. Future discounting.
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Código: HS0684
Autor: ISADORA MARIA FERREIRA DE LIMA
Orientador: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA
Título: Vestígios da atuação dos IAPs em Natal: Uma análise tipológica de mudança das
casas remanescentes financiadas no bairro de Petrópolis entre 1940 e 1960.
Resumo: Os Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensão (IAPs e CAPs) são vistos pela
literatura como grandes difusores de conceitos racionalizantes na área de construção
civil em escala nacional. Em Natal, o bairro de Petrópolis, que fazia parte da “Cidade
Nova”, é uma das localidades de em que sua atuação foi mais marcante. Antigo palco de
expressões arquitetônicas ecléticas, protomodernistas e modernistas, tem-se
presenciado nos últimos anos um processo de desmonte de seu patrimônio edificado.
Essa pesquisa se propõe a realizar um levantamento das casas financiadas pelos IAPs no
bairro de Petrópolis ainda existentes e um estudo tipológico das mudanças realizadas
em suas fachadas aplicando a metodologia apresentada por Panerai no livro Análise
Urbana em uma amostragem de 13 casas. Embora esse seja um estudo superficial,
espera-se que abra portas para um posterior levantamento do atual estado das
edificações financiadas pelos IAPs nos demais bairros de Natal, saindo um pouco de uma
perspectiva histórica e buscando um diálogo acerca da preservação do patrimônio
modernista da nossa cidade.
Palavras-chave: Transformação nas fachadas. Habitação Social. Brasil.
Title: Traces of IAPs' actions in Natal: a typological analysis of change of the remaining
houses financed in Petrópolis between 1940 and 1960
Abstract: The IAPs and CAPs are seen in literature as important disseminators of
rationalizing concepts in construction’s field nationwide. In Natal, the neighborhood of
Petrópolis, which was part of the "Cidade Nova" is one of the localities in which their
performance was more remarkable. This neighborhood, that once was stage of eclectic,
protomodern and modern architectural expressions, has been recently witnessing a
takedown process of its built heritage. This research aims to conduct a survey on homes
financed by IAPs in Petrópolis neighborhood that still exist and a typological study of
changes done to their facades by applying the methodology presented by Panerai in the
book Urban Forms on a sample of 13 homes. Although this is a superficial study, it is
expected to open doors to a later survey on the current state of buildings financed by
the IAPs in other neighborhoods in Natal, leaving the historical perspective a little bit
and seeking a dialogue on the preservation of modernist heritage of our city.
Keywords: Facades’ transformations. Social habitation. Brazil.
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Código: HS0690
Autor: GABRIEL BARRETO DA SILVEIRA OLIVEIRA
Orientador: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS
Título: O porto de Natal e o ideário da modernidade no jornal A Republica (1900-1930)
Resumo: As pesquisas relativas a este plano sobre o porto de Natal têm como
importante fonte um grande número de notícias que eram publicadas diariamente em
diversas seções do jornal A Republica, veículo oficial do Partido Republicano no Estado
do Rio Grande do Norte. Entre essas notícias estavam os avisos marítimos, indicando a
chegada e a partida de navios, as propagandas sobre as novas mercadorias, o embarque
e desembarque daquelas pessoas consideradas as mais notáveis pela sociedade
natalense (principalmente os “correligionários” do partido) e as festas de recepção
destes. Este trabalho entende que, nesse contexto na cidade de Natal, o porto é essencial
para estabelecer a ligação entre a capital norte-rio-grandense e outras cidades do Brasil
e de outros países e que por isso gozava de prestígio perante os grupos dirigentes da
cidade. Fazemos uso de certo tipo de documento: o jornal. Um documento só existe a
partir da intervenção do historiador, com sua curiosidade para levantar questões. As
questões desta pesquisa concernem a relação que se estabelecia entre o porto e os
responsáveis pelo jornal, que integravam o grupo dirigente da cidade e do Estado. Era
através do jornal que a movimentação no porto era divulgada para a população da
cidade, com isso, a passagem de navios modernos, as novas mercadorias que
dinamizavam o comércio da cidade e os eventos que movimentavam a vida social
tornavam-se simbólicos de uma modernidade que a cidade agora vivenciava.
Palavras-chave: Porto. Imprensa. Jornal A Republica. Natal. Modernidade
Title: The port of Natal and the ideas of modernity on the newspaper A Republica (19001930)
Abstract: Researches within this work plan about the port of Natal have an important
source on a great number of news that were published daily on several sections of the
newspaper A Republica, the official journal of the Republican Party on the State of Rio
Grande do Norte. Among those news were the maritime notices, indicating the arrivals
and departures of ships, the advertisements about the new merchandise, the boarding
and landing of people considered to be the most noteworthy by Natal’s society
(especially the party’s political allies) and the reception parties for them. This paper
understands that, on the context of the city of Natal, the port is essential to establish the
contact between the capital of Rio Grande do Norte and other cities on Brazil and other
countries and for this reason it enjoyed great prestige towards the leader groups of the
city. We make use of a certain kind of document: the newspaper. A document exists
upon the historian’s intervention, with his curiosity to raise questions. This research
questions concerns the relation established between the port and the people
responsible for the newspaper, who also integrated the ruling group of the city and the
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State. It was by the newspaper that the activities of the port was published for the city
inhabitants, and with this, the transit of modern ships, the new merchandise that
boosted the city commerce and the events that animated the social life, all became
symbolic of a modernity that the city now lived by.
Keywords: Port. Press. Newspaper A Republica. Natal. Modernity.
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Código: HS0693
Autor: ANGÉLICA LOPES BULHOES
Orientador: CARMEN MARGARIDA OLIVEIRA ALVEAL
Título: Adentrando os sertões: colonização e expansão territorial na capitania de
Pernambuco (1654-1750)
Resumo: A expansão territorial nas Capitanias do Norte esteve ligada ao processo de
doação e concessão das cartas de sesmarias, bem como o adentramento do interior
ocasionado pela expansão da economia pecuária. No presente trabalho, analisou-se a
expansão territorial e a distribuição sesmarial na capitania de Pernambuco entre a
expulsão dos holandeses e o fim do reinado de D. João V. Os principais estudos a respeito
de Pernambuco durante este período enfocam principalmente na atividade canavieira
do litoral ou no conflito entre os senhores de engenhos ligados a Olinda e aos
mercadores do Recife, deixando o aspecto da interiorização da capitania em segundo
plano. Desta forma, esse trabalho pretende analisar o processo de distribuição de
sesmarias na capitania de Pernambuco, por meio da documentação sesmarial,
permitindo traçar um quadro especificamente das senhoras de terras da capitania e
contribuir para uma melhor compreensão do acesso à terra no Brasil e dos problemas
agrários atuais.
Palavras-chave: sesmarias; capitania de Pernambuco; mulheres.
Title: Get in sertões: colonization and territorial expansion in captaincy of Pernambuco
(1654-1750)
Abstract: Territorial expansion in the Northern Captaincies was related to the donation
process and granting of letters of allotments, as well as the traverse of the sertão caused
by the expansion of the livestock economy. In this study, we analyzed the territorial
expansion and sesmarial distribution in Pernambuco captaincy between the expulsion of
the dutch and the end of the reign of D. João V. The main studies about Pernambuco
during this period focused mainly on sugar cane coastal activity or in the conflict
between the planters connected to Olinda and Recife merchants and the aspect of
internalization of the captaincy stayed in the background of the historiography. In this
way, this work intends to analyze the process of distribution of allotments in the
captaincy of Pernambuco, by means of the sesmarial documentation, allowing to draw a
frame specifically the ladies of captaincy and contribute to a better understanding of
access to land in Brazil and the current agricultural problems.
Keywords: sesmarias; captaincy of Pernambuco; women.
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Código: HS0701
Autor: ISIS ARISCIA DE ARAUJO MARTINS
Orientador: TATIANA DE LUCENA TORRES
Título: Representações sociais do trabalho no setor informal: a visão midiática e a
perspectiva dos trabalhadores
Resumo: A discussão a respeito do trabalho informal sob a ótica das representações
sociais tem sido uma área cujos estudos são emergentes e considerados escassos, se
comparados à maioria dos estudos referentes à psicologia organizacional e do trabalho
no Brasil. A importância desta discussão se faz presente tanto nas academias quanto
fora delas, uma vez que a informalidade, ou seja, forma de trabalho sem contrato e
carteira assinada, compreende uma considerável parcela da população economicamente
ativa brasileira. O campo do trabalho informal é perpassado por produções de práticas e
saberes que são impressos na cultura e na sociedade através de representações – estas,
por sua vez, são consideradas pela Teoria das Representações Sociais, sociais e
construtivas, ou seja, são mais do que a soma de consciências de indivíduos e mais do
que reflexos de uma realidade ideológica já dada. Desta maneira, este trabalho debruçase em direção a uma investigação e reflexão teórica acerca dos conceitos e produções no
campo da psicologia social do trabalho sobre trabalho informal, relacionando-os com a
Teoria das Representações Sociais, produzindo uma discussão a respeito do atual estado
da arte no país e apontando possíveis caminhos para novas pesquisas no campo.
Palavras-chave: Trabalho informal. Representações Sociais. Psicologia do trabalho.
Title: Work in informal sector and social representations: a theoretical study
Abstract: The discussion concerning the informal sector under the optics of social
representations has been an area which studies still emerge and are considered scarce,
if compared to the majority of studies referring to the organizational and labor
psychology in Brazil. The importance of such discussion makes itself present either
within academies or outside of them, since informality, the form of work without
contract or government monitoring, comprises a considerable amount of the brazilian
economically active population. The grey market field is permeated by the production of
practices and knowledge printed into the culture of society by the means of
representation — those, in turn, are considered by the Theory of Social Representations,
social and constructive, i.e., they're more than the mere sum of consciousnesses of
individuals and more than the mere reflexes of an already present ideological reality. In
such way, this essay leans towards an investigation and theorical reflexion surrounding
the concepts and products in the field of labor psychology concerning such informal
economy, linking them to the Theory of Social Representations, producing a discussion
concerning the current state of the art in the country, and pointing towards potential
paths for new research in the area.
Keywords: work. Social representations. Work psychology.
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Código: HS0712
Autor: BÁRBARA DANIELLE ANDRADE DE CASTRO PRAXEDES
Orientador: MARCELO DOS SANTOS CHAVES
Título: PAISAGEM OCEÂNICA – ANÁLISE GEOAMBIENTAL DO ATOL DAS ROCAS, NE DO
BRASIL.
Resumo: Nas zonas oceânicas, ambientes frágeis, de alta vulnerabilidade e de grande
mobilidade e fragilidade ambiental, com a interferência humana na dinâmica natural,
tem causado diversos problemas ambientais devido ao pouco conhecimento da
configuração natural desses ambientes. São nesses ambientes onde se encontram a
grande confluência de vários sistemas ambientais que sofrem a ação dos ventos, chuvas,
correntes, ondas e marés, tectonismo, geóides e macroclimas. O Atol das Rocas é um sítio
geomorfológico, pois é o único atol no Atlântico Sul Ocidental e um dos menores do
mundo. Ele foi descoberto em 1503 devido ao naufrágio da nau de Gonçalo Coelho
(Rodrigues, 1940). A área em estudo carece de coleta de dados geoambientais diários,
por isso, esta pesquisa tem como objetivo principal fazer um levantamento das
principais características morfológicas do Atol das Rocas, onde uma detalhada pesquisa
bibliográfica foi realizada a partir de textos e autores preexistentes, onde objetivamos
recolher o máximo de dados possíveis, com a finalidade de criar um banco de dados
bibliográficos. Além disso, realizamos um monitoramento de vinte e cinco dias no Atol
das Rocas nos meses de Agosto e Setembro de 2015, em parceria com a UFRN/DGE,
CNPQ e o ICMBIO. Aplicamos uma metodologia de campo baseada em técnicas de
dinâmica ambiental, sedimentologia e faciologia, fazendo uma referência a uma primeira
visita de campo, realizada em setembro de 2014.
Palavras-chave: Vulnerabilidade. Monitoramento. Dinâmica.
Title: OCEAN LANDSCAPE - GEOENVIRONMENTAL ANALYSIS OF ATOL DAS ROCAS , NE
BRAZIL .
Abstract: In ocean areas, fragile environments, high vulnerability and great mobility and
environmental fragility, with human interference in the natural dynamics, has caused
many environmental problems due to lack of knowledge about the natural configuration
of these environments. It is in these places where the great confluence of various
environmental systems that undergo the action of winds, rainfall, currents, waves and
tides, tectonics, and macroclimas geoids . Atol das Rocas is a geomorphological site, is
the only atoll in the Western South Atlantic and one of the lowest in the world. It was
discovered in 1503 due to the sinking Gonçalo Coelho ( Rodrigues, 1940) . The study
area is needed to collect the daily environmental geographic data, so this research aims
to survey the main morphological characteristics of Atol das Rocas , where a detailed
literature search was performed from existing texts and authors , aimed at collecting as
much data as possible in order to create a bibliographic database . In addition , we
conducted a follow-up of twenty- five days in the Atol das Rocas in August and
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September 2015 , in partnership with the UFRN / DGE , CNPQ and ICMBIO . Also, we
apply a field methodology based on technical environmental dynamics, sedimentology
and facies analysis, making a reference to a first field visit held in September 2014.
Keywords: Vulnerability. Monitoring. Dynamic.
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Código: HS0715
Autor: JOELMIR LISBOA VIANA
Orientador: VALDENIA APOLINARIO
Título: Análise de ASPILs: oportunidades e interfaces com o desenvolvimento
regional/local
Resumo: O estudo visa analisar a importância do setor de saúde para a economia do Rio
Grande do Norte. A pesquisa parte da hipótese de que há uma relação direta entre o
Complexo Econômico Industrial da Saúde – CEIS e a economia local/regional, na medida
em que inúmeras são as atividades (bens e serviços) acionadas por este complexo. No
caso dos serviços de saúde, é possível afirmar que as compras de bens e/ou serviços
impactam sobre a economia de uma maneira geral, e sobre a economia local/regional, de
maneira particular. Todavia, no Rio Grande do Norte, poucos são bens e serviços
adquiridos localmente (no estado) por hospitais públicos e privados localizados no
arranjo de saúde de Natal. Os resultados demonstram que há uma concentração interregional e intrarregional de estabelecimentos, equipamentos, leitos e ocupações em
favor do Sudeste, e regionalmente em favor dos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia.
No tocante às compras de bens e serviços por hospitais de alta complexidade localizados
no Arranjo Produtivo de saúde de Natal, confirma-se que há impactos sobre a economia
local/estadual, já que muitas atividades são acionadas. Todavia, poucos são bens e
serviços adquiridos localmente (no estado).
Palavras-chave: Arranjo Produtivo Local (APL). Saúde e Desenvolvimento
Title: The APL Natal health and its interface with the regional / local development
Abstract: This research aims to analyze how important is the Health Department for Rio
Grande do Norte economy. The research hypothesizes there is a connexion between
Economic Industrial Health Complex – CEIS and regional economy, considering there are
lots of activities (goods and services) operated by this Complex. In case of Health
Services it’s possible to affirm that purchases of good and services impact on general
economy, and particularly on regional one. However, in Rio Grande do Norte, private
and public hospitals, located into the health settlement from Natal, get little quantities of
goods and services within the own state. Results show there is an inter and intra
regional concentration of establishments, equipments, beds and occupations favoring
the Southeast region and some states in Northeast region, like Ceará, Pernambuco and
Bahia. Concerning goods and services purchases performed by high complexity
hospitals, located into the health settlement from Natal, local/regional economy impacts
are confirmed, considering lots of activities are operated in that region. However, there
are little quantities of goods and services purchased in Rio Grande do Norte.
Keywords: Local Productive Arrangement (APL). Health and development
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Código: HS0716
Autor: ANTONIA ROSIMEIRE PINHEIRO MAIA
Orientador: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS
Título: DINAMICA URBANA E REGIONAL: SOCIEDADE, ECONOMIA E MEIO AMBIENTE
Resumo: Os processos socioespaciais que ocorreram no Brasil, a partir da segunda
metade do século XX, impulsionados pela industrialização e urbanização, promoveram
articulações que levaram ao aumento da população urbana e a fragmentação do
território para fins de criação de municípios, cuja sede é reconhecida como cidade por
força da legislação vigente no país. Com o objetivo de examinar a dinâmica urbana e
regional do Rio Grande do Norte, nesse período, recorreu-se a procedimentos
metodológicos como leituras e fichamentos de livros e artigos científicos, levantamentos
de dados em Censos Demográficos (1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010),
documentos do Ipea, REGIC (2007) e PNUD (2012). Conclui-se que o Rio Grande do
Norte passou por significativas mudanças em sua dinâmica urbano-regional, de modo
que apenas alguns municípios se sobressaem em termos econômicos, assumindo a
condição de centros regionais.
Palavras-chave: Processos socioespaciais – Dinâmica urbana – Dinâmica regional
Title: Urban Regional Dynamics: society, economy and environmente
Abstract: Socio-spatial processes that occurred in Brasil, from the second half of the 20th
century, driven by industrialization and urbanization, promoted joints that led to the
increase of the urban population and the fragmentation of the territory in order to
create municipalities, that district headquarters is recognized as a city under the
legislation in the country. In order to examine the urban and regional dynamics of Rio
Grande do Norte, in this period, methodological procedures were used as readings and
books summaries of and scientific articles, data surveys in demographic census dataset
(1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 and 2010), documents of Ipea, REGIC (2007)
and PNUD (2012). We Concluded that Rio Grande do Norte has undergone significant
changes in its urban-regional dynamics, so that only a few municipalities stand out in
economic terms, on the assumption of regional centers.
Keywords: Socio-spatial processes - Urban dynamics - Regional dynamics
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Código: HS0718
Autor: MARCELO NOGUEIRA MORENO FILHO
Orientador: JUCIANO DE SOUSA LACERDA
Título: CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA AIDS NO PERÍODO DO CARNAVAL E SUAS
PERTINÊNCIAS: A OFERTA DE LUGARES DE INTERLOCUÇÃO AOS ADOLESCENTES E
JOVENS
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise dos contratos de
leitura (VERÒN, 2004) que são ofertados pelas campanhas de prevenção do HIV/Aids
produzidas pelo Ministério da Saúde do Brasil, de modo a verificar os tipos de
pertinência (VERÒN, 2004) quando expostos aos receptores adolescentes e jovens, focos
deste trabalho, relacionando-os com os lugares de interlocução (ARAÚJO; CARDOSO,
2007). Delimitamos o período correspondido entre os anos de 1990 e 2015 para estudo
das campanhas, veiculadas estritamente em mídias televisivas, utilizando a proposta de
análise de imagens em movimento (ROSE, 2003). Este trabalho integra o projeto de
pesquisa "Usos e apropriações das campanhas midiáticas de prevenção das DST/Aids
entre adolescentes e jovens do bairro de Mãe Luiza, Natal-RN".
Palavras-chave: publicidade; contrato de leitura; pertinência; adolescentes e jovens
Title: AIDS PREVENTION CAMPAIGNS IN CARNIVAL PERIOD AND PERTINENCES: THE
OFFER OF THE INTERLOCUTION PLACES ADOLESCENTES AND YOUNG PEOPLE
Abstract: This report aims to conduct an analysis of reading contracts (VERÒN, 2004)
offered by HIV/AIDS campaigns produced by the Health Ministry of Brazil in order to
check the types of pertinence (VERÒN, 2004) when exposed to adolescents and youth
people, they are the focus of this article, relating them to the interlocution places
(ARAÚJO; CARDOSO, 2007). It was chosen the period between 1990 and 2015 to study
the campaigns, propagated strictly in television media, using the analysis of proposal of
images in motion (ROSE, 2003). This work is part of the research project "Uses and
appropriations of media campaigns for the prevention of STD/AIDS among adolescents
and young people of Mãe Luiza neighborhood, Natal-RN".
Keywords: advertising; reading contract; relevance; adolescents; young people
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Código: HS0720
Autor: FRANCISCO HIAGO DE LIMA MACIEL
Orientador: ITAMAR DE MORAIS NOBRE
Título: O Bambelô da Alegria, o Maculelê e o Coco do Calemba em São Gonçalo do
Amarante/RN
Resumo: As manifestações culturais em São Gonçalo do Amarante- RN no contexto da
epistemologia do sul: Bambelô da Alegria, Maculelê e Coco do Calemba tem como
objetivo identificar e refletir sobre a ocorrência de processos folkcomunicacionais nas
manifestações folclóricas daquela região. Além disso, indicar características e tendências
contextualizadas na epistemologia do sul, na contra-hegemonia científica e no
paradigma emergente, científico-social e na sociologia das ausências e das emergências.
Foram realizadas coletas de dados e análises dos acervos fotográfico e videográfico dos
grupos folclóricos buscamos também manter contato com os líderes das outras
manifestações, a fim de conhecê-las e tornar conhecido objetivo da pesquisa. Foi
possível constatar que São Gonçalo do Amarante, é uma cidade com forte presença de
manifestações culturais que procuram manter a tradição folclórica e ao mesmo tempo
modernizá-las a fim de torná-las atrair a manutenção delas pelos mais jovens.
Palavras-chave: Coco de Roda; Cultura Popular; Folclore; Folkcomunicação
Title: The cultural events in São Gonçalo do Amarante- RN in the context of southern
epistemology
Abstract: The cultural events in São Gonçalo do Amarante- RN in the context of southern
epistemology : Bambelô da Alegria, Maculelê and Coco do Calemba aims to identify and
reflect on the occurrence of folkcomunicacionais processes in the folklore of the region.
Also, indicate characteristics and contextualized trends in South epistemology, scientific
counter-hegemony and the emerging paradigm, social scientific and sociology of
absences and emergencies. Were performed data collection and analysis of photographic
collections and videographic folklore groups also seek to maintain contact with the
leaders of other events in order to meet -Las and make known the research objective. It
was found that Sao Goncalo do Amarante, it is a city with a strong presence of cultural
events that seek to maintain the folk tradition and at the same time upgrade them to
make them attract their maintenance by younger people.
Keywords: Coco de Roda; Popular Culture; Folklore; folk communication
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Código: HS0723
Autor: MARILENE DE MEDEIROS ADUQUE
Orientador: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ
Título: "Marguerite Porete e o neoplatonismo."
Resumo: Em seu Mirouer, Marguerite Porete propõe o aniquilamento da alma como a
única forma possível de conduzir a humanidade ao seu estado inicial de pureza,
elevando-o espiritualmente e promovendo a tão almejada união mística com o divino.
Intenta-se neste trabalho uma breve análise a respeito do pensamento da autora
francesa, detendo-se especialmente na exposição do conceito de aniquilamento e seu
vínculo com a tradição neoplatônica e posteriormente, com a mística renana.
Palavras-chave: Aniquilamento. Deus. Neoplatonismo. Marguerite Porete.
Title: MARGUERITE PORETE AND NEOPLATONISM
Abstract: In her Mirouer , Marguerite Porete proposes the annihilation of the soul as the
only possible way of leading humanity to its original state of purity , raising it spiritually
and promoting the so longed mystical union with the divine. This work intends to make
a brief analysis about the French author's thinking, focusing mainly in the exposure of
the annihilation concept and its link with Neoplatonic tradition and, later, with the
Rhenish mysticism.
Keywords: Annihilation. God. Neoplatonism. Marguerite Porete.
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Código: HS0726
Autor: ANDERSON MOURA GONDIM DE FREITAS
Orientador: EDNA MARIA FURTADO
Título: A análise dos efeitos econômicos da atividade turistica na Cidade de Natal-RN e a
representação cartográfica dos fluxos
Resumo: A apresentação de um trabalho em que se predomina o estudo geográfico,
sempre ficará mais rica com o uso de cartogramas, pois eles mostram com detalhes tudo
que ocorre no espaço de estudo e desperta o interesse de quem produz e de quem os lê,
e junto com uma análise, ela se mostrará fundamental para o conhecimento. O presente
trabalho procura explanar esses benefícios através de uma análise dos efeitos
econômicos da atividade turística na cidade de Natal-RN, onde foram observados os
principais serviços que potencializam essa atividade. Para tanto, é necessário apresentar
a metodologia – como: questionários, pesquisa bibliográfica, confecção de cartogramas
que geram consequências, material pronto e diagnóstico dos mapas como resultado.
Todo o trabalho foi produzido pelo Grupo de Pesquisa Turismo e Espaço Geográfico
(GTEG) do departamento de geografia (DGE) da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) e com financiamento efetivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), coordenado pela professora/pesquisadora Dr. Edna
Maria Furtado. O que geram resultados que podem ser utilizados em outras pesquisas as
quais tem contribuído para aprimorar o aprendizado.
Palavras-chave: Análise. Cartograma. Atividade turística.
Title: ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY OF TOURIST EFFECTS ON NATAL-RN CITY
AND REPRESENTATION CARTOGRAPHIC OF FLOWS
Abstract: The presentation of a work in which the predominant geographical study,
always will be richer with the use of cartograms, as they show in detail everything that
occurs in the study of space and arouses the interest of those who produce and those
who read them, and together with an analysis, it will prove key to knowledge. This paper
attempts to explain these benefits through an analysis of the economic effects of tourism
in the city of Natal-RN, where the main services that enhance this activity were
observed. Therefore, it is necessary to present the methodology - such as questionnaires,
literature, preparation of cartograms that generate consequences, ready materials and
diagnosis of maps as a result. All work was produced by the Research Grupo de Pesquisa
Turismo e Espaço Geográfico (GTEG) Geography Department (DGE) of the Federal
University of Rio Grande do Norte (UFRN) and effective financing of the National
Scientific and Technological Development Council (CNPq) coordinated by professor /
researcher Dr. Edna Maria Furtado. What generate results that can be used in other
research which has contributed to improve learning.
Keywords: analysis. Cartograms. Tourism
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Código: HS0728
Autor: MARIANNA CARLA COSTA TAVARES
Orientador: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO
Título: O currículo da Escola Doméstica de Natal (1914-1926)
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar o modelo curricular presente
na Escola Doméstica (ED) no período de 1914 a 1926. Levamos em consideração as
administrações que ficaram à frente da escola no momento em questão, considerando o
currículo de 1914 e suas reformulações.Nesse sentido, buscamos analisar a grade
curricular e relacioná-los com a história da educação brasileira. Para a concretização da
pesquisa realizamos revisão bibliográfica acerca da ED e pesquisas em campo, na Escola
Doméstica, que tiveram como objetivo coletar informações, em documentos da escola,
sobre a instituição. Foi possível perceber no currículo desse período seu caráter
higienista, positivista e a presença de ideais da Escola Novaembora esse ideário venha
ser acentuado no Brasil a partir de 1920.
Palavras-chave: Escola Doméstica de Natal. Currículo.História da Educação.Escola Nova.
Title: The curriculum of Escola Doméstica de Natal (1914-1926)
Abstract: This study aims to analyze the curriculum model present in the Escola
Doméstica (ED) during the period of 1914 to 1926. We considered the administrations
that were managing the school during the moment in question, considering the 1914's
curriculum and its revisions. In that way, we seek to analyze the curriculum and relate
them with the brazilian education history. To achieve the reseacher we performed
literature review about ED and field reasearch, which aimed to collect information on
the school documents about the instituition's curriculum. It could be noticed in the
curriculum, of the refered period, its hygienist and positivist character, such as the
presence of New School ideals, although these ideology is accentuated in Brazil from
1920.
Keywords: Domestic School of Natal. Curriculum. History of Education. New School
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Código: HS0730
Autor: THAIANE GOMES DE MEDEIROS
Orientador: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS
Título: Educação inclusiva de alunos com deficiência em escolas públicas de Natal/RN:
um estudo de caso.
Resumo: Este relatório diz respeito ao projeto de pesquisa “Uma visão sobre a educação
inclusiva de alunos com deficiência” e busca conhecer o processo de educação inclusiva
de alunos com deficiência que vem sendo empreendido em três escolas pública, em
Natal /RN. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, na qual utilizamos o método
do Estudo de Caso. Para tanto, foram desenvolvidas: pesquisa documental, pesquisa
bibliográfica, observação da ação pedagógica empreendida em classes regulares e em
Salas de Recursos Multifuncionais, entrevista com docentes e mães de educandos com
deficiência. Assim, foi percebida a importância de um trabalho significante e coletivo
entre a família e a comunidade escolar, de maneira que o aluno com Necessidades
Educacionais Especiais sinta-se aparado, e possa usufruir de seus deveres e direitos com
cidadão, agindo, portanto, de forma crítica e reflexiva na sociedade.
Palavras-chave: Deficiência. Inclusão. Família. Escola. Sociedade
Title: STUDENTS WITH DISABILITIES IN INCLUSIVE EDUCATION PUBLIC SCHOOLS
NATAL/RN : A CASE STUDY
Abstract: This report concerns the research project "A vision of inclusive education of
students with disabilities" and seeks to know the inclusive education process of students
with disabilities that has been undertaken in three public schools in Natal / RN . It
consists of a qualitative research, using the Case Study Method. It was, developed:
Documentary research, bibliographical research, observation of Educational Action
taken in regular classes and in Multifunction Resource Rooms (MRR), interviews with
teachers and mothers of students with disabilities. Thus it was noticed the importance of
a collective and significant work between the family and the school community, in order
for the students with Special Educational Needs feel supported, and can enjoy their
rights and duties as citizens for the acting so critically and reflective in society.
Keywords: Deficiency. Inclusion. Family. School. Society.
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Código: HS0731
Autor: REINALDO LIMA SOUZA DE LELIS
Orientador: PAULO JOSE LISBOA NOBRE
Título: As Praças de Cultura de Djalma Maranhão
Resumo: A presente pesquisa buscou estudar e chamar a atenção para as intervenções
urbanísticas e arquitetônicas desenvolvidas na gestão do Prefeito Djalma Maranhão
(1956-1964). O presente estudo está inserido num projeto maior: o inventário das
Praças Históricas de Natal, as quais estão inseridas no Conjunto Arquitetônico,
Urbanístico e Paisagístico de Natal, tombado pelo IPHAN e situado nos bairros da
Ribeira e Cidade Alta. O recorte apresentado se voltou para a produção arquitetônica
promovida pelo então prefeito, ex-prefeito idealizador das chamadas Praças de Cultura,
que passaram a ser estudadas através da realização do referido inventário. Contudo,
houve uma mudança de percurso durante a pesquisa, devido a carência de informações
e dificuldade de acesso aos arquivos. Então, passou a debruçar-se mais na elaboração de
uma biblioteca virtual de maquetes eletrônicas representando diferentes fases
temporais dos espaços livres do Centro Histórico, especialmente a Praça André de
Albuquerque, para mostrar a evolução de suas fases distintas e diversas configurações
morfológicas experimentadas ao longo do tempo, objetivando contribuir para a
preservação do patrimônio arquitetônico e paisagístico através do estudo dessas áreas.
Palavras-chave: Djalma Maranhão, Praças Históricas, Patrimônio.
Title: The Culture Squares of Djalma Maranhão
Abstract: The research sought to study and draw the attention for the urbanistic and
architectural interventions developed in the management of Djalma Maranhão Mayor
(1956-1964). This study sets in a larger project: the inventory of Historical Squares of
Natal, as they are inserted in the Architectural Group, Urban and Landscape of Natal,
heritage listed by IPHAN and located in the neighborhoods of Ribeira and Cidade Alta.
The displayed cutout turned to the architectural production promoted by then mayor,
ex-mayor founder of called Culture Squares, which began to be studied through the
realization that this inventory. However, there was a course change during the search,
due to lack of information and difficulty to access the files. Then, passed to address more
in preparation of a virtual library of electronic mockups representing different phases
time of the free areas of the historic center, especially André de Albuquerque Square, to
show its evolution distinct phases and several experienced morphological settings along
the time, in order to contribute to the preservation of architectural heritage and
landscape through the study of these areas.
Keywords: Djalma Maranhão, Historical Squares, Patrimony.
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Código: HS0732
Autor: ALINE DOS ANJOS DO NASCIMENTO
Orientador: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO
Título: DANÇA E PRÁTICAS ORIENTAIS: DAS EXPERIÊNCIAS E DAS PRODUÇÕES
ACADÊMICAS NAS ARTES CÊNICAS
Resumo: A pesquisa teve como objetivos discutir possíveis relações entre dança e
práticas orientais a partir de registros acadêmicos que versam sobre a aproximação
entre práticas orientais e as artes cênicas, dar continuidade da descrição e discussão
sobre a experiência de artistas da dança cuja formação inclui ou se aproxima das
práticas orientais, organizar e discutir eixos temáticos sobre a relação entre dança e
práticas orientais. Os caminhos metodológicos partiram da busca on-line de publicações
no Portal da ABRACE (Memória Abrace Digital), a partir de palavras-chave: Arte Marcial;
Presença; Yoga; e Tai Chi. Houve,também, uma parceria com a disciplina de Corpo e
Espaço, a qual possibilitou oportunidade, acesso a experiências com as práticas
orientais: Tai Chi e Dança Butoh e coleta de relatos. As publicações encontradas e os
relatos foram interpretadas a partir da Análise Temática (Bardín). Com os registros
adquiridos constatou fortes elos entre as práticas orientais e o campo das Artes Cênicas.
Para a discussão, estabeleceu-se dois eixos temáticos: Meditação (autoconhecimento) e
Treinamento (do corpo do artista).
Palavras-chave: Práticas Orientais.Artes Cênicas.Experiências.Meditação.Treinamento.
Title: DANCE AND PRACTICES ORIENTAL: EXPERIENCES AND PRODUCTIONS
ACADEMIC IN PERFORMING ARTS
Abstract: The research aimed to discuss possible links between dance and oriental
practices from academic records that relate to the rapprochement between oriental
practices and the performing arts, to continue the description and discussion of the
dance artists experience whose training includes or approaches of oriental practices,
organize and discuss themes on the relationship between dance and oriental practices.
Methodological paths left the online search publications in Portal ABRACE (Memory
Abrace Digital), from keywords: martial art; Presence; Yoga; and Tai Chi. There was also
a partnership with the discipline of body and space, which made possible opportunity,
access to experiences with oriental practices Tai Chi and Butoh dance and collection
accounts. The found publications and reports were interpreted from the Thematic
Analysis (Bardin). With the acquired records found strong links between oriental
practices and the field of Performing Arts. For the discussion, it established two main
themes: Meditation (self) and training (of the artist's body).
Keywords: Pratices Oriental.Performing Arts.Experiences.Meditation.Training.
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Autor: NICOLE SILVA MORENO
Orientador: MARIA TERESA LISBOA NOBRE PEREIRA
Título: Narrativas de modos de vida na rua: entre histórias e invenções
Resumo: Esta pesquisa faz parte de um conjunto de ações do Centro de Referência em
Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CRDH) com a
População em Situação de Rua. É de inspiração etnográfica, qualitativa, baseada nos
princípios da pesquisa-intervenção e trabalhou com narrativas, relatos e histórias de
vida dessas pessoas, com o objetivo conhecer seus modos de vida, táticas e estratégias
de sobrevivência e as práticas de resistência frente às violações de direitos diárias.
Aproximou-se das suas diversas formas de reinvenções do cotidiano, da cidade, da vida,
além de nos dizer de modos de vida que resistem frente às dificuldades e violências
cotidianas: com a arte, com trabalho, com a solidariedade, com a luta e a militância.
Palavras-chave: População em situação de rua; Modos de vida; Resistência; Inventividad
Title: Narratives of ways of life: between stories and inventions
Abstract: This research is part of a set of actions of the Human Rights Reference Centre
of the Federal University of Rio Grande do Norte (CRDH) with homeless people. It has an
ethnographic, qualitative inspiration, based on the research-intervention’s principles
and worked with narratives and stories of those people’s lives, in order to cognize ways
of life, tactics and strategies of survival and the resistance practices against the daily
rights’ violations. It got closer to these people’s diverse ways of reinvent the day-by-day,
the city, the life, besides telling us about the ways of life that resist in front of the
difficulties and the everyday violence: with art, labor, solidarity, fighting and militancy.
Keywords: Homeless people; Ways of life; Resistance; Inventiveness
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Orientador: MARIANA DE SIQUEIRA
Título: A DEFESA DO CONCURSO PÚBLICO MEDIANTE A LEI DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA SOB A ÓTICA DOS JULGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
Resumo: O trato com a coisa pública é tópico esquadrinhado pelos operadores do
Direito, ora na elaboração de leis que busquem a persecução de todo aquele que atentar
contra o patrimônio da coletividade, ora no estudo da peste moral que paralisa o
desenvolvimento humano, qual seja, a corrupção. Dentre os diversos diplomas legais
criados para combater a devassa contra os bens do povo, encontra-se a Lei nº 8.492/92,
a qual visa guerrear contra a improbidade administrativa. Por sua vez, de maneira mais
cirúrgica, tal norma, entre outros pontos, persevera em defender a licitude do concurso
público, estabelecendo vias para punir os indivíduos que lutam para violar os certames,
os quais representam um aplauso a diversos princípios que se estruturam para dar
solidez ao Estado Democrático Constitucional de Direito. Logo, o estudo em comento
pretende demonstrar a transição de pensamento da visão que existe sobre o patrimônio
público, de forma a verificar a importância do concurso público no seio social, como a
Lei nº 8.492/92 se aparelha para protegê-lo, além de, sob a ótica dos julgados do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, estabelecer uma análise detalhada
que possa traçar caminhos para uma mudança efetiva na conjuntura atual.
Palavras-chave: Corrupção. Improbidade. Lei nº 8.429/92. Concurso Público.
Title: THE DEFENSE OF THE PUBLIC TENDER BY THE LAW OF ADMINISTRATIVE
IMPROPRIETY FROM THE PERSPECTIVE OF THE COURTS OF RIO GRANDE DO NORTE
STATE'S COURT OF JUSTICE
Abstract: The deal with the public thing is topic scrutinized by legal professionals, now
in the drafting of laws that seek prosecution of all those who undermine the heritage of
the community, sometimes in the study of moral pestilence that paralyzes human
development, namely, corruption. Among the various legal instruments designed to
combat wanton against the property of the people, is Law No. 8,492 / 92, which aims to
fight against administrative corruption. In turn, more surgical way, such a standard,
among other things, perseveres to defend the legality of the public tender, establishing
ways to punish individuals who struggle to violate the exhibitions, which represent an
applause to several principles that are structured to give strength to the constitutional
democratic state. Thus, the study under discussion aims to demonstrate the vision of
thinking transition that exists on the public property in order to verify the importance of
the public tender in social bosom, as Law No. 8,492 / 92 is It gears to protect it, and from
the perspective of the judgments of the Court of the State of Rio Grande do Norte,
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establish a detailed analysis that can draw paths for effective change in the current
situation.
Keywords: Corruption. Malfeasance. Law No. 8,429 / 92. Public tender.
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Código: HS0744
Autor: THAISE DA COSTA VARELA
Orientador: WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA
Título: O PANORAMA DO EMPREGO FORMAL E DO DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO NOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE (1990-2010)
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de concentração do
emprego formal nas maiores cidades do estado, Natal e Mossoró, e como o trabalho
formal na indústria interfere no desenvolvimento socioeconômico e urbano das cidades
norte rio-grandenses. Utilizando gráficos e tabelas para elucidar o crescimento e
evolução da economia e dos principais índices sociais ao longo dos anos 1990, 2000 e
2010, pretende-se fazer um breve resumo das principais características da economia do
Rio Grande do Norte e de seus subsetores. Algumas cidades se destacam em
determinados setores, devido as políticas públicas que contribuíram para essa
conjuntura de expansão econômica.
Palavras-chave: Emprego formal. Desenvolvimento. Indústria. Políticas Públicas.
Title: THE PANORAMA OF FORMAL EMPLOYMENT AND SOCIO- ECONOMIC
DEVELOPMENT IN THE MUNICIPALITIES OF RIO GRANDE DO NORTE (1990-2010)
Abstract: This study aims to analyze the process of concentration of formal employment
in the largest cities in the state , Natal and Natal, and as the formal work in the industry
affects the socio-economic and urban development of the northern cities Rio Grande .
Using charts and tables to elucidate the growth and development of the economy and
the main social indicators over the years 1990, 2000 and 2010 is intended to give a brief
summary of the main features of the economy of Rio Grande do Norte and its subsectors
. Some cities stand out in certain sectors , because public policies that contributed to this
situation of economic expansion.
Keywords: Formal employment. Development. Industry. Public policy.
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Código: HS0748
Autor: LOUISE SAYONARA GUEDES PEREIRA
Orientador: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS
Título: UMA VISÃO SOBRE A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DE DOCENTES EM SALAS DE
RECURSOS MULTIFUNCIONAIS COM ALUNOS CONSIDERADOS PÚBLICO-ALVO DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM NATAL - RN.
Resumo: Esse projeto objetiva analisar como vem se processando o Atendimento
Educacional Especializado de educandos com deficiência, em 3 escolas da rede pública
de Natal/RN, sendo todas de âmbito estadual. De cunho qualitativo, teve por caminho
metodológico o Estudo de Caso. Para a coleta de dados, empregamos a entrevista
semiestruturada e a observação, bem como analisamos os dados sob a ótica da análise
de conteúdo. Apresentaremos, portanto, os resultados finais do trabalho investigativo
que empreendemos como bolsista de Iniciação Cientifica, que retratam considerações
quanto às práticas pedagógicas que vêm sendo desenvolvidas nessas escolas,
envolvendo o trabalho inclusivo realizado na sala regular e na Sala de Recursos
Multifuncionais – SRM, correlacionando-as com a literatura especializada relativa à
Educação Inclusiva e ao Atendimento Educacional Especializado – AEE nas SRMs. O
estudo empreendido nos levou a perceber que, por mais que exista um contexto escolar
e social diferente, as barreiras para o processo de inclusão muitas vezes são similares,
faltando um investimento mais significativo na formação dos recursos humanos, um
acompanhamento mais efetivo da gestão escolar aos docentes atuantes com educandos
que apresentam deficiência, bem como dos setores responsáveis pela Educação Especial
no âmbito da Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado. Educação Inclusiva.
Title: An insight into the inclusive education of students with disabilities
Abstract: This project aims to analyze how is being processed Educational Specialized
care of students with disabilities in 3 state public schools of Natal/RN. Qualitative
nature, had the methodological way the Case Study. We used the semi-structured
interview and observation and analyzed them from the perspective of content analysis.
Present, so final results of the research of Scientific Initiation, reporting our
considerations about the pedagogical practices that have been developed in these
schools, that is, inclusive work done in regular room and Multifunctional Resource Room
- MRR, correlating them with the literature on Inclusive Education and Educational
Service specialist - IEESS in MRR's. The study undertaken us to notice that, as there is a
different school and social context, barriers to the process of inclusion are often similar,
missing a more effective monitoring of school management, as well as the sectors
responsible for Special Education in under the State Department of Education and Rio
Grande do Norte Culture.
Keywords: Educational Service Specialist. Inclusive education.
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Código: HS0754
Autor: MAGNO ALTIERI CHAVES DE SOUSA
Orientador: CLEBER DA SILVEIRA CAMPOS
Título: Bate-Ria: trazendo o rir nas pessoas através da bateria
Resumo: Este trabalho visa apresentar os resultados preliminares relacionados ao
desenvolvimento de uma nova metodologia para a iniciação musical de instrumentos de
percussão. Mais especificamente, buscamos ferramentas para tornar mais lúdico o
processo de aprendizado de algumas técnicas básicas da bateria, utilizando o próprio
corpo (percussão corporal) como instrumento. Num segundo momento, os participantes
buscam estabelecer o elo entre tais conceitos e sua respectiva aplicabilidade a bateria. A
metodologia de ensino/aprendizagem para a assimilação de tais conceitos esta
relacionados a oficinas de experimentação. Por fim, discute-se com os participantes
sobre aspectos motores/cognitivos da sua aplicabilidade no fazer musical, relacionados
a participação em tal experiência.
Palavras-chave: Bateria. Iniciação Musical. Oficinas de Experimentação. Percussão.
Title: Bate-Ria: learning the drumset with happiness
Abstract: This article presents the preliminary results related to the development a new
methodology for percussion instruments. More specifically, we seek tools to become
more playful the process of learning some basic techniques of the drumset, using the
own body (body percussion) as a tool. Secondly, participants set the link between these
concepts and their respective applicability to drumset. The teaching / learning
methodology for the assimilation of such concepts are related to the experimentation
workshops. Finally, we discuss with the participants aspects of motor/cognitive process
and respective applications at the instrument, as well participation experience in the
process.
Keywords: Drumset. Musical initiation. Workshops Experimentations. Percussion.
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Código: HS0756
Autor: OLAVO ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA
Orientador: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO
Co-Autor: WELTON PAULO DO NASCIMENTO
Título: "A produção do espaço urbano nos municípios de porte médio do semiárido
potiguar (Caicó e Currais Novos-RN)."
Resumo: Este texto tem por objetivo apresentar os resultados obtidos através da
pesquisa intitulada “A produção do espaço urbano nos municípios de porte médio do
semiárido potiguar (Caicó e Currais Novos-RN)”, desenvolvida no Departamento de
Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com apoio da bolsa de
iniciação científica PIBIC/CNPq. As cidades de Caicó e Currais Novos, situadas no Seridó
potiguar, apresentam em suas estruturas territoriais complexos sistemas de relações
entre os agentes sociais, políticos e econômicos, ocasionando metamorfoses no espaço
urbano. Tais transformações exigem novas atividades socioeconômicas e políticas
públicas voltadas ao crescimento urbano, resultante num importante vetor de análise
espacial. Assim, para a compreensão da trama urbana e seus reflexos na produção do
espaço citadino, adotaram-se os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa
bibliográfica e documental; levantamentos, sistematização e análise de dados
secundários através de órgãos como o IBGE, MTE e do Portal da Transparência do
Governo Federal; produção cartográfica; e pesquisa in loco, com o intuito de
reconhecimento de tais realidades urbanas. Os resultados obtidos sugerem a
importância da revisão dos planos de desenvolvimento urbano de ambos os municípios,
assim como a criação de um planejamento urbano pautado na demanda da regional aos
quais estão inseridos. Tais propostas deveriam nortear-se na participação da população
local em conjunto com gestores públicos.
Palavras-chave: Espaço Urbano; Caicó, Currais Novos; Planejamento.
Title: THE PRODUCTION OF URBAN SPACE IN MEDIUM-SIZED MUNICIPALITIES OF
POTIGUAR SEMIARID (CAICÓ AND CURRAIS NOVOS-RN)
Abstract: This text aims to present the results from the research entitled "The
production of urban space in medium-sized cities of Potiguar semi-arid (Caico and
Currais Novos-RN)", developed in the Department of Geography of the UFRN with
support from PIBIC / CNPq scientific initiation scholarship. The cities of Caico and
Currais Novos, located in the Potiguar Seridó, have in their complex territorial
structures systems of relations between social agents, political and economic, resulting
metamorphoses in the urban space. These changes require new socio-economic and
public policy activities related to urban growth, resulting in an important vector of
spatial analysis. Thus, for understanding the urban network and its effects in the
production of city space, the following methodological procedures were adopted:
bibliographical and documentary research; surveys, systematization and analysis of
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secondary data through bodies such as the IBGE, MTE and the Transparency Portal of
the Federal Government; cartographic production; and research on the spot, with the
recognition order of such urban realities. The results suggest the importance of the
review of the urban development plans of both cities, as well as the creation of an urban
planning founded on the regional demand to which they are inserted. Such proposals
should be guided by the participation of local people in conjunction with public
managers at the core of soil democratization and urban environment
Keywords: Urban Space; Caicó; Currais Novos; Planning.
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Código: HS0757
Autor: LUCIANA SALVIANO MARQUES DA SILVA
Orientador: VALQUIRIA APARECIDA PASSOS KNEIPP
Título: A MEMÓRIA DA TV NO RN
Resumo: Este projeto pretende realizar um mapeamento da trajetória das emissoras de
televisão no Estado do Rio Grande do Norte, desde a chegada da TV no Brasil em 1950
até os dias atuais (processo de digitalização). O objetivo é compreender como se deu
processo de implantação e desenvolvimento desta mídia no Estado. Para isso, um
instrumental metodológico contando com várias técnicas e estratégias serão utilizadas,
desde a pesquisa documental, entrevista e grupo focal, com o auxílio de alguns preceitos
da história oral. Esta pesquisa faz-se necessária como uma forma de registrar e divulgar
para a sociedade acadêmica todo o processo pelo qual passou a televisão Potiguar, no
seu passado, como subsídio para o entendimento do estágio atual. Atualmente existem
seis emissoras comerciais abertas em funcionamento em Natal. Sendo que três delas
com sinal digital e outras três com sinal analógico. Além destas existem outras 16
emissoras entre TVs legislativas, comunitárias, entre outras. O estágio de midiatização
da sociedade vem impondo um novo ritmo as mídias, e a televisão passa por mais um
processo de mudança, concorrendo com a internet na busca pela audiência. Esse novo
cenário vem caracterizar o que Ignácio Romanet denomina de "Das mídias de massas à
massa de mídias". Compreender como TV no RN atravessou toda essa trajetória torna-se
fundamental para a pesquisa em comunicação, principalmente para a história da mídia.
Palavras-chave: História da mídia. Televisão. RN
Title: Memory of the TV in RN
Abstract: This project intend to do a mapping about the journey of the tv channels in the
state of Rio Grande do Norte, since the arrival od the television in Brasil, in 1950 until
the present day (digital processing). The main goal is to understand how was the tv
implementation process and its development in our state. In order to achieve this goal, it
will be used the methodology of documental researches, interviews and focus group,
with the support of some precepts of the oral history. This research is necessary as a
manner to register e spread to the academic society the whole process by which the
potiguar television has been through, in its past, as subsidy to the present stage of
entertainment. Nowadays there are six commercial channels (open signal)in operation
in Natal. Of which, three with digital signal and three with analogical signal. Besides
those , there are 16 channels among legislative, community, and others. The society
midiatisation process is imposing a new rhythm to the media, and the television has
been through another changing process, competing with the internet in the search for
audience. This whole new scenario characterizes what Ignácio Romanet calls "From
mass media to the mass of media". To understand how the television of RN went
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through this journey becomes essential to the communication researches, mainly to the
media history.
Keywords: Media history. Television. RN
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Código: HS0758
Autor: ALYNE ÉRIKA AMÉRICO DOS SANTOS
Orientador: CARMEN MARGARIDA OLIVEIRA ALVEAL
Título: As terras do conde: poder e política sesmarial na capitania da Paraíba (16541750)
Resumo: O processo de expansão da colonização nas Capitanias do Norte esteve
intrinsecamente ligado à ação de conquistadores que dispuseram de suas armas e
desbravaram o sertão, além de homens que viam na América portuguesa possibilidades
de ascensão social. Diversos foram os agentes que participaram da conquista, desde
militares e missionários cristãos, a homens que prestavam serviços à Coroa, recebendo
como benesse o título de terra (sesmaria) para povoar e, quem sabe, adquirir riquezas
na colônia, tornando-se membros de uma categoria nova, resultante das conquistas
portuguesas no ultramar: as elites coloniais. Dentro desse contexto, é possível observar
como determinados grupos de sesmeiros, notadamente os que integravam a nobreza
titulada do Reino, possuíam mais facilidades na obtenção da concessão de sesmarias,
mesmo alguns não tendo vindo à América portuguesa, como possivelmente é o caso do
objeto de estudo dessa pesquisa. Nesse sentido, esse trabalho tem por objetivo analisar a
trajetória de Francisco de Távora – 1º conde de Alvor, oriundo de família nobre e com
títulos decorrentes de serviços prestados à Coroa portuguesa – e investigar qual o seu
interesse em adquirir terras na capitania da Paraíba, procurando compreender as
estratégias utilizadas pelo conde para obter a concessão das sesmarias, e
contextualizando com a concepção de que a política de privilégios e a economia de
mercê da Coroa portuguesa possibilitavam poder e influência àqueles que prestavam
serviços ao reino.
Palavras-chave: Francisco de Távora. Capitania da Paraíba. Capitanias do Norte.
Title: The lands of the count: power and sesmarial policy in the captaincy of Paraíba
(1654-1750)
Abstract: The expansion process of colonization in Northern Captaincies was
intrinsically linked to the action of conquerors who have their guns and cleared the
sertão, as well as men who saw in Portuguese America possibilities of social ascension.
Several were the agents who participated in the conquest, since military and Christian
missionaries, the men who provided services to the Crown, receiving as royal award like
the title of land (allotment) to settle and acquire wealth in the colony, becoming
members of a new category, resulting from the Portuguese conquests overseas: colonial
elites. Within this context, it is possible to observe how certain groups of sesmeiros,
notably those included in the nobility of the Kingdom, nobles had more facilities in
obtaining the concession of sesmarias, even some not having come to America, as
possibly the object of study of this research. In this sense, this work has for objective to
analyze the trajectory of Francisco de Távora – 1st count of Alvor, originally from noble
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family and with titles arising from services rendered to the Portuguese Crown – and
investigate what's your interest in acquiring land in the captaincy of Paraíba, seeking to
understand the strategies used by count for the concession of sesmarias, context and
with the view that the politics of privileges and the economy of the Portuguese Crown
led to power and influence to those who provided services to the Kingdom of Portugal.
Keywords: Francisco de Távora. Captaincy of Paraíba. Northern captaincies.
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Código: HS0765
Autor: HALAN DYEGO BATISTA DIAS
Orientador: JOHN FONTENELE ARAUJO
Título: CARACTERIZAÇÃO DAS OSCILAÇÕES HIPOCAMPAIS GAMA E TETA NA
SINCRONIZAÇÃO AO ALIMENTO
Resumo: Os ritmos biológicos variam periodicamente no tempo. O FAAé caracterizado
pelo aumento da locomoção de 2 a 3 horas antes da disponibilidade de comida. Esse
ritmo apresenta limite circadiano, persiste em condições de privação alimentar total e
independe dos núcleos supraquiasmáticos. O FEO, oscilador responsável pela
sincronização ao alimento tem um sistema disjunto ao de sincronização fótica. Sugere
que o FEOseja composto por uma rede de estruturas. O hipocampo está envolvido com
processos de memória episódica, sendo modulado por um ritmo circadiano, no qual a
comida é o agente sincronizador. Está relacionado a processos que envolvem estado de
energia e apresenta mudanças na expressão dos genes relógios mPer1 e mPer2, da
proteína c-Fos em animais sujeitos à restrição alimentar. Nosso trabalho objetivou a
análise eletrofisiológica do hipocampo, nas condições de alimentação livre e restrição
alimentar, analisando as faixas de frequências gama e teta, na intenção de demonstrar a
participação dessa estrutura na rede de osciladores que compõem o FEO. Ratos em
restrição alimentar, apresentam maior prevalências das faixas gama durante a fase de
antecipação ao alimento quando comparados ao grupo controle (alimentação livre).
Palavras-chave: Sincronização ao alimento. Hipocampo. Eletrofisiologia
Title: CHARACTERIZATION OF GAMMA AND THETA HIPOCAMPPAL OSCILLATIONS IN
THE FOOD ENTRAINEMENT
Abstract: Biological rhythms are events that have a periodicity of time. The FAA consists
in increase of locomotor activity 2 and 3h before food availability. This rhythms has a
circadian limit, persists in food deprivation and suprachiasmatic nucleus lesions. The
FEO independent light photic cycle. The FEO is compost by a network. The hippocampus
is involved on episodic memory and state of energy. It is modulate by a circadian rhythm
and the food avaibility is the zeitgeber. It is involved on state energy and change on
expression of clock genes mPer1 and mPer2, the c-Fos protein in restricted rats. Our
work aimed to study the hippocampus electrophysiology on free food avaibility and
restricted food avaibility by gamma ant theta frequency to show the participation of
hippocampus on FEO network. Rats on restricted food avaibility showed prevalence of
gamma 3h before the food avaibility when compares to control group.
Keywords: Food entrainement. Hippocampus. Electrophysiology
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Código: HS0766
Autor: VANESSA MARTINS BENIGNO DE AQUINO SILVA
Orientador: GILMAR BARBOSA GUEDES
Título: DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E O IDEB COMO PARÂMETRO DE
ANÁLISE: AVALIANDO OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA EQUIPE
GESTORA
Resumo: O relatório discute os paradigmas de descentralização e democratização da
gestão escolar pública instaurado a partir dos anos1980 em conseqüência do processo
de redemocratização, nesse momento a gestão assume a nuança de transferência de
poder para sociedade civil. Ou, na lógica da reforma gerencial do estado – Governo FHC
(1995-2003)–transferência de responsabilidades para os entes federados e a sociedade
civil. Analisa as repercussões desse processo nas escolas públicas estaduais da cidade do
Natal por meio da atuação dos conselhos de escola. Teórico-metodologicamente baseouse nos autores – Werle (2003); Guedes (2002);Franco (2012); Sobrinho & Barbosa
Júnior (2014); Morais & França (2006), dentre outros – que discutem a gestão nas
perspectivas gerencial e crítico-dialética. Analisa dados de uma pesquisa quantiqualitativa que aplicou questionários semi-estruturados junto aos diretores, vicediretores e coordenadores administrativo-financeiro e pedagógicos em escolas de alto e
baixo IDEB. Concluímos que as escolas de baixo IDEB utilizam o fórum do Conselho
Escolar, com prioridade, na discussão do planejamento e desenvolvimento de práticas
pedagógicas que aprimorem a qualidade da educação e o desempenho alunos, em
contraposição, nas escolas de alto IDEB a atuação centra-se na resolução de problemas
da área administrativa em detrimento da pedagógica, por considerá-la uma dimensão
satisfatória em função dos resultados atingidos.
Palavras-chave: Gestão Democrática. Conselho Escolar. Descentralização da gestão.
Title: Democratization of public administration by the school council: Aftereffects on
schools with higher and lower IDEB in Natal
Abstract: This report debate the paradigms of descentralization and democratization of
public school administration established starting on the 80’s decade on results of
redemocrazation procedure, in this moment the management admit the nuances of
ruling transfer to the civil society. Either, on the meaning of management reform in the
polity – FHC’s governance (1995-2003) – Responsibility transfer for the federal entities
and the civil society. Analyzes the repercussions of this procedure on the public school
in Natal Town by the proceeding of the School Councils. Methodological approach based
on this authors – Werle (2003); Guedes (2002);Franco (2012); Sobrinho & Barbosa
Júnior (2014); Morais & França (2006), also others – that discussing the administration
on management perspective and argumentative dialectical. Analyzes data collection of a
qualitative approaches research that applied a semi-structured questionnaire according
to principal, vice-principal, financial supervisors and pedagogical supervison in schools
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with higher and lower IDEB. We concluded that the lower IDEB schools utilizes the
school councils forum prioritizing the planning and development of pedagogical
practices to improve the education standard and student’s acting, as opposed, on the
higher IDEB schools, the acting prioritize to solve financial and administrative issues
rather than pedagogical, because they judging the results of pedagogical dimension as
satisfactory.
Keywords: Democratic administration, school council, democratization of administ
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Código: HS0770
Autor: MARÍLIA DO VALE GÓIS PACHECO MEDEIROS
Orientador: ADIR LUIZ FERREIRA
Co-Autor: JENNIFER JULIANA BARRETO BEZERRA COSTA
Título: “AS PRÁTICAS DE APRENDIZAGEM E SOCIALIZAÇÃO ENTRE OS ESTUDANTES
DOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UFRN”
Resumo: A busca pela compreensão da nova configuração do Ensino Superior brasileiro,
o qual tem se transformado nos últimos anos, é base motivadora para o
desenvolvimento deste trabalho. Aqui buscamos compreender especialmente como
acontece a socialização no meio ambiente de estudos do Ensino Superior, mais
especificamente ainda, como isso acontece no curso de Pedagogia. A partir de alguns
questionários aplicados e analisados em momentos anteriores desta pesquisa, já
tínhamos alguns dados sobre o perfil geral do nível de socialização dos estudantes desse
curso, que se apresentou com um baixo nível de socialização, seja no âmbito estudantil
ou pessoal. Gostaríamos, entretanto, de compreender de forma mais profunda esses
aspectos da socialização. Para isso analisamos as falas de uma estudante do curso de
Pedagogia, com quem realizamos uma entrevista semiestruturada. No seu discurso a
estudante relata gostar do curso, mas não ter uma boa relação com seus colegas de
turma, principalmente em função das diferenças existentes entre eles, o que prejudica o
desenvolver dos estudos. Mesmo assim, a estudante se queixa especialmente do baixo
nível de amizade que tem com seus colegas, o que, segundo ela, influencia
negativamente em sua motivação e engajamento maior no curso. Observamos assim que
há uma baixa socialização convivial-curricular, e mais baixa ainda socialização
interpessoal-amigável. Isso influencia sim, de maneira negativa, a satisfação e a
motivação no ambiente universitário.
Palavras-chave: Socialização Universitária. Curso de Pedagogia.
Title: The practices of learning between the graduate students of UFRN.
Abstract: Trying to comprehend the new configuration of the Brazilian Higher
Education, which has been transformed through the last years, is our motivational base
to develop this paper. We tends to comprehend especially how the socialization occurs
in the High Education environment, more specifically, how it happens in the course of
Pedagogy. We already had same data of the general characteristics of socialization in the
those students, coming from previous questionnaires. The data shows us the low level of
the students socialization, in the personal and students context. However, we would like
to understand more deeply these issues of socialization. For that, we analyzed the
speaking of a student of Pedagogy, with whom we made a semi-structured interview.
The student reports that she likes the course, but does not have a good relationship with
her class colleagues, majorly because the differences between them, what harms the
studies development. Nonetheless, the student complain specially about the low level of
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friendship with the classmates, what, according to her, affects negatively in her
motivation and engagement. We noticed that there is a low socialization curricularconvivial, and lower socialization friendly-interpersonal. It affects negatively the
satisfaction and the motivation in the university environment.
Keywords: University Socialization. Pedagogy course.
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Código: HS0772
Autor: NÍSIA LUIZA DE ANDRADE OLIVEIRA
Orientador: RITA DE LOURDES DE LIMA
Título: O processo de resistência da população LGBT no âmbito da UFRN
Resumo: Este trabalho abarca uma explanação dos procedimentos teórico e
metodológicos utilizados ao longo do período de execução do projeto de pesquisa “A
vida da população LGBT nas residências universitárias da UFRN”. O projeto tem os
seguintes objetivos: analisar a política de assistência estudantil, particularmente através
da bolsa de residência da UFRN; traçar o perfil sócio-econômico dos residentes
entrevistados; conhecer o cotidiano de vida dos residentes LGBT’s nas residências da
UFRN e analisar como os residentes LGBT’s lidam cotidianamente com o
preconceito/discriminação social. Aqui são discutidas os levantamentos e as atividades
que ocorreram nesse espaço de tempo, dando ênfase à busca bibliográfica da assistência
estudantil, histórico do movimento LGBT no Brasil, pressupostos da pesquisa científica e
a elaboração da entrevista para o projeto em questão. Nesse sentido, faz-se um breve
relato das atividades realizadas apontando os elementos levantados, assim como,
apresenta as contribuições advindas com esse processo.
Palavras-chave: Movimento LGBT. Assistência Estudantil. Universidade. Formação profis
Title: The process of resistance form LGBT population within the UFRN
Abstract: This labour embrace a explanation of teoric and methodological procedure are
used along of period to execution of reseach project “The life of LGBT population on
undergrad residence of UFRN”. The project have following goals: examine the politics of
assistance student, particularly through residence grant of UFRN; outline the profile
economic social of interviewed resident; know the quotidian of life LGBT’s residents on
residence of UFRN and analyse how the LGBT’s residents handle on a dayli basis with
the prejudice/discrimination social. Here are discussed the survey and the activities that
happened in this space of the period, giving emphasis to search bibliographic of
assistance student, historic of LGBT movement, assumption research scientific and the
elaboration of interview to de project in question. In this sense, do a soon account about
to activities realized pointing out the elements raised, as presents the contributions
happen with this process.
Keywords: LGBT movement. Student Assistance. University. Professional formation.
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Código: HS0777
Autor: ARTHUR BESERRA DE MELO
Orientador: KILZA FERNANDA MOREIRA DE VIVEIROS
Título: Pobreza e desigualdade social em ambientes escolares em Natal
Resumo: O presente artigo tem como objetivo socializar o andamento, as reflexões e os
avanços do projeto de pesquisa "Educação , pobreza e desigualdade social, em Natal
_RN". O projeto tem como centralidade estudar os impactos do Programa Bolsa Família
(PBF) na educação a partir de pesquisas a serem realizadas no âmbito da escola pública
do município de Natal, tomando por base o acompanhamento de seis escolas, sendo o
campo de pesquisa a partir de gestores e professores do ensino fundamental. Para
realizarmos este estudo, primeiramente tivemos reuniões para a discussão teórica pra
entendermos o fenômeno da pobreza e o Programa Bolsa Família, para posteriormente
pesquisarmos como os ambientes escolares se relacionam com esse fenômeno social.
Nossa base teórica foi constituída da legislação do PBF, REGO e PINZANI (2013),
WAISELFIZ (1998), entre outros autores. Posteriormente, para entendermos como o
ambiente acadêmico estava discutindo as relações de educação e pobreza, realizamos
uma pesquisa bibliográfica. E por fim iniciamos a pesquisa de campo visitando escolas
de diferentes bairros da cidade do Natal. O projeto de pesquisa "Educação , pobreza e
desigualdade social, em Natal _RN" ainda se encontra em desenvolvimento, mas já
apresenta apontamento para entendermos como a sociedade, o ambiente acadêmico e
os educadores entendem a relação dos processos educativos com os contextos sociais de
pobreza e desigualdade social.
Palavras-chave: Educação. Pobreza. Programa Bolsa Família. Politicas Publicas.
Title: POVERTY AND SOCIAL INEQUALITY IN SCHOOL ENVIRONMENTS IN NATAL
Abstract: This article aims to socialize the progress and the discussions of the research
project "Education, poverty and social inequality in Natal _RN". The project's central
study the impact of the Bolsa Família Program (PBF) in education from research to be
conducted within the public school in the city of Natal, based on the monitoring of six
schools, with the search field from the managers and elementary school teachers. To
accomplish this study, first we had meetings to the theoretical discussion to understand
the phenomenon of poverty and the Bolsa Família Program, later we search as school
environments relate to this social phenomenon. Our theoretical basis was made the law
of the PBF, REGO and Pinzani (2013), WAISELFIZ (1998), among other authors. Later, to
understand how the academic environment was discussing the relationship of education
and poverty, we conducted a literature search. And finally started field research visiting
schools of different Christmas city neighborhoods. The research project "Education,
poverty and social inequality in Natal _RN" is still in development but already has
pointing to understand how society, academia and educators understand the
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relationship of educational processes with the social contexts of poverty and social
inequality
Keywords: Education. Poverty. Bolsa Família Program. Public policy.
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Código: HS0779
Autor: SAMUEL MARTINS VALCAREGGI
Orientador: JANAINA DA SILVA ALVES
Título: Transmissão de preços entre os mercados de açúcar e etanol no Nordeste do
Brasil
Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a transmissão de preços entre os
principais mercados de açúcar e etanol do Brasil representados por Alagoas,
Pernambuco e São Paulo, no período de 2003 a 2015. Foi utilizado o referencial teórico
sobre transmissão de preços entre mercados e Lei do Preço Único (LPU). Utilizou-se a
metodologia de séries temporais, especificamente, os testes de Dickey-Fuller Aumentado
(ADF) para analisar estacionariedade, cointegração de Johansen e causalidade de
Granger. Os resultados indicaram, respectivamente, a presença de raiz unitária e que as
séries são estacionárias em primeira diferença, ou esteja, integradas de ordem um.
Verificou-se que há pelo menos um vetor cointegrante, que evidencia um padrão entre
as séries, ou seja, movimentos de preços em um mercado influenciam os preços dos
outros, através de uma relação de longo prazo estável. Foi possível inferir que os preços
de São Paulo causam os preços em Alagoas e Pernambuco para os mercados analisados.
Portanto, conclui-se que os mercados de açúcar e etanol em São Paulo influenciam os
preços destes produtos nos estados da região Nordeste, como esperado.
Palavras-chave: Açúcar e Etanol. Nordeste. Cointegração. Transmissão de preços.
Title: Price transmission between Sugar and Ethanol markets in Brazil’s Northeast in the
period from 2003 to 2016
Abstract: The present study aims to analyze the price transmission between the major
sugar and ethanol markets of Brazil represented by Alagoas, Pernambuco and São Paulo,
in the period from 2003 to 2015. We based our paper on the prices transmission theory
between markets and the Law of One Price (LoP). Using temporal series methodology,
specifically, Augmented Dickey-Fuller test for stationarity, Johansen cointegration and
Granger causality. The results indicated, respectively, the presence of unit root and
stationarity in first difference, namely, integration of order one. Checked that there is at
least one cointegrating vector, which tells that there is a pattern between the series,
namely, movements by prices in one market influences the price of others indicating a
stable long run relationship. Was possible to infer that the prices of São Paulo causes the
prices in Alagoas and Pernambuco for the analyzed markets. Therefore, we conclude
that São Paulo’s sugar and ethanol markets, influences the prices of others states in
Northeast region, as expected.
Keywords: Sugar and Ethanol. Northeast. Cointegration. Prices transmission.
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Código: HS0780
Autor: CAIO CEZAR FERNANDES DA SILVA
Orientador: WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA
Título: Estudos sobre a distribuição do emprego formal nas cidades potiguares 1990/2010
Resumo: No contexto das mudanças sociais das ultimas décadas, é necessário observar a
dinâmica distributiva do emprego formal no espaço, especificamente nesse trabalho é
descrito esse processo que tem como base a evolução da indústria do Rio Grande do
Norte, analisando-a pela ótica dos subsetores e destacando as principais regiões de
polarização do emprego. Foi observada a centralização da massa de trabalhadores, o que
caracteriza um fenômeno de concentração produtiva econômico-espacial, nesse aspecto,
se verifica que, a região de maior relevância dessa concentração é a Região
Metropolitana de Natal, que engloba a maior parcela do mercado de trabalho formal do
estado, seguida de Mossoró, Macau e Guamaré.
Palavras-chave: Mudanças sociais. Emprego. Rio Grande do Norte.
Title: STUDY ON THE DISTRIBUTION OF FORMAL EMPLOYMENT IN POTIGUARES
CITIES - 1990/2010
Abstract: In the context of the social changes of the last decades, it is necessary to
observe the distributive dynamics of formal employment in space, specifically in this
work is described this process that have base on the Rio Grande do Norte industry
evolution , analyzing it from the perspective of sub-sectors and highlighting the key
regions of polarization of employment. It was observed the centralization of the mass of
workers, which characterizes a phenomenon of economic- productive spatial
concentration, in this aspect; it appears that, the most prominent area of this
concentration is the Metropolitan Region of Natal, which comprises the largest part of
the formal labor market in the state, followed by Mossoró, Macau and Guamaré.
Keywords: Social Changes. Employment. Rio Grande do Norte.
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Código: HS0789
Autor: NATÁLIA MARINA DANTAS CUNHA
Orientador: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES
Título: Escrita na Educação Infantil: experiências e sentidos de crianças e professores
Resumo: O presente trabalho analisa o lugar da linguagem escrita na Educação Infantil.
A investigação teve por objetivo analisar modos como a linguagem escrita tem sido
vivenciada e significada por crianças e professores dessa etapa educacional. Os dados
foram construídos em uma instituição de Educação Infantil, tendo como aportes teóricometodológicos, princípios da abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky e
proposições do dialogismo de M. Bakhtin para a pesquisa sobre processos humanos. A
metodologia envolveu os seguintes procedimentos: análise documental, sessões de
observação do tipo semiparticipativa em uma turma da Educação Infantil e entrevistas
do tipo semiestruturado com crianças e professora da turma observada. O estudo foi
realizado em um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, da rede pública de
Natal/RN, em uma turma de nível IV, com crianças na faixa etária de 5 anos. A análise
que desenvolvemos nos deu indícios de que os modos como a escrita tem sido inserida
na vida das crianças na Educação Infantil apresentam-se como “adorno”, ornamento de
paredes; como código, cujas partes precisam ser aprendidas por memorização. Essas
constatações nos indicam uma significação-apropriação de ideias inovadoras em relação
à presença da escrita na vida das crianças na Educação Infantil de modo restrito e
lacunar. E nos apontam a necessidade de que tais práticas sejam repensadas para que
possam possibilitar às crianças a compreensão da escrita enquanto linguagem.
Palavras-chave: Linguagem Escrita; Educação Infantil; Práticas Pedagógicas.
Title: Writing in Early Childhood Education : experiences and senses of children and
teachers
Abstract: This paper examines the place of written language in kindergarten. The
research aimed to examine ways in which the written language has been experienced
and meant for children and teachers of this educational stage. Data were built in a
childhood education institution, with the theoretical and methodological contributions,
principles of historical-cultural approach of L. S. Vygotsky and dialogism the
propositions of M. Bakhtin for research on human processes. The methodology involved
the following: document analysis, observation sessions semiparticipativa type in a class
of early childhood education and semistructured interviews of the kind with children
and teacher observed class. The study was conducted in a Municipal Center for Child
Education - CMEI, public network Natal / RN, at a level of class IV, with children aged 5
years. The analysis we developed has given us evidence that the ways in which writing
has been inserted into the lives of children in kindergarten are presented as
"adornment", ornament walls; as code, which parts need to be learned by rote. These
findings indicate to us a meaning-appropriation of innovative ideas in relation to the
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writing presence in the lives of children in kindergarten restricted and incomplete way.
And they point to the need for such practices to be rethought so that they can enable
children to understand the written language while.
Keywords: Early Childhood Education; Written language; Pedagogical practices.

721

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS0791
Autor: MICHELY KAROLINE ZUMBA GOMES
Orientador: MARIA CRISTINA LONGO CARDOSO DIAS
Título: A questão coletiva para John Stuart Mill
Resumo: O seguinte trabalho tem como objetivo apresentar algumas ideias do filósofo e
economista inglês John Stuart Mill e estabelecer uma relação entre os elementos
necessários dentro de um modelo de organização social no qual o princípio da utilidade
possa ser adotado para orientar a conduta dos indivíduos. Logo, torna-se necessário um
modelo de governo que inclua uma série de instrumentos propícios ao desenvolvimento
de sentimentos e condutas que compreendam não somente o bem-estar do próprio
indivíduo, mas também do coletivo.
Palavras-chave: Utilitarismo. Ética. Liberdade. Individualidade. John Stuart Mill
Title: The collective question to John Stuart Mill
Abstract: The following work is intended to present some ideas of the British
philosopher and economist John Stuart Mill, and to establish a relation among the
necessary elements within a model of social organisation in which the principle of
utilitarianism can be adopted to guide the behaviour of individuals. Therefore, it
becomes necessary a model of government that includes a series of propitious
instruments for the development of feelings and behaviours that comprehend not only
the welfare of the individual himself but also the welfare of the collective.
Keywords: Utilitarianism. Ethics. Liberty. Individuality. John Stuart Mill
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Código: HS0807
Autor: JORGIANE LOPES PINTO
Orientador: MIRIAM DE OLIVEIRA INACIO
Título: Sistematização e Análise de dados sobre a Rede de Atendimento às Mulheres em
situação de Violência em Natal/RN: desafios para ações intersetoriais com qualidade
Resumo: A pesquisa "Rede de Atendimento às Mulheres em situações de Violência em
Natal/RN: desafios para ações intersetoriais com qualidade" identificou os serviços
especializados da Rede de Atendimento pública às mulheres em situações de violência. O
enfrentamento à violência contra as mulheres exige um conjunto articulado e integrado
de serviços e ações que contemplem as dimensões da prevenção, combate, assistência e
garantia de direitos às mulheres. Quanto aos procedimentos metodológicos, até o
presente momento foram realizadas a pesquisa bibliográfica, documental e observação
quanto à localização das instituições que integram a Rede de Atendimento às Mulheres
em situações de Violência. A cidade do Natal possui 09 (nove) instituições que podem
ser identificadas como parte dessa chamada Rede de Atendimento, presente nas áreas
da Segurança e Defesa Social, Justiça, Saúde, Assistência Social e garantia de Direitos, as
quais estão localizadas separadamente nas zonas norte, sul e leste da cidade. A
existência desses serviços voltados para atender as mulheres representa um avanço no
sentido de buscar enfrentar a complexidade dos aspectos sociais, econômicos e culturais
que envolvem a violência patriarcal de gênero, mas a distância geográfica entre os
mesmos poderá contribuir com a chamada “rota crítica”, processo denominado para
descrever os repetidos caminhos percorridos pelas mulheres em busca de atendimento,
posto que provoca desgaste emocional e revitimização.
Palavras-chave: Violência contra Mulheres. Rede de Atendimento. Intersetorialidade
Title: Attention Network for Women in Situation of Violence in Natal / RN: challenges for
Intersectoral Actions with Quality
Abstract: The search "Attention Network for Women situations of violence in Natal / RN:
Challenges for intersectoral actions with quality" identified the specialized services of
the public attention network for women in situations of violence. The confrontation
violence against women requires a coordinated and integrated set of services and
actions that address the dimensions of prevention, combat, assistance and warranty
rights for women. As for the methodological procedures to date were carried out
bibliographic, documentary research and observation as to the location of the
institutions that are part of the Women Attention Network for Women in situations of
violence. The City of Natal has nine (09) institutions that can be identified as part of the
call Attention Network, present in the areas of Security and Social Defense, Justice,
Health, Social Welfare and Rights guarantee, which are located separately in the north,
south and east areas of the city. The existence of these services geared to meet women is
a advance forward in order to seek face the complexity of social, economic and cultural
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aspects involving the patriarchal gender violence, but the geographical distance between
them can contribute to the so-called "critical path”, a process called to describe the
repeated paths taken by women seeking care, since it causes emotional distress and
revictimization.
Keywords: Violence against Women. Service network. intersectoral
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Código: HS0810
Autor: CALÍGIA SOUSA MONTEIRO
Orientador: AGOSTINHO JORGE DE LIMA
Título: A música dos jovens rabequeiros do Rio Grande do Norte
Resumo: Nessa pesquisa tratamos da música dos jovens rabequeiros em suas práticas,
concepções e procedimentos de transmissão de conhecimento. Esboçando painel desses
jovens, classificando e analisando suas músicas a partir dos seus estilos, conteúdos e
gêneros. Tomamos como aporte teórico as ideias Alan Merriam (1964) sobre a
necessidade abordar a música na cultura e como um entrelaçamento de concepções,
comportamentos e resultados sonoros. Adotamos uma abordagem qualitativa, com
pesquisa de campo e o estudo de três casos e nos apoiamos em técnicas de gravação de
música em campo advindas da etnomusicologia. Registramos e analisamos as atividades
musicais de treze rabequeiros e de dois projetos que atuam na formação de jovens
rabequeiros e classificamos e analisamos trinta e quatro músicas em seus conteúdos,
estilos e gêneros, transcrevendo algumas para partitura. Observamos que o repertório
musical dos jovens se expande que as práticas de ensino e aprendizagem de rabeca têm
sofrido mudanças. Concluímos que a música de rabequeiros tem sua permanência e
atualização entre os jovens e que o período mais crítico de crise passou. E que esse
processo cultural e histórico se consolidou com mudanças e continuidades em diversos
aspectos e elementos dessa música, dos seus agentes e contextos. Montamos um banco
de dados que integra os diversos produtos resultantes da pesquisa (textos, vídeos,
áudios, partituras e fotografias) que será disponibilizado de diversas maneiras.
Palavras-chave: Jovens rabequeiros. Música. Cultura.
Title: The music of young rabequeiros the great northern river
Abstract: In this research we dealt with the music of rabequeiros young people in their
practices, concepts and knowledge transmission procedures. Outlining panel of these
young people, classifying and analyzing their music from their styles, content and
genres. We take as the theoretical ideas of Alan Merriam (1964) on the need to approach
the music in culture and as an interweaving of ideas, behavior and sound results. We
adopted a qualitative approach, with field research and the study of three cases and
support in music recording techniques resulting field of ethnomusicology. Record and
analyze the musical activities of thirteen rabequeiros and two projects working in
training rabequeiros young and classify and analyze thirty-four songs on their content,
styles and genres, transcribing some to score. We note that the musical repertoire of the
young expands the practices of teaching and learning fiddle have undergone changes.
We conclude that rabequeiros music has its permanence and update among young
people and the most critical period of crisis has passed. And this cultural and historical
process was consolidated with changes and continuities in various aspects and elements
of music, their agents and contexts. We set up a database that integrates the various
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products resulting from the research (text, video, audio, music and photos) will be
available in several ways.
Keywords: Young rabequeiros. Music. Culture.
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Código: HS0813
Autor: FRANCYMONNI YASMIM MARQUES DE MELO
Orientador: SANDRA CRISTINA GOMES
Título: As Instituições Políticas Subnacionais: análise da composição do secretariado
estadual nos mandatos de Wilma de Faria (2007-2010) e Iberê Ferreira (2010)
Resumo: Este plano de trabalho está inserido dentro de uma pesquisa nacional,
coordenada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), que ocorre simultaneamente em
vários estados brasileiros e possui como objetivo principal levantar informações sobre a
composição dos secretariados estaduais. Adicionalmente, a equipe de pesquisadores da
UFRN, responsável pelos dados do Rio Grande do Norte, optou por levantar informações
de caráter qualitativo para caracterizar o perfil dos secretários. Neste artigo, o foco são
as gestões de Wilma de Faria (governadora reeleita em 2006) e Iberê Ferreira (que
assume quando a governadora renuncia para concorrer as eleições) entre 2007 e 2010.
Para isso, foram pesquisados dados referentes às datas de nomeação e exoneração de
cada secretário, bem como dados pessoais, formação acadêmica, experiência
profissional, conexões políticas dentre outras informações compiladas num banco de
dados. As principais fontes de dados foram os Diários Oficiais do Estado do RN, blogs e
jornais locais e o próprio governo estadual. De modo geral, os dados permitiram
compreender que, nestes dois governos do RN, houve um perfil de secretariado estadual
bastante homogêneo, sendo predominantemente composto por pessoas do sexo
masculino, com ensino superior, com experiência à frente de secretarias e com ligações
político-partidárias bem demarcadas.
Palavras-chave: governo estadual. Secretariado. Wilma de Faria. Iberê Ferreira.
Title: Subnational Political Institutions: analysis of the state government Secretariat
composition during governments Wilma de Faria (2007-2010) and Iberê Ferreira
(2010)
Abstract: This paper is part of a national research, coordinated by Fundação Getúlio
Vargas (FGV-SP), occurring simultaneously in all Brazilian states and has as its main
objective to gather information on the composition of state-level secretariats in State
governments. Additionally, the team responsible for the collection of Rio Grande do
Norte data, opted to add qualitative information that could characterize the profile of
state Secretaries. In this article, the focus is the administrations of Wilma de Faria
(reelected as a state governor in 2006) and Iberê Ferreira (following the resignation of
Wilma as she opted to run for another office in new elections) between 2007 and 2010.
In order to do this, data were collected referring to the nominations and dismissals dates
of each secretary as well as personal information concerning the Secretary educational
background, professional experience, political connections among other data all
compiled into a database. The main sources of information were the Official Publication
of the State of Rio Grande do Norte government, local blogs and newspapers and also
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information provided by the state governmental agencies. As a sum, it is possible to say
that theses two governments had a quite homogeneous state cabinet profile, being
predominantly composed of males with higher education, previous experience in
leading departments and marked political party connections.
Keywords: state governments. State government Secretariat. Wilma. Ibere.

728

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS0814
Autor: LAYSE JULIANA DE ANDRADE CÂMARA
Orientador: WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA
Título: Reconfiguração do Emprego formal nos municípios norteriograndense
Resumo: Indícios de problemas com o modelo de produção fordista/taylorista
iniciaram-se em meados dos anos 60, tornando cada vez mais evidente a sua
incapacidade de conter as contradições inerentes ao capitalismo, a expansão da
ideologia neoliberal a partir do final de década de 1970, orientou os programas a serem
implementados pelos países capitalistas a partir de então, assim, um processo de
flexibilização do mercado de trabalho deveria ser implementado. É com esse intuito que
ocorreram mudanças na organização da produção. A presente pesquisa analisa a
evolução do emprego formal de 1995 a 2012, a partir de uma revisão bibliográfica e um
levantamento de dados secundários. Os dados secundários foram extraídos da Relação
Anual de Informações Sociais – RAIS/Ministério do Trabalho e Emprego. E de acordo
com os dados coletados, chegou-se a conclusão que acabaram-se por fortalecer no
estado indústrias tradicionais, que tiveram suas tecnologias elevadas, permitindo que
pudessem concorrer no mercado mundial e ter os empregos gerados assegurados. Papel
fundamental foi o desempenhado pelas ações da SUDENE, que visavam diversificar a
indústria do RN, e a sua atuação na geração de empregos. Apesar do processo de
reestruturação produtiva, causador de danos ao mercado de trabalho, todos os setores
industriais norte-rio-grandenses elevaram o seu emprego no período analisado, como a
construção civil, setor importante da economia potiguar e que elevou em 339% os seus
postos de trabalho.
Palavras-chave: Emprego formal. Indústrias. Reestruturação produtiva.
Title: RECONFIGURATION OF FORMAL EMPLOYMENT IN MUNICIPALITIES NORTH
RIOGRANDENSES
Abstract: Evidence of problems with the model of Fordist production / Taylorism began
in the mid-60s, becoming increasingly evident its failure to contain the contradictions
inherent in capitalism, the expansion of neoliberal ideology from the late 1970s,
oriented programs to be implemented by capitalist countries since then, so a process of
easing the labor market should be implemented. It is with this in mind that there have
been changes in the organization of production. This research analyzes the evolution of
formal employment from 1995 to 2012, from a literature review and a survey of
secondary data. Secondary data were extracted from the Annual Social Information RAIS / Ministry of Labor and Employment. And according to the data collected, we
reached the conclusion that ended up in the state to strengthen traditional industries,
which had its high technologies, allowing could compete on the world market and have
generated jobs secured. key role was played by the actions of SUDENE, aimed at
diversifying the infant industry, and its role in job creation. Despite the restructuring
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process, causing damage to the labor market, all North Rio Grande industrial sectors
increased their employment in the period analyzed, such as construction, an important
sector of the Potiguar economy and raised in 339% their work stations.
Keywords: Formal employment. Industries. Economic restructuring.
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Código: HS0815
Autor: CLARA MARIA DA SILVA
Orientador: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS
Título: O porto e as transformações materiais na cidade do Natal (1900-1920)
Resumo: O presente trabalho pretende discutir, a partir de matérias publicadas no
periódico A República e nos Relatórios dos Presidentes de Província, como o porto de
Natal influenciou no crescimento e modernização da cidade. Com as obras de
melhoramento do porto, iniciadas no final do XIX, o mesmo pode começar a receber
navios de maior porte, possibilitando a entrada de mercadorias de diversos lugares,
pessoas e ideias. Os governantes queriam que a capital do Estado do Rio Grande do
Norte possuísse estruturas e prédios modernos, para demonstrar o avanço da capital e
de seus moradores, baseados no que grandes centros como Rio de Janeiro e Paris
disseminavam para o resto dos lugares. O papel da imprensa foi fundamental para
exposição das pretensões governamentais para a população, pois através do jornal A
República, veículo oficial do partido republicano, de suas matérias, reclames
publicitários, imagens, pudemos compreender a relação da imprensa com a vida social
da cidade e as formas de sociabilidade que a cidade vivia, sob o ideal de progresso. Nos
artigos publicados no jornal, as transformações materiais da cidade aparecem, e
podemos então, perceber o esforço e a busca das governanças por uma cidade moderna.
Palavras-chave: Porto. Natal. Modernização.
Title: The port and the material changes in the city of Natal (1900-1920)
Abstract: This paper aims to discuss, from news published on the periodical A Republica
and the Provincial Presidential Reports, how the port of Natal contributed to growth and
modernization of the city. With improvement works, that started at the end of the
nineteenth century, the port was able to start receiving larger vessels, making possible
the entrance of people, ideas and merchandises from several different places. The
governors wanted the capital of the State of Rio Grande do Norte to have modern
buildings and structures, to show the advance of the capital and its inhabitants, based on
what the large centers like Rio de Janeiro and Paris disseminated to other places. The
press role was essential to expose the government ambitions to the people, because by
the newspaper A Republica, official journal of the republican party, its news, advertising
and pictures, we were able to understand the relation between the press and the city
social life and the forms of sociability that the city lived, under the idea of progress. On
the articles published in the newspaper, the material changes of the city show up, so we
can notice the effort and the pursuit of the governments for a modern city.
Keywords: Port. Natal. Modernization.
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Código: HS0819
Autor: JENNIFER JULIANA BARRETO BEZERRA COSTA
Orientador: ADIR LUIZ FERREIRA
Co-Autor: MARÍLIA DO VALE GÓIS PACHECO MEDEIROS
Título: AS PRÁTICAS DE APRENDIZAGEM E SOCIALIZAÇÃO ENTRE OS ESTUDANTES
DOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UFRN
Resumo: Na última década, o ensino superior cresceu consideravelmente, o que nos faz
pensar em como ocorre a interação no ambiente universitário e qual a importância dela.
Assim, o presente trabalho busca investigar a socialização universitária dos alunos de
licenciatura, mais especificamente os alunos de pedagogia, através de uma pesquisa
educacional, baseada em abordagens e estudos de autores como Ferreira, acerca da
adaptação e socialização dos alunos no ambiente universitário. A pesquisa foi realizada a
partir da elaboração de um questionário, no qual foi aplicado com estudantes de
períodos distintos. Observou-se que a integração ocorre de uma maneira mais solitária,
porém, não sendo um fator determinando para a permanência na universidade.
Palavras-chave: Socialização na graduação. Interação no ensino superior.
Title: The practicies of learning and socialization between the graduate students of
UFRN
Abstract: In the last decade, higher education has grown considerably, which makes us
think about how the interaction takes place in the university environment and the
importance of it. Thus, this study aims to investigate the socialization of university
undergraduate students, more specifically pedagogy students, through an educational
research based on approaches and studies of authors like Ferreira, about the adaptation
and socialization of students in the university environment. The survey was conducted
from the preparation of a questionnaire, which was applied with students from different
periods. It was observed that the integration occurs over a solitary way, however, not
being a determinant factor to the permanence in the university.
Keywords: Socialization in graduation. Interaction in higher education.
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Código: HS0821
Autor: MANOEL HONORIO ROMÃO
Orientador: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE
Co-Autor: AMANDA STEFANI DE ALBUQUERQUE SILVA, DIEGO DO REGO
Título: Apoio em pesquisa bibliográfica
Resumo: Este artigo mostra o andamento do projeto de pesquisa Docência na
Licenciatura: Representações em Construção que visa acessar as representações sociais
sobre o ensinar que alunos dos cursos de licenciatura da UFRN possuem, e como essas
representações interferem no processo de construção das identidades docentes. Com o
aporte teórico de MOSCOVICI (2012), criador da Teoria das Representações Sociais, e
outros estudiosos como NOBREGA (2001) e JODELET (2001). O projeto cumpriu com
uma primeira etapa de estudos e reflexões, seguida de uma outra etapa de construção de
instrumentos de pesquisa. Metodologicamente foi criado um roteiro de entrevista aberta
e semi-estruturada (SZYMANSKI, 2002), que está sendo utilizada na fase atual do
projeto, que são as entrevistas aos discentes dos cursos de licenciatura. Pensando na
formação docente, este estudo ajudará a compreensão do processo de profissionalização
realizado nos cursos de licenciatura.
Palavras-chave: Representações Sociais. Identidade. Formação Docente.
Title: Support Bibliographic Research
Abstract: This paper shows the progress of the research project "Teaching in Licentiate:
Representation in Construction" who has the objective to observe the social
representations about teaching that UFRN's graduation students has, and how these
representations influence on the teaching identity construction process. With
Moscovici's (2012) theorical support, the creator the Social Representations Theory, and
other writters as NOBREGA and JODELET. In the begin of the project has a stage of
knowledges and reflexions, at second a stage of research instruments
construction.Metodologically has been created an open enterview script and halfstructured SZYMANSKI (2002), that have been used in this current project stage, which
are the interviews with students of degree courses . Thinking about teacher training, this
study will help understanding of the professionalization process performed in
undergraduate courses .
Keywords: Social Representations. Identity. Teacher training.
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Código: HS0822
Autor: NORTON DE MEDEIROS NOBREGA
Orientador: ZORAIDE SOUZA PESSOA
Título: Políticas Públicas Ambientais nas Cidades de Mossoró e Natal
Resumo: Os quesitos ambientais conquistaram uma grande importância nas agendas de
governo dos Estados, por isso, observou-se grandes mudanças nas introduções das
políticas públicas de cunho ambiental, tais mudanças que modificaram as identidades
das cidades de Natal e Mossoró-RN. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo
compreender comparativamente como se caracterizam as políticas públicas ambientais
nas cidades de Natal e Mossoró. Para isso, a metodologia segue as orientações de uma
pesquisa multidisciplinar, onde realizou-se o levantamento de um referencial teórico e a
coleta de dados secundários a partir de políticas públicas ambientais nestas cidades. Os
resultados obtidos permitiram relacionar as políticas públicas ambientais com o vasto
processo de urbanização destas cidades, já que os principais impactos vistos são o
surgimento de novos espaços urbanos e rurais. A partir disto, conclui-se que as políticas
ambientais são fomentadas para que hajam melhorias nas condições de vida da
sociedade e de sua população, a qual, na maioria dos casos, detém um menor poder
aquisitivo, vivendo em situações de vulnerabilidade e risco socioambientais.
Palavras-chave: Cidades. Meio Ambiente. Problemas públicos. Políticas públicas.
Title: AN EXPLORATORY ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL PUBLIC POLICY IN THE
COUNTIES OF NATAL AND MOSSORÓ
Abstract: Environmental questions gained great importance on the agendas of the
government of all States, for that, it was observed major changes in public policy issues
of environmental nature, such changes that modifies the identities of the cities of Natal
and Mossoró-RN. Thus, this study aims to comprehend comparatively how the public
policy characterizes in this cities. In that case, the methodology follows the guidelines of
a multidisciplinary research, where there was a lifting of theorical framework and
gathering secondary data from the environmental public policy of those cities. The
results allowed us to relate the environmental public policy with the vast urbanization
of these cities, since the main impacts are seen at the appearance of new urban and rural
areas. From this, it follows that environmental policies are fomented in order to improve
the living conditions of society and its population, wich, in most cases, has a lower
acquisitive power, living in social en environmental vulnerabilities and risk.
Keywords: Cities. Environment. Public problems. Public policy.
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Código: HS0827
Autor: AMANDA STEFANI DE ALBUQUERQUE SILVA
Orientador: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE
Co-Autor: DIEGO DO REGO, MANOEL HONORIO ROMÃO
Título: Busca de referências e processamento dos dados de pesquisa
Resumo: Este artigo mostra o andamento do projeto de pesquisa Docência na
Licenciatura: Representações em Construção que visa acessar as representações sociais
sobre o ensinar que alunos dos cursos de licenciatura da UFRN possuem, e como essas
representações interferem no processo de construção das identidades docentes. Com o
aporte teórico de MOSCOVICI (2012), criador da Teoria das Representações Sociais, e
outros estudiosos como NOBREGA (2001) e JODELET (2001). O projeto cumpriu com
uma primeira etapa de estudos e reflexões, seguida de uma outra etapa de construção de
instrumentos de pesquisa. Metodologicamente foi criado um roteiro de entrevista aberta
e semi-estruturada (SZYMANSKI, 2002), que está sendo utilizada na fase atual do
projeto, que são as entrevistas aos discentes dos cursos de licenciatura. Pensando na
formação docente, este estudo ajudará a compreensão do processo de profissionalização
realizado nos cursos de licenciatura.
Palavras-chave: Representações Sociais. Identidade. Formação Docente.
Title: Search for references and processing research data
Abstract: This paper shows the progress of the research project "Teaching in Licentiate:
Representation in Construction" who has the objective to observe the social
representations about teaching that UFRN's graduation students has, and how these
representations influence on the teaching identity construction process. With
Moscovici's (2012) theorical support, the creator the Social Representations Theory, and
other writters as NOBREGA and JODELET. In the begin of the project has a stage of
knowledges and reflexions, at second a stage of research instruments
construction.Metodologically has been created an open enterview script and halfstructured SZYMANSKI (2002), that have been used in this current project stage, which
are the interviews with students of degree courses . Thinking about teacher training, this
study will help understanding of the professionalization process performed in
undergraduate courses .
Keywords: Social Representations. Identity. Teacher training.
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Código: HS0833
Autor: FILIPE EMANUEL SILVA DE ARAUJO
Orientador: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ
Título: A negatividade em Mestre Eckhart: ação e pensamento
Resumo: A pesquisa aqui em desenvolvimento tem como intenção trazer ao
entendimento do leitor o radical aspecto da negatividade que caracteriza a obra do
místico renano Mestre Eckhart. Tomando como ponto de partida o estudo da relação
entre ação e pensamento, buscando expor o alerta do místico que nos leva a pensar um
novo modo de viver, de agir, de pensar. Buscaremos então, inicialmente, a partir de
alguns dos textos, tratados e sermões do mestre renano sobre esse estado, essa ação que
é o Desprendimento, explicar tal estado e sua relação com o pensar mais próprio do
homem, o pensamento meditativo. Sendo assim, buscando relações com pensamentos de
filósofos e comentadores contemporâneos expõe-se aqui então de tal maneira o
pensamento do Místico alemão, a negatividade em Mestre Eckhart, sempre atentando e
buscando ao máximo trazer ao leitor a possibilidade de entender a necessidade, o
clamor que há por essa ação que é o pensar.
Palavras-chave: Eckhart. Negatividade. Desprendimento. Metafísica. Ação e Pensamento.
Title: ACTION AND THOUGHT
Abstract: The search that we are here developing is intended to bring about to the
reader’s knowledge the radical aspect of negativity that characterises the work of the
mystical Rhenish Meister Eckhart. Taking as a starting point the study of the relation
between action and thought, seeking to expose the mystical’s alert that leads us to think
a new way of living, of acting, of thinking. Initially, we will search, therefore, from some
texts, treatises and sermons of the Rhenish master about this condition, this action
which is Detachment, to explain such condition and its relation to the thinking more
proper of man, the meditative thought. Thus, seeking out relations to philosopher’s
thoughts and contemporary commentators, it is exposed here, therefore, in such a way
the thought of the Mystical German, the negativity according to Meister Eckhart, always
paying attention and seeking the most to bring about to the reader the possibility of
understanding the necessity, the outcry that there is by this action which is the thought.
Keywords: Eckhart. Negativity. Detachment. Metaphysic. Thought and Action.
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Código: HS0843
Autor: ERICK JANSEN SALES DE OLIVEIRA
Orientador: GLEYDSON PINHEIRO ALBANO
Co-Autor: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Título: Inserção do meio-técnico-cientifico-informacional no campo: analisando as
mudanças efetivadas no modo de vida dos sujeitos do Perímetro Irrigado Sabugi em
Caicó/RN.
Resumo: O artigo em destaque ilustra as mudanças efetivadas sobre o modo de vida dos
moradores do perímetro irrigado do Sabugi em Caicó/RN, ele analisa aspectos ligados a
realidade presente e vivenciada pelos moradores da Região, que são de ordens:
Produtivas, Econômicas, Social e de Lazer, Ambiental e de vinculação com a cidade. Ele
pretende analisar as mudanças verificadas nas práticas espaciais evidenciadas pelos
novos hábitos vinculados a uma incorporação do modo de vida urbano a partir da
inserção mais densa do meio técnico-cientifico-informacional, que hoje se incorpora a
paisagem rural. Dessa maneira, se espera identificar as mudanças referentes ao padrão
de consumo, desde os bens de necessidade a aquisição de eletrônicos e ao lazer. Buscase refletir sobre o papel que o Estado vem desempenhando no perímetro, um aspecto
importante se refere a relação entre irrigantes e o DNOCs, a qual as relações mostram-se
somente de caráter simbólicos, frágil relação, atualmente apresentando um caráter
quase inexistente, segundo a ótica dos Irrigantes, que fora observado nas atividades
desenvolvidas na pesquisa. Houve o levantamento de dados estatísticos delimitando a
produção do perímetro desde 1974 a 2014, como também, iniciamos a elaboração e
aplicação do questionário e de entrevistas, e com isso obtivemos dados muito
importantes e que remontam a história do perímetro e a dinâmica a qual está situada a
população presente
Palavras-chave: Perímetro Irrigado, DNOCs, Políticas Públicas, Globalização
Title: Insert the middle-technical-scientific-informational field: analyzing the changes
effected in the way of life of the subjects of the Irrigated Perimeter Sabugi in Caicó / RN.
Abstract: The featured article illustrates the changes take effect on the way of life of the
residents of the irrigated perimeter Sabugi in Caicó / RN he analyzes aspects of the
present reality and experienced by the residents of the region, which are orders:
Production, Economic, Social and Recreation, Environmental and linking with the city. It
aims to analyze the changes in the spatial practices highlighted by new habits linked to
an incorporation of the urban way of life from the insertion denser technical-scientificinformational environment, which today incorporates the countryside. Thus, it is
expected to identify the changes for the pattern of consumption, since the need for
goods the purchase of electronic and leisure. The aim is to reflect on the role the state
has played on the perimeter, an important aspect concerns the relationship between
irrigators and DNOCS which relations show is symbolic character only, fragile
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relationship currently presenting an almost nonexistent character, from the viewpoint
of Irrigators, which was observed in the activities developed in the research. There was
a survey of statistical data delimiting the production of the perimeter from 1974 to
2014, but also started the preparation and implementation of the questionnaire and
interviews, and it got very important data and go back to the history of the perimeter
and the dynamics which is located this population
Keywords: Irrigated Perimeter, DNOCS, Public Policy, Globalization
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Código: HS0845
Autor: CAROLYNE NATHALY DA SILVA SANTOS
Orientador: WASHINGTON JOSE DE SOUSA
Título: Condições de Vida e Qualidade do Trabalho em Áreas da Reforma Agrária:
Resultados do Crédito Fundiário em Territórios do Rio Grande do Norte
Resumo: Com base em indicadores significativos para o Programa Nacional de Crédito
Fundiário (PNCF), tomando como base empírica os assentamentos do Território do
Mato Grande/RN, a pesquisa, a partir de uma abordagem quantitativa, fez uso de análise
fatorial exploratória no intuito de identificar fatores comuns explicativos do modo como
variáveis de condições de vida estão presentes no Programa Nacional de Crédito
Fundiário (PNCF). O espaço empírico foi constituído pelos 44 assentamentos do crédito
fundiário do Território do Mato Grande/RN. Os dados foram coletados por meio de
questionário estruturado com perguntas fechadas aplicados junto aos beneficiários
totalizando 215 famílias, das quais,192 compondo a amostra. O modelo fatorial
resultante obteve alto poder de explicação com o KMO, obtido foi de 0,615, com 5 fatores
latentes, contendo 12 variáveis. O fator 1, evidencia as condições básicas de vida dos
assentados nos quesitos educação, saúde e renda antes da condição de beneficiário do
PNCF. O fator 2 reúne dados sociodemográficos similares indicando perfil uniforme dos
beneficiários. O fator 3 aglutina condições básicas de vida após acesso ao benefício do
PNCF. O fator 4 agrupa elementos relativos ao serviço de Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER) nos assentamentos.O fator 5 contempla a dimensão da qualidade da
participação nos assentamentos com indicadores de convivência social, a exemplo da
mediação entre interesses coletivos e interesses individuais.
Palavras-chave: desenvolvimento territorial , trabalhadores rurais , a reforma agrária
Title: Living and Working Quality in Areas of Agrarian Reform : Results of the Land
Credit in Rio Grande do Norte Territories
Abstract: Based on significant indicators for the National Land Credit Program (PNCF),
taking as empirical basis settlements Territory Mato Grande / RN, research, from a
quantitative approach made use of exploratory factor analysis to identify common
explanatory factors of how living conditions variables are present in the National
Program for Land Credit (PNCF). The empirical space was made up of 44 land credit
settlements Territory Mato Grande / RN. Data were collected through a questionnaire
with closed questions applied on beneficiaries totaling 215 families, of which, 192
composing the sample. The resulting factor model obtained high explanatory power
with KMO, obtained was 0.615, with 5 latent factors, containing 12 variables. Factor 1,
shows the basic living conditions of the settlers in the categories of education, health
and income before PNCF the beneficiary condition. Factor 2 combines similar
sociodemographic data indicating uniform profile of the beneficiaries. Factor 3 coalesces
basic living conditions after access to the benefit of PNCF. Factor 4 groups elements
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relating to the Technical Assistance Service and Rural Extension (ATER) in
assentamentos.O factor 5 includes the size of the quality of participation in the
settlements with social life indicators, such as the mediation between collective interests
and individual interests.
Keywords: territorial development, rural workers, agrarian reform.
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Código: HS0848
Autor: RUDNEY HANDERSON DA SILVA
Orientador: LUIZ CARVALHO DE ASSUNCAO
Título: Mapeamento do patrimônio cultural imaterial de Natal
Resumo: A identificação do patrimônio cultural brasileiro para proteção legal é um
capítulo novo na história do Brasil. Somente a partir da década de 1930, que intelectuais
passaram a propor uma política cultural de Estado que garantisse à transmissão desse
patrimônio as futuras gerações. Uma legislação específica para o patrimônio qualificado
como cultural e imaterial é mais recente ainda, só surgiu com o Decreto presidencial nº
3.551, de 4 de agosto de 2000. A presente pesquisa está inserida no projeto “Patrimônio
Cultural Imaterial de Natal”, em andamento no Departamento de Antropologia da UFRN,
cuja proposta objetiva mapear o patrimônio cultural imaterial da cidade de Natal-RN.
Ela foi realizada de agosto/2015 a julho/2016 abarcando as regiões leste, sul e oeste da
cidade de Natal. Para alcançar o objetivo colocado foi aplicada a metodologia do
Inventário Nacional de Referências Culturais. Foram mapeados 2.537 bens culturais de
natureza imaterial que constituem o patrimônio cultural da cidade agrupados nas
categorias saberes (2023), lugares (278), expressões (158) e celebrações (78). Como
referencial conceitual foram recuperadas as discussões que envolvem o patrimônio
cultural imaterial no Brasil e acionadas as noções de memória social, valor e identidade,
consequentemente, pensada por Regina Abreu (2007), Cecília Londres (2005), e José
Gonçalves (2009); além dos estudos de pesquisadores como Câmara Cascudo, Veríssimo
de Melo, Mário de Andrade, Luiz Assunção e Deífilo Gurgel.
Palavras-chave: Patrimônio cultural imaterial. Cultura popular. Memória.
Title: MAPPING OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE FROM NATAL
Abstract: The identification of Brazilian cultural heritage to legal protection is a new
chapter in the Brazil´ history. Only after the 1930s that intellectuals start to propose a
cultural politic from State that make the transmission that heritage to the next
generation. A specific legislation to a heritage qualified as cultural and immaterial is
more actual yet, only emerged with presidential decree number 3.551, from august 4 at
2000. The present search is inserted in the project ''Intangible Cultural Heritage from
Natal'', in process the Anthropology Department of UFR, that propose objective map the
intangible cultural heritage from Natal. This search was realized between august/2015
and july/2016 on the east, south, west from Natal city. To get the objective was apply the
methodology of National Inventory of Cultural References. Were mapped 2,537 cultural
assets of an intangible nature that constitute the cultural heritage of the city grouped
into categories knowledge (2023), places (278), expressions (158) and celebrations
(78). As a conceptual referential were recovered the discussions that involving the
intangible cultural heritage in Brazil and auctioned the notions of social memory, value
and identity, therefore, thought by Regina Abreu (2007), Cecília Londres (2005), and
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José Gonçalves (2009); Besides the studies of researchers as Cascudo, Verissimo de
Melo, Mário de Andrade, Luiz Assumption and Deífilo Gurgel.
Keywords: Intangible cultural heritage. Popular culture. Memory.
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Código: HS0850
Autor: MARIA AMÁLIA ROCHA SATIRO DE BARROS
Orientador: MARIA DA PENHA CASADO ALVES
Título: "Análise de gêneros discursivos híbridos em material didático: uma perspectiva
da Análise dialógica do discurso."
Resumo: O presente trabalho busca observar a forma como é explorado e abordado o
assunto corpo, mais especificamente, o olhar do outro para esse tema, dentro dos
materiais didáticos de língua portuguesa, distribuídos em escolas públicas nas turmas
de 8º e 9º ano do ensino fundamental. Para isso, usaremos como base as teorias de
Bakhtin e outros teóricos que falam sobre corpo como forma de expressão, a fim de
mostrar como é necessário um cuidado na forma como é discutido o tema, pois tudo
gera uma resposta.
Palavras-chave: Material didático. Ensino. Corpo. Bakhtin.
Title: The insight upon the theme body whitin the courseware on elementary school: the
word responsibility
Abstract: This study search looking the way of how is exploited and addressed the body
topic, more specifically, the others people looking about this topic, inside the
courseware of portuguese language, distributed in public schools at 8º and 9º classes on
elementary school. For this, we going to use as theoretical basis the author Bakhtin and
others theoretical who explain body as expression form, in order to, show how is
necessary be careful in the way how is worked this topic, because everything was an
answer.
Keywords: Courseware. Education. Body. Bakhtin.
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Código: HS0856
Autor: ERIC INACIO DE MEDEIROS
Orientador: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE
Título: ETNODRAMA: RELAÇÕES ENTRE O TEATRO E A DANÇA DE MATRIZ AFRICANA
Resumo: Neste trabalho, discutiremos sobre as relações entre o teatro e a dança de
matriz africana a partir dos espetáculo "Exu - A Boca do Universo" do Núcleo Afrobrasileiro de Teatro de Alagoinhas (NATA); "Bença" do Bando de Teatro Olodum e
através do desfile de carnaval da Estação Primeira de Mangueira no ano de 2016 que
tinha como enredo “Maria Bethânia: A menina dos olhos de Oyá”. Por meio destes,
pensaremos acerca da apropriação cultural feita pelos grupos artísticos, transpondo e
reatualizando os mitos, os símbolos, os signos e toda a gestualidade que fazem parte da
herança cultural africana.
Palavras-chave: etnodrama; dança; teatro; ancestralidade; gesto cultural.
Title: ETHNODRAMA: RELATIONS BETWEEN THE THEATER AND THE DANCE FROM
THE AFRICAN MATRIX
Abstract: In this work, we will discuss about the relationship between the theater and
the dance of african matrix present in the spectacle "Exu - A Boca do Universo" by the
Núcleo Afro-brasileiro de Teatro de Alagoinhas (NATA); "Bença" by the Bando de Teatro
Olodum and the Mangueiras´s carnival parade in 2016 that has had as a theme "Maria
Bethânia: a menina dos olhos de Oyá". We will also consider about the cultural
appropriation made by artistic groups, that transpose and revive the myths, symbols,
signs and all the gestures that are part of the cultural african heritage.
Keywords: ethnodrama; dance; theater; ancestry; cultural gesture.
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Código: HS0858
Autor: MARIANA CECI FRANCA E SILVA
Orientador: JOSIMEY COSTA DA SILVA
Título: Símbolos e fluxos da cultura nos centros históricos de Natal
Resumo: O objetivo desta pesquisa é investigar, através do mapeamento, da observação,
da fotografia e de entrevistas paisagens simbólicas, monumentos urbanos e a
expressividade da comunicação urbana nos centros históricos de Natal, Ribeira, Cidade
Alta e Rocas. Locais de certa preservação da memória cultural e histórica da cidade e de
fortes expressões simbólicas não apenas na comunicação de alguem com outrem, mas
tambem com um objeto cultural. Assim, compreendemos não apenas como afetamos o
espaço urbano mas como o espaço urbano e seus monumentos afetam as relações e a
comunicação. Para o mapeamento dos monumentos urbanos e dos bairros, contamos
com a ajuda do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que
forneceu mapas detalhados da região e seus monumentos e que tiveram seu papel na
comunicação urbana estudados mais a fundo através da etnografia e da fotografia.
Concluímos, preliminarmente, que os fluxos culturais e simbólicos dos centros históricos
de Natal ainda possuem alicerces nas relações de comunicação entre pessoas e entre
pessoas e objetos, sendo o estudo desses resíduos, tanto físicos quanto imateriais,
fundamentais para a compreensão do objeto epistemológico desta pesquisa.
Palavras-chave: Cidade. Centro Histórico de Natal/RN. Comunicação. Símbolos.
Title: Symbols and Culture Flows in Natal’s Historic Center
Abstract: This reserach aims to investigate through maping, observation, photography
and interviews the symbolic landscapes, urban monuments and the expressivity of the
urban communication in Natal’s historic center (Rieira, Cidade Alta and Rocas) places
where we can identify a certain preservation of the city’s cultural and historic memory
and with strong symbolic expressions not only on the communication of someone with
someone else, but also with a cultural object understanding then not only how we affect
the urban landscape but also how the urban landscape and it’s monuments affect the
relationships and the comunication. For maping the historic center we had the help of
the Instituto de Preservação Histórico e Artístico Nacional (Iphan) that provided us the
detailed maps of the region and it’s monuments which had it’s role in the urban
communication more deeply studied through ethnography and photography. Therefor,
we preliminarly concluded that te cultural flows and the symbols in the Historic Center
of Natal still have foundations in the communicative relations between people and also
between people and objectos, being the study of residues both material and imaterial
very important to the comprehension of the epistemological object of this research.
Keywords: City. Historical Center of Natal/RN. Communication. Symbols.
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Código: HS0860
Autor: WILLIAM COSME DA SILVA
Orientador: ANTONIO CABRAL NETO
Título: UM ESTUDO DA DIMENSÃO PAR NO MUNICÍPIO DE NATAL
Resumo: Este trabalho é parte do projeto desenvolvido pelo Observatório da Educação
(OBEDUC) em um sistema de rede entre três universidades federais (Rio Grande do
Norte, Pará e Uberlândia-MG). No Rio Grande do Norte o projeto tem como objetivo
investigar o processo de elaboração e implementação do Plano de Ações Articuladas
(PAR), considerando como uma das principais ações do MEC de enfrentamento dos
desafios postos pelo regime de colaboração. Nesse estado a pesquisa está sendo
desenvolvida nos municípios de Acari, Mossoró, Riachuelo, São José do Campestre e
Natal, no período delimitado de 2007 a 2011. Para este estudo escolhemos a cidade de
Natal como local de investigação por ter sido um dos municípios que mais gerou ações
na área de gestão educacional e nos interessa conhecer as contribuições e limites para a
gestão educacional da cidade. Porém, para chegarmos a esse objetivo foi necessário
buscarmos a compreensão da dinâmica de funcionamento do federalismo no contexto
mais amplo, considerando o contexto histórico no qual essa política foi concebida. A
partir desse movimento, buscamos evidenciar as repercussões desta política para o
fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados assim como para a
gestão educacional do sistema municipal de ensino. A metodologia utilizada consistiu na
aplicação e análise de entrevistas estruturadas, consulta ao Guia Prática de Ações e
leitura da produção cientifica referente às áreas de gestão educacional e federalismo.
Palavras-chave: PAR. Federalismo. Gestão Educacional.
Title: A STUDY OF PAR DIMENSION IN NATAL CITY: CONTRIBUTIONS AND LIMITS TO
THE EDUCATIONAL MANAGEMENT
Abstract: This work is a part of the project developed by the Educational Observatory
(OBEDUC) in a network system between three federal universities (Rio Grande do Norte,
Pará e Uberlândia-MG). In Rio Grande do Norte the project aims to investigate the
elaboration and implementation proccesses of the Articulatted Action Plan (PAR),
considering as one of the main actions of MEC to face the challenges placed by the
collaborative regime. In this state the research has been developed in the cities of Acari,
Mossoró, Riachuelo, São José do Campestre and Natal, on the delimited period of 2007 to
2011. For this study we chose Natal city as the research local because is one of the cities
that generated most actions in the educational management area and interests us to
know the contributions and limits to the educational management of the city. However,
to reach this goal it was necessary to seek the understanding of federalism functioning
dynamics in the wide context, considering the historical context in which this policy was
conceived. From this movement we seek to highlight the impacts of this policy to the
strengthening of collaborative regime between the federal entities as well as the
746

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

educational management of the municipal education system. The metodology used
consisted in the application and analysis of structured interviews, consults to the
Pratical Actions Guide and readings of the scientific production regarding to the
educational management and federalism areas.
Keywords: PAR. Federalism. Educational Management.
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Código: HS0863
Autor: IZABEL CRISTINA DAS CHAGAS SOUZA
Título: EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR: INSTITUIÇÕES E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Resumo: O presente trabalho é resultado do Projeto de Pesquisa “Ensino superior:
expansão e internacionalização”. Discute, especificamente, o processo de expansão do
ensino superior considerando o número de Instituições de Ensino Superior (IES) no
Brasil e na UFRN. Foram utilizados como base os dados obtidos por meio do Censo da
Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira do Ministério da Educação (MEC/Inep) e do SIGAA – Sistema Acadêmico da
UFRN. São discutidos aspectos e delineamentos que influenciam a expansão do ensino
superior. É analisado o processo de expansão considerando o número de instituições na
modalidade presencial e por categoria administrativa no período de 2003 a 2013.
Depois, analisam-se os dados do Ensino Superior, na modalidade a Distância, na UFRN,
no período de 2005 a 2014. Por fim são apresentadas conclusões que realçam as
características da expansão do ensino superior, relacionando-as com os dados expostos.
Palavras-chave: Ensino Superior; Instituições; Educação a Distância.
Title: HIGHER EDUCATION EXPANSION: INSTITUTIONS AND DISTANCE EDUCATION
Abstract: This work is the result of the research project "Higher education: expansion
and internationalization". Discusses specifically, the process of expansion of higher
education considering the number of higher education institutions (HEIs) in Brazil and
UFRN. Was used as basis the data obtained from the Censo da Educação Superior do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira of Ministério da
Educação (MEC/Inep) and SIGAA – Sistema Acadêmico da UFRN. Are discussed aspects
and designs that influence the expansion of higher education. It is analyzed the process
of expansion considering the number of institutions in the presential mode and
administrative category in the period of 2003 to 2013. After, analyze the data Higher
Education in Distance Learning in UFRN, in period 2005 to 2014. Finally it is presented
conclusions highlighting the expansion of higher education characteristics, relating them
with the data exposed.
Keywords: Higher Education; Institutions; Distance Education.
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Código: HS0870
Autor: ERIKA SARAH MEIRA CAVALCANTI
Orientador: JUCIANO DE SOUSA LACERDA
Co-Autor: VICTORIA HANNA BRAGA MATIAS
Título: Preparação metodológica e realização de grupos focais com jovens e adolescentes
do bairro de Mãe Luiza, Natal-RN
Resumo: O seguinte relatório busca através de uma pesquisa exploratória e na
realização de grupos focais proposta por Gaskell (2003), compreender os usos e
apropriações que os jovens e adolescentes do bairro de Mãe Luiza (Natal-RN) fazem das
propagandas que circulam na mídia, seja em contexto local como nacional, a respeito da
prevenção da AIDS e DST’s. Esse trabalho têm como foco ampliar o eixo da pesquisa
anterior realizada em 2015, que faz parte do projeto de pesquisa “Usos e apropriações
das campanhas midiáticas de prevenção das DST/Aids entre adolescentes e jovens do
bairro de Mãe Luiza, Natal-RN". Busca-se, nesta terceira fase, fazer o um levantamento
das campanhas veiculadas no Brasil, desde 1990 a 2015, e extrair destas as que trazem
como tema o carnaval e que dialogam melhor com o público-alvo em questão, a partir de
conceitos como “contrato de leitura” e “pertinência” (VERÓN, 2004), paralelo a
concepção de “lugares de interlocução” (ARAÚJO; CARDOSO, 2007). Assim, foram
selecionadas e analisadas cinco campanhas relativas aos anos de 1999, 2007, 2008,
2010 e 2015.
Palavras-chave: Adolescentes. AIDS. Apropriação. DST. Grupo focal. Jovens. Propaganda.
Title: MEDIA HIV/STD PREVENTION CAMPAIGNS PUBLISHED DURING CARNIVAL:
ANALYSES OF CONTRACT READING AND APPROPRIATIONS MADE BY YOUNG AND
TEENAGE.
Abstract: The aim of the present report was, to comprehend the use and appropriation
that young and teenager from Mae Luiza (Natal, Brazil) does about advertisement in
media. In a national context, about HIV and STD. Gaskell (2003) described the
methodology of exploratoryresearch and focal groups used here. This project intention
to expand the previous research realized in 2015 that is part of a project called “The use
and appropriation of media HIV/STD prevention campaigns by young and teenage from
Mae Luiza, Natal/RN”. The third phases of field is data collection, we collect all
advertisement divulged in Brazil since 1990 to 2015, from them we choose the
advertisement that use the subject Carnival and speaks better with the target audience,
using the concepts of “lecture contract” and “pertinent” (VERÓN, 2004). Among with the
concept of “interaction places” (ARAÚJO; CARDOSO, 2007). Finally, five campaigns were
chosen and analysed from the respective years 1999, 2007, 2008, 2010 e 2015.
Keywords: Keywords: Young. SIDA. Approriation. STD. Foucalgroup. Teenage. Advert
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Código: HS0872
Autor: VIRGÍNIA GISLANY ALVES FERREIRA
Orientador: LOURIVAL ANDRADE JUNIOR
Título: Religiosidade Popular na Literatura regional no Serido Potiguar
Resumo: O Seridó Potiguar é uma região semiárida que compreende vinte três
municípios do estado do Rio Grande do Norte (Caicó, Currais Novos, Parelhas, Ipueira,
São José do Seridó, Cerro Corá, São João do Sabugi, Cruzeta, Equador, Florânia, Timbaúba
dos Batistas, Acari, Carnaúba dos Dantas, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino
Cruz, Jucurutu, Jardim do Seridó, São Fernando, Lagoa Nova, São Vicente, Jardim de
Piranhas, Ouro Branco e Santana do Seridó). Essa região é marcada por altas
temperaturas, poucas chuvas durante o ano e uma relação com a religiosidade bem
peculiar. São práticas e rituais que fazem uma ligação direta entre o devoto e o “seu”
sagrado, ou seja, o devoto constrói uma forma de interagir com seu sagrado sem
intermediação oficiais. Essas práticas são ditas não oficiais por fugirem da ótica da
oficialidade da Igreja católica apostólica romana. O povo busca milagreiros e milagreiras
para estabelecer uma relação, acreditando que estes estariam mais próximos de sua
realidade. Buscaremos analisar estas práticas e relações entre milagreiros/as e devotos
no Seridó Potiguar, usando a literatura regional como fonte privilegiada para essa
análise afim de compreender a formação da identidade desses milagreiros/as
catalogados no Seridó e analisar como a literatura regional e os memorialistas tratam os
mesmos.
Palavras-chave: Milagreiros, Literatura Regional, Religiosidade Popular, Seridó Potigu
Title: Popular Religiosity in the Regional Literature
Abstract: The Seridó Potiguar and a Region semiarid que compreende Twenty Three
municipalities in the state of Rio Grande do Norte (Caico, Currais Novos, Parelhas,
Ipueira, São José do Seridó, Cerro Korah, St. John's Sabugi, Cruzeta, Ecuador, Florânia,
Timbaúba of Baptists, Acari, Carnauba dos Dantas, Sierra Northern Black, Lieutenant
Laurentino Cruz, Jucurutu, Seridó Garden, San Fernando, New Lagoa, São Vicente,
Piranhas Garden, White Gold and Santana do Seridó). This region is marked by high
temperatures, little rainfall during the year and a relationship with a well peculiar
religiosity. Are practices and rituals that are directly connected between the devotee and
"their" sacred, whether or, the devotee builds one way to Interact with your sacred
unmediated Officers. These practices are not official said for flee the perspective of
officers of the Roman Catholic Church, the people miracle workers and milagreiras seeks
to establish a relationship, believing que these would be closer to your reality. We seek
to analyze these practices and relations between miracle workers/at and devotees at
Seridó Potiguar, using a regional literature as a privileged source paragraph that
Analysis. In order to understand the formation of identity dos miracle workers/at
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cataloged there Seridó and analyze how, literature and os regional memorialists this
same os.
Keywords: Miracle Workers, Regional Literature, Popular Religiosity
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Código: HS0875
Autor: JACKELEYDE LAILA OLIVEIRA DA SILVA
Orientador: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO
Título: Avaliação da ritmicidade circadiana da atividade em saguis em claro constante
sob diferentes intensidades de luz.
Resumo: A sincronização dos ritmos circadianos ao ciclo claro escuro ocorre por
arrastamento e mascaramento por informações fóticas captadas pelos fotorreceptores
presentes na retina: cones, bastonetes e células ganglionares da retina. A mudança na
intensidade de luz exerce um importante papel no mecanismo de sincronização do
ritmo. Com o objetivo de verificar o efeito da intensidade de luz sobre os parâmetros
rítmicos circadianos de atividade em condições de claro constante, 6 saguis machos
foram mantidos em ciclo claro escuro 12:12 por 10 dias e após em claro constante por
30 dias com intensidade luminosa de 200lux e 10lux. Os animais apresentaram maiores
valores para a potência do ritmo, duração da fase ativa e total de atividade em 200lux
em claro constante. As modificações na duração da fase ativa e no total da atividade
podem ser decorrentes de um maior alerta gerado nessa intensidade de luz promovendo
um efeito mascarador no ritmo. São necessários mais estudos para esclarecer os efeitos
da iluminação constante sobre o ritmo de circadiano de atividade em saguis em outras
intensidades de luz.
Palavras-chave: Ritmos circadianos, sincronização, intensidade de luz
Title: Evaluation of circadian rhythmicity of activity in marmosets in constant light
under different light intensities
Abstract: The synchronization of circadian rhythms to the light/dark cycle occurs by
entrainment and masking by photic information captured by the photoreceptors present
in the retina: cones, rods and the retinal ganglion cells. The change in the light intensity
plays an important role in the rhythm synchronization mechanism. In order to verify the
effect of light intensity on the circadian rhythmic parameters of activity in conditions of
constant light, 6 males marmosets were kept in light/dark cycle 12:12 for 10 days and
after in constant light for 30 days with light intensity of 200 lux and 10 lux. Animals
showed an increase in the rhythm power, the duration of active phase and in the total
daily activity in 200lux under constant light. The changes on the duration of active phase
and in the total daily activity might be due to an alert effect generated by a higher
intensity inducing a masking effect on rhythm. Further studies are needed to clarify the
effects of constant light on circadian activity rhythms in marmosets in other intensities
of light.
Keywords: Circadian rhythms, synchronization, intensity of light
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Código: HS0876
Autor: BEATRIZ LIMA DE PAIVA
Orientador: ITAMAR DE MORAIS NOBRE
Título: AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN NO
CONTEXTO DA EPISTEMOLOGIA DO SUL: BOI DE REIS, PASTORIL, CONGOS DE
CALÇOLA
Resumo: Este estudo consiste na investigação das características e representações das
manifestações culturais "Pastoril", "Boi de Reis" e "Congos de Calçola" no município de
São Gonçalo do Amarante/RN, através das pesquisas no campo da Folkcomunicação
(BELTRÃO, 1980). A coletados dos dados da pesquisa compreendeu ao período de abril
de 2014 a julho de 2016 através da entrevista, observação, o registro e acervos
fotográficos dos grupos culturais locais, utilizando-se da Fotocartografia Sociocultural,
Nobre (2005 e 2011) e Nobre e Gico (2011), com associação na Cartografia Simbólica
(SANTOS, 2002), embasados nos conceitos de Cascudo (1967) sobre o folclore, dentre
outros autores. Notam-se que as ocorrências dos processos culturais referentes aos
grupos têm caráter contra-hegemônico, e a manutenção e fortalecimento do patrimônio
histórico-cultural constituinte da localidade é a finalidade da produção do conhecimento
desenvolvido na pesquisa.
Palavras-chave: Cultura. Comunicação. Folkcomunicação. Boi de Reis. Pastoril.
Title: THE CULTURAL MANIFESTATIONS OF SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN IN THE
CONTEXT OF SOUTH EPISTEMOLOGY: BOI DE REIS, PASTORIL, CONGOS DE CALÇOLA
Abstract: This study is to investigate the characteristics and representations of cultural
expressions "Pastoril", "Boi de Reis" and "Congos de Calçola" in São Gonçalo do
Amarante/RN, through research in the field of Folkcommunication (BELTRÃO, 1980).
The collected research data comprised the period from April 2014 to July 2016 through
interview, observation, recording and photographic collections of local cultural groups,
using the Sociocultural Photo Cartography, Nobre (2005 and 2011) and Nobre and Gico
(2011), with membership in Symbolic Cartography (SANTOS, 2002), based on the
concepts of Cascudo (1967) on folklore, among other authors. They note that the
occurrences of cultural processes related groups have character counter-hegemonic, and
the maintenance and strengthening of historical and cultural heritage constituent of the
locality is the purpose of the production of knowledge developed in research.
Keywords: Culture. Communication. Folkcommunication. Boi de Reis. Pastoril.
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Código: HS0879
Autor: JESSICA SOUZA MARTINS
Orientador: OLIVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA
Co-Autor: FRANCISCA RAFAELA MIRLYS DA SILVA, MARCELLY KATHLEEN PEREIRA
LUCAS
Título: Por uma história dos Congressos Brasileiros de História da Educação (20002015)
Resumo: Objetivamos inventariar como os Congressos Brasileiros de História da
Educação difundiram saberes e congregaram pesquisadores da História da Educação no
Brasil. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizaremos a noção de campo científico de
Bourdieu e a abordagem bibliométrica, pois esta permite estabelecer relações e análises
a partir de contagens estatísticas de publicações ou de elementos extraídos das
publicações dos anais dos CBHE. O CBHE que concentrou o maior número de trabalhos
em anais foi o V CBHE, realizado em Aracaju. Nas oito edições dos CBHE, foram os
pesquisadores do Sudeste os que apresentaram maior frequência, sendo esses seguidos
pelos pesquisadores da região Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Os recortes
temporais predominantes nos trabalhos apresentados nos CBHE foi o de 1930 a 1960 e
o de 1890 a 1930, por ordem de prevalência. Os eixos temáticos que mais concentraram
trabalhos foram os que abordaram em seus títulos os temas referentes às histórias das
instituições escolares e cultura escolar. Consideramos que CBHE e suas temáticas e a
produção divulgada em eixos temáticos com suas teorias e metodologias são indícios à
compreensão dos domínios, abordagens e dimensões da história da Educação no Brasil e
particularmente a veiculada nesses congressos.
Palavras-chave: História da Educação. CBHE. Produção do conhecimento.
Title: For a history of the Brazilian Congress of History of Education (2000-2015)
Abstract: As we aim to inventory OS Congress History of Education of Brazilians spread
knowledge and gathered researchers History of Education in Brazil. For Research
Development will use the notion of Bourdieu's scientific field and a bibliometric
approach because this allows to establish relations and analyzes From the counts Or
Publications Statistics extracted elements of the publications of the annals of CBHE. The
CBHE que focused the Largest Number of Jobs in the annals was the V CBHE, Held in
Aracaju. In eight editions of CBHE, Were Researchers OS Southeast OS que presented
Higher frequency, being followed sos By Researchers in the Northeast, South, Midwest
and North. The predominant temporal clippings In Works presented nsa CBHE was the
1930-1960 and 1890-1930, IN Prevalence Order. The Thematic Groups focused que
More Jobs Were SO que addressed in YOUR Titles OS Issues relating At Stories of School
Institutions and school culture. Consider que CBHE and Thematic ITS and released
production in Thematic Groups with THEIR theories and methodologies are clues to
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understanding the Domains, Approaches and History of Education dimensions in Brazil
and particularly a conveyed sas Congress.
Keywords: History of Education. CBHE. Knowledge Production.
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Código: HS0881
Autor: JARDESON RODRIGUES DE BRITO
Orientador: PAMELA DE MEDEIROS BRANDAO
Co-Autor: RANAILDO GOMES DA SILVA
Título: Turismo Rural na Agricultura Familiar: o que dizem os assentados rurais?
Resumo: Esse trabalho avaliou as perspectivas para o desenvolvimento do turismo rural
no Projeto de Assentamento Santa Maria: Agrovila Moleque do município de Afonso
Bezerra-RN sob a ótica dos assentados rurais. Para tanto, traçou perfil dos assentados
rurais; avaliou a infraestrutura e os recursos do assentamento na perspectiva dos
assentados rurais; verificou a percepção dos assentados rurais sobre a inserção do
turismo no assentamento; mensurou o grau de aceitação da presença de turistas pelos
assentados rurais; e por fim sugeriu com base nas avaliações realizadas ações a serem
desenvolvidas para o desenvolvimento do turismo rural no assentamento. Trata-se um
estudo descritivo-exploratório, de natureza quali-quantitativa que adotou como
estratégias de pesquisa o estudo de caso e o levantamento (Survey) por meio da
aplicação de formulários com os assentados rurais residentes no PA Santa Maria
Agrovila Moleque. De acordo com a pesquisa realizada, pode-se concluir que o Projeto
de Assentamento Santa Maria Agrovila Moleque possui perspectivas contundentes para
o desenvolvimento do Turismo Rural considerando a existência de recursos naturais e
culturais que podem ser aproveitados pela atividade turística, bem como de ricas
experiências rurais que podem ser vivenciadas pelo turista e/ou visitante..
Palavras-chave: Turismo Rural; Agricultura Familiar; Assentamentos Rurais.
Title: RURAL TOURISM IN FAMILY AGRICULTURE: THEY SAY THE RURAL SETTLERS?
Abstract: This study evaluated the prospects for the development of rural tourism in the
Settlement Project Santa Maria: Agrovila Moleque the city of Afonso Bezerra-RN from
the perspective of rural settlers. Therefore, traced profile of rural settlements; assessed
the infrastructure and resources of the settlement from the perspective of rural settlers;
found the perception of rural settlers on the inclusion of tourism in the settlement;
measured the degree of acceptance of the presence of tourists by rural settlers; and
finally suggested based on the assessments carried out actions to be developed for the
development of rural tourism in the settlement. This is a descriptive exploratory study
of qualitative and quantativa that took nature as research strategies the case study and
the survey (Survey) through the application forms with residents sitting in rural PA
Santa Maria Agrovila Molech. According to the survey, it can be concluded that the
Settlement Project Santa Maria Agrovila Molech has compelling prospects for the
development of rural tourism considering the existence of natural and cultural
resources that can be used for tourism, as well as rich experiences rural that can be
experienced by tourists and / or visitors.
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Código: HS0890
Autor: FRANCISCA DARIANA ALBUQUERQUE NEVES
Orientador: MARIA GORETTI CABRAL BARBALHO
Título: A diversificação institucional como estratégia de expansão:Educação superior
Resumo: A presente pesquisa pretende compreender a diversificação institucional como
estratégia de expansão do ensino superior, em nível local, em uma perspectiva crítica e
analítica desse fenômeno. Intentamos ainda, verificar como essa estratégia institucional
tem sido implementada no Rio Grande do Norte e que implicações podem ser
observadas em nível estadual. A investigação tem como foco a expansão pela via da
diversificação institucional, Trouxemos a debate, essencialmente, a diversificação
institucional do ensino superior e a contribuição desta para um largo desenvolvimento
da educação nesse nível de ensino no Rio Grande do Norte. Os procedimentos
metodológicos usados foram revisão bibliográfica acerca do tema em estudo, coleta de
dados em sites de instituições, o que possibilitou um constante diálogo entre os atores e
o referencial teórico adotado, considerando nesse processo as mediações e contradições
que configuram o objeto estudado. Dessa forma, efetivou-se a sistematização e a
categorização das informações, tendo como referência as dimensões de análise e os
indicadores. Conclui-se, dentre outros, que as ações desenvolvidas, nas últimas três
décadas, em particular as pertinentes a diversificação institucional, têm fomentado o
acesso a esse nível de ensino de modo a consolidar a sua expansão.
Palavras-chave: Política de Educação.Expansão.Diversificação institucional.
Title: The institutional diversification as an expansion strategy: Higher Education
Abstract: The present research aims to understand the institutional diversification as an
expansion strategy of higher education at the local level, in a critical and analytical
perspective of this phenomenon. We also try to verify how this institutional strategy has
been implemented at Rio Grande do Norte and in which implications can be observed in
a state level. The investigation has as focus the expansion by the way of the institutional
diversification, we brought to debate, essentially, the institutional diversification of
higher education and its contributions to a broad development of education at this
education level in Rio Grande do Norte. The methodological procedures used were
literature review about the studies theme, data collecting in institutions websites, which
enables a constant dialogue between the authors and the theoretical references adopted,
considering in this process the mediations and contradictions that configure the studied
object. Therefore, it effected the systematization and categorization of the informations,
in reference to the dimensions of analysis and indicators. In conclusion, among others,
that the developed actions, in the last three decades, in particular the relevants to the
institutional diversification, has encouraged the access to this education level in order to
consolidate its expansion.
Keywords: Educational policy. Expansion. Institutional Diversification.
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Código: HS0893
Autor: RANAILDO GOMES DA SILVA
Orientador: PAMELA DE MEDEIROS BRANDAO
Co-Autor: JARDESON RODRIGUES DE BRITO
Título: Turismo Rural na Agricultura Familiar: o que dizem os assentados rurais?
Resumo: Esse trabalho avaliou as perspectivas para o desenvolvimento do turismo rural
no Projeto de Assentamento Santa Maria: Agrovila Moleque do município de Afonso
Bezerra-RN sob a ótica dos assentados rurais. Para tanto, traçou perfil dos assentados
rurais; avaliou a infraestrutura e os recursos do assentamento na perspectiva dos
assentados rurais; verificou a percepção dos assentados rurais sobre a inserção do
turismo no assentamento; mensurou o grau de aceitação da presença de turistas pelos
assentados rurais; e por fim sugeriu com base nas avaliações realizadas ações a serem
desenvolvidas para o desenvolvimento do turismo rural no assentamento. Trata-se um
estudo descritivo-exploratório, de natureza quali-quantitativa que adotou como
estratégias de pesquisa o estudo de caso e o levantamento (Survey) por meio da
aplicação de formulários com os assentados rurais residentes no PA Santa Maria
Agrovila Moleque. De acordo com a pesquisa realizada, pode-se concluir que o Projeto
de Assentamento Santa Maria Agrovila Moleque possui perspectivas contundentes para
o desenvolvimento do Turismo Rural considerando a existência de recursos naturais e
culturais que podem ser aproveitados pela atividade turística, bem como de ricas
experiências rurais que podem ser vivenciadas pelo turista e/ou visitante..
Palavras-chave: Turismo Rural; Agricultura Familiar; Assentamentos Rurais.
Title: RURAL TOURISM IN FAMILY AGRICULTURE: THEY SAY THE RURAL SETTLERS?
Abstract: This study evaluated the prospects for the development of rural tourism in the
Settlement Project Santa Maria: Agrovila Moleque the city of Afonso Bezerra-RN from
the perspective of rural settlers. Therefore, traced profile of rural settlements; assessed
the infrastructure and resources of the settlement from the perspective of rural settlers;
found the perception of rural settlers on the inclusion of tourism in the settlement;
measured the degree of acceptance of the presence of tourists by rural settlers; and
finally suggested based on the assessments carried out actions to be developed for the
development of rural tourism in the settlement. This is a descriptive exploratory study
of qualitative and quantativa that took nature as research strategies the case study and
the survey (Survey) through the application forms with residents sitting in rural PA
Santa Maria Agrovila Molech. According to the survey, it can be concluded that the
Settlement Project Santa Maria Agrovila Molech has compelling prospects for the
development of rural tourism considering the existence of natural and cultural
resources that can be used for tourism, as well as rich experiences rural that can be
experienced by tourists and / or visitors.
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Código: HS0894
Autor: RAFAELLE SELES DA SILVA SANTOS
Orientador: GLEYDSON PINHEIRO ALBANO
Título: Políticas Públicas no campo: Perímetro irrigado do DNOCS em Cruzeta-RN II
Resumo: As políticas públicas no campo são vetores do desenvolvimento rural,
combatendo, portanto, a miséria e a fome, principalmente no semiárido nordestino.
Reveste-se de grande importância ao longo do tempo o papel do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas (DNOCS) para criar condições necessárias para o
desenvolvimento rural e para o combate da miséria e os efeitos das secas no semiárido.
Um dos projetos mais discutidos desse órgão federal são os seus perímetros irrigados
públicos, presentes em muitos estados da federação. A pesquisa em questão analisou as
políticas públicas do DNOCS na região do Seridó, a partir da análise de funcionamento do
perímetro irrigado público instalado pelo referido órgão em Cruzeta. A análise se deu a
partir dos impactos do perímetro nos irrigantes escolhidos para serem beneficiados.
Verificou-se se há eficiência da produção, assistência técnica, qualidade de vida do
irrigante, dentre outros fatores que ajudaram a analisar e diagnosticar a situação atual
desse perímetro, buscando sempre obter os resultados de tais políticas públicas na
população escolhida.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Perímetro Irrigado. Seridó.
Title: PUBLIC POLICIES IN THE FIELD: DNOCS IRRIGATED PERIMETER ANALYSIS
CRUZETA-RN
Abstract: Public policies at countryside are vectors of rural development, by combating,
therefore, poverty and hungry, mainly at northeastern semi-arid. Is covered by great
importance through time, the function of National Department of Works to Combat
Drought (DNOCS) by creating necessary conditions to rural development, for combating
poverty and drought effects on semi-arid. One of the most discussed projects from this
federal agency is its public irrigated perimeters, present in many states of the federation.
The following research analyzed DNOCS public policy at region of Seridó, by analyzing
operation of public irrigated perimeter installed by that agency at Cruzeta. The analysis
occurred from perimeter impacts for irrigants selected to be benefited. It was checked if
there exist production efficiency, technical assistance, irrigant quality of life, among
other factors that helped to analyze and diagnose the present situation of this perimeter,
seeking to get results of such public policies to the selected population.
Keywords: Public Policies. Irrigated Perimeter. Seridó.
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Código: HS0898
Autor: TULIO DE SANTANA BATISTA
Orientador: PAULO HENRIQUE DUQUE
Título: Análise da Construção de Sentido em Contos de Autoria Feminina
Resumo: O objetivo deste trabalho é verificar processos cognitivos subjacentes à
construção de sentido em textos literários de temática feminina, em especial, como e em
que medida os frames de espaço e movimento no conto “A moça tecelã”, de Marina
Colasanti, orientam a construção do sentido de transformação. Para isso, analisamos
como os indexadores linguísticos relacionados à configuração do espaço onde ocorrem
as cenas, e do movimento da protagonista nesse espaço, contribuem para a construção
do sentido, fornecendo os domínios conceptuais necessários para a realização de
mapeamentos metafóricos e metonímicos. Para o desenvolvimento da investigação,
adotamos as categorias conceptuais extraídas da Linguística Cognitiva, como a noção de
framing, de Lakoff (2008); de Metáforas Primárias, de Grady (1997); de Gramática de
Construção Corporificada, de Bergen e Chang (2005); e do Procedimento de
Identificação de Metáforas (PIM), de Cameron (2007). O sentido de transformação, no
conto, é garantido por domínios repletos de mudanças físicas de cenários, objetos de
cena e personagens, constituindo, assim, a metáfora TRANSFORMAÇÃO PSICOLÓGICA É
MUDANÇA FÍSICA acompanhada do mapeamento metafórico específico no conto. Além
de deslocamentos espaciais e temporais, no conto, a autora forja construções de
contraste (DUQUE, 2010) que favorecem a formação de antonímias inusitadas, como
tecer um marido (criar) x o nada subir-lhe o corpo (“descriar”), casa pequena
(autonomia) x casa melhor (exigência).
Palavras-chave: Linguística Cognitiva. Semântica da Simulação. Frames. Metáforas
Title: ANALYSIS OF THE SENSE OF CONSTRUCTION IN FEMININE TALE AUTHORSHIP
Abstract: The aim of this study is to check cognitive processes underlying the
construction of meaning in feminine thematic literary texts, in particular, how and to
what extent the space and motion frames in the tale A Moça Tecelã", Marina Colasanti,
guide the meaning construction of “transformation”. For this, we analyze how the
linguistic indexers related to the configuration of the space where the scenes take place,
and to the protagonist of the movement in this space, contribute to the construction of
meaning by providing the conceptual knowledge needed to perform metaphoric and
metonymic mappings. For the development of research, we adopted the extracted
conceptual categories of Cognitive Linguistics, as the notion of framing, Lakoff (2008);
Primary Metaphors, Grady (1997); Embodied Construction Grammar, Bergen and Chang
(2005); and Metaphor Identification Procedure (MIP), Cameron (2007). The direction of
change in the story is guaranteed by fields full of physical changes of scenery, props and
characters, thus constituting the metaphor PSYCHOLOGICAL TRANSFORMATION IS
PHYSICAL CHANGE followed for specific metaphorical mapping. In addition to spatial
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displacement and time in the story, the author forges contrast constructions (DUQUE,
2010) that promotes the formation of unusual antonyms, how to weave a husband
(create) x “o nada subir-lhe o corpo” ("uncreate"), home small (autonomy) x “casa
melhor” (enjoin).
Keywords: Cognitive Linguistics. Semantic Simulation. Frames. Metaphors
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Código: HS0903
Autor: MAIARA DO NASCIMENTO ARAUJO
Orientador: SULEMI FABIANO CAMPOS
Co-Autor: ISAELLY SAMITA SILVA DE ARAUJO
Título: O EXCEDENTE DE VISÃO ESTÉTICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA
MATERNA
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido a partir da seguinte pergunta de pesquisa: Como
se dá, na escrita de relatórios de estágio, a relação entre o eu e o outro na constituição do
professor de língua materna? Consideramos que o estágio possui papel essencial na
formação do professor, assim como seu registro traz informações peculiares sobre a
formação docente e suas práticas, pois o que é observado e exposto pelo estagiário, vai
ajudá-lo a constituir-se enquanto futuro professor. Alicerçados em Bakhtin (2011) e
Clark e Holquist (1998) ao tratar sobre o excedente da visão estética na relação do autor
e a personagem, temos como objetivo refletir aspectos sobre: i) o que o aluno diz vê
numa aula; ii) a posição a partir da qual ele diz vê e iii) o que ele não diz. Como material
de análise, utilizamos dois relatórios produzidos por alunos no final do curso de
graduação da Universidade Nacional de Costa Rica – UNA, do curso “Bachillerato en la
Enseñanza del Español”, mas precisamente, destinados à disciplina “Curriculum y
Planeamento para la Enseñanza del Español”. Os resultados preliminares apontam que
a aula é descrita de modo que o leitor não consegue recuperar elementos sobre o que os
estagiários aprenderam ao observar a aula. A visão registrada permite levantar
hipóteses sobre a forte presença de um olhar disciplinador, como se esta fosse a meta
principal do professor ao assumir uma turma.
Palavras-chave: Excedente de visão. Relatório de estágio. Formação docente.
Title: THE AESTHETIC VISION SURPLUS IN TRAINING TEACHER MATERNAL
LANGUAGE
Abstract: This work was developed from the following research question: How does on
stage reports written, the relationship between self and other in the constitution of
teacher mother tongue? We believe that the stage has an important role in teacher
education, as well as his record brings unique information on teacher training and
practices, because what is observed and exposed by the trainee, Will help you to
establish itself as a future teacher. Grounded in Bakhtin (2011) and Clark and Holquist
(1998) to deal with on the surplus of aesthetic vision in the author’s relationship and
character, we aim to reflect aspects of: i) what the student says seesaw class; ii) the
position from which he says sees and iii) what He does not say. As material analysis, we
used two reports produced by students at the end of the degree course at the National
University of Costa Rica – UNA, of course “Bachillerato en la Enseñanza del Español”, but
precisely, for the discipline “Curriculum y Planeamento para la Enseñanza del Español”.
Preliminary results indicate that the class is described so that the reader can not
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retrieve information about what the trainees have learned to observe the class. The
registered vision allows hypotheses about the strong presence of a disciplinarian look,
as IF this was the main goal of the teacher to take a class.
Keywords: Surplus vision. Internship report. Teacher training.
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Código: HS0905
Autor: BRUNO PORTELA ALVES
Orientador: MAGNA FRANCA
Título: REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO
NORTE NO CONTEXTO DO FUNDEB E PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL
Resumo: Este trabalho é um recorte de uma pesquisa maior do projeto desenvolvido em
rede “Remuneração dos Professores das Escolas Públicas da Educação Básica no
contexto do Fundeb e PSPN”, do Observatório da Educação do MEC. Compreende a
carreira e remuneração como elementos constitutivos para a valorização do magistério
público. A partir de pesquisa bibliográfica numa perspectiva qualitativa, utilizou-se de
estudos de Melo (2016) em resumos e folhas de pagamento cedidas pela Secretaria de
Estado de Administração de Recursos Humanos, possibilitando inferências analíticas,
respaldadas nos referenciais teóricos utilizados que discorrem sobre a remuneração,
totalidade que envolve vencimento e gratificações dos professores da rede estadual do
Rio Grande do Norte. Os documentos analisados demonstram a ocorrência de ganhos
reais para a categoria, com a implementação do Fundeb e do Piso Salarial Profissional
Nacional na remuneração dos professores.
Palavras-chave: Remuneração. FUNDEB. Piso Salarial Profissional Nacional.
Title: TEACHERS REMUNERATION FROM RIO GRANDE DO NORTE STATE SYSTEM IN
FUNDEB AND NATIONAL PROFESSIONAL MINIMUM SALARY ENVIRONMENT
Abstract: This work is part of a bigger search about the project developed about
“Teachers Remuneration from Public Schools with Basic Education in Fundeb and PSPN
environment”, from MEC Education Monitoring. It is about the career and remuneration
as elements that constitute to increase in value of public teaching. Starting with
bibliographic search in a qualitative perspective, it was used Melo (2016) studies in
summaries and payrolls granted from State Secretary of Human Resources
Administration, making possible analytical inferences, supported by theoretical
references used which discuss about the remuneration, its entirety which involves
salary and bonus of teachers from Rio Grande do Norte state system. The documents
reviewed showed how happens the real gains to this class, with the implementation of
Fundeb and National Professional Minimum Salary in the teachers remuneration.
Keywords: Remuneration. FUNDEB. National Professional Minimum Salary.
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Código: HS0907
Autor: JOAO PEDRO LOBO ANTUNES
Orientador: ANA VIRGINIA LIMA DA SILVA ROCHA
Título: Seminários na Educação de Jovens e Adultos: letramentos para a escola e para a
vida
Resumo: O presente trabalho consiste em uma discussão acerca da aplicação de
proposta de um curso com enfoque no ensino-aprendizagem de seminários na Educação
de Jovens e Adultos, em uma turma integrada de Ensino Médio e Técnico em Comércio,
oferecido pelo IFRN-Campus Zona Norte-Natal(RN). Para tanto, são objetos de análise no
presente artigo a sequência didática (DOLZ et al., 2004), tal como foi executada; bem
como depoimentos dos alunos envolvidos na proposta. O curso ocorreu na forma de
atividade de ensino decorrente de pesquisa, de forma integrada à disciplina Gestão de
Serviços. O objetivo dessa ação didática foi auxiliar os alunos a compreender o
funcionamento do seminário e a superar as dificuldades relativas a esse gênero. Para
tanto, baseamo-nos na proposta de seminário como gênero textual (DOLZ et al., 2004);
na noção de gênero como ferramenta para o desenvolvimento de capacidades
individuais (SCHNEUWLY, 2004) e nas relações oralidade-escrita propostas por
Marcuschi (2001). Com base no modelo de sequências didáticas e na adaptação desse
modelo à realidade investigada, planejamos e realizamos dez encontros, Ao cruzarmos
os dados (sequência didática, depoimentos e vídeos dos seminários), verificamos a
evolução dos alunos ao longo das semanas e elaboramos reflexões que podem ser úteis
para o tratamento dos seminários na educação básica, mais especificamente na
modalidade EJA.
Palavras-chave: Seminários. Oralidade. EJA.
Title: Seminars in “EJA”: genres, literacies and teaching
Abstract: This work presents a discussion about a course which was focused on the
processes of teaching and learning in school seminars. This course took place in a
classroom of “EJA” offered by IFRN, as an extension of “Gestão e Serviços” subject. It had
as a main objective to help students to comprehend how seminars works and to help
them to overvome the difficulties related to this genre. The theory used in this research
is based on the proposals of seminar as a textual genre (DOLZ, et. al., 2004a); in the
concept of genre as a tool for development of individual capacities (SCHNEUWLY, 2004)
and in the connections between orality and literacy proposed by Marcuschi (2001). The
course was planned based on the adaptation of the model of didatic sequence (DOLZ, et.
al., 2004a) to the reality of the school and the modality. Everything was planned to
happen in ten meetings, whose main topics were: reading strategies; production of
seminar in the first, intermediate and final phases; evaluation of seminars which aimed
to provoque in the students the necessary perceptions and questions about themselves
as presenters; linguistic, pragmatic and multimodal features of seminars; text
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elaboration to support the presentations and the use of technology. Whe the data was
crossed it was possible to verify the evolution of the students along the meetings and to
elaborate reflexions that can result in more accurate researches and uses of seminars in
the basic education, especially for EJA.
Keywords: Seminars. Orality. EJA.
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Código: HS0913
Autor: ABNER MOABE AQUINO DO NASCIMENTO
Orientador: MARIA DO SOCORRO FURTADO VELOSO
Título: Repórter de Rua: uma experiência contra hegemônica para novas narrativas
multimídias no alto oeste potiguar
Resumo: Este trabalho apresenta a experiência do coletivo independente Repórter de
Rua, da cidade de Mossoró, interior do estado do Rio Grande do Norte, especializado na
produção de grandes reportagens multimídias que abordam temáticas de violação dos
direitos humanos e que normalmente são pautas desprezadas pela mídia hegemônica,
aplicando o conceito de hegemonia e contra hegemonia do pensador marxista italiano
Antonio Gramsci e mostrando os resultados alcançados pelo coletivo em pouco mais de
três anos de atuação, se destacando não apenas pelas pautas trabalhadas, mas também
por apresentar novas formas de narrativas, já sendo considerado como uma das
principais referências no que tange ao webjornalismo brasileiro.
Palavras-chave: Contra hegemonia. Webjornalismo. Multimídia. Mídia alternativa
Title: Reporter de Rua: an experience against hegemonic for new multimedia narratives
in self west potiguar
Abstract: This work is an approach to the issue of alternative media, observing the
collective experience of street reporter in the city of Natal, Rio Grande do North, which
focuses on neglected agendas by mainstream media, applying the concept of hegemony
of the Italian thinker Antonio Gramsci. Noteworthy is the experimentation of new forms
of entry, making a bailout of the big street reportage, using a multimedia narrative fully
adapted to the web journalism format.
Keywords: Against hegemony. Web journalism. Multimedia. Alternative media
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Código: HS0921
Autor: ENEZIO XAVIER DE PAIVA JUNIOR
Orientador: ALEXANDRO BARBOSA
Título: CONTABILIDADE REGULATÓRIA E REGULAÇÃO DAS COMPANHIAS
BRASILEIRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Resumo: Este estudo tem como objetivo identificar o nível atual da regulação no setor de
saneamento no Brasil para revelar como as Companhias Nacionais de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário encontram-se quanto aos seus sistemas de informações
contábeis para atendimento aos parâmetros básicos de Contabilidade Regulatória, bem
como identificar o modus operandi das agências de regulação do setor. Para atender o
objetivo foram aplicados questionários nas agências e pesquisados no website das 27
agências reguladoras de saneamento básico do país. Os resultados indicam que apenas
18,2% das agências reguladoras estão sendo supridas com informações úteis para a
tomada de decisão do processo de regulação.
Palavras-chave: Contabilidade regulatória. Regulação. Abastecimento de água.
esgotamen
Title: Regulatory accounting and regulation of the Brazilian water supply and sewerage
utilities
Abstract: This study aims to identify the current level of regulation in the sanitation
sector in Brazil to reveal how the national Water Supply and Sewerage utilities are
about their accounting information systems to meet the basic parameters of Regulatory
Accounting and how to identify the modus operandi of the regulatory agencies. To meet
the objective surveys were applied to agencies and researched on the website of the 27
regulatory agencies of sanitation in the country. The results indicate that only 18.2% of
regulatory agencies are being supplied with useful information for decision making in
the regulatory process.
Keywords: Regulatory accounting. Regulation. Water supply. Sewerage
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Código: HS0922
Autor: CARLOS ANTÔNIO FREITAS DA SILVA
Orientador: VALERIA LAZARO DE CARVALHO
Título: A Lei 11.769/2008 e o ensino e aprendizagem da música na educação básica no
município de Parnamirim/RN
Resumo: A referida pesquisa foi desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em
Música (GRUMUS) da Escola de Música da UFRN (EMUFRN), e teve como objetivo dar
continuidade ao projeto de pesquisa intitulado de A Lei 11.769/2008 e o
desenvolvimento do ensino e aprendizagem de música no Rio Grande do Norte. Através
de um questionário aplicado nas escolas de educação básica de Parnamirim aos
diretores/vice-diretores no período compreendido entre o segundo semestre de 2015 e
o primeiro semestre de 2016, foi possível fazer o mapeamento do ensino de
Arte/Música nas escolas . Sendo assim, este trabalho apresenta os resultados desse
projeto, assim como as etapas de seu desenvolvimento.
Palavras-chave: Lei 11.769/2008, pesquisa, Educação Musical.
Title: A LEI 11.769/2008 E O ENSINO E APRENDIZAGEM DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN
Abstract: The aforementioned research was developed by the Group of Studies and
Research in Music (GRUMUS) School of Music of the UFRN (EMUFRN), and aimed to
continue the research project entitled Law 11,769 / 2008 and the development of
teaching and learning music in Rio Grande do Norte. Through a questionnaire applied on
basic education schools in Parnamirim to directors / vice directors in the period
between the second semester of 2015 and the first semester of 2016, it was possible to
map the teaching of Art / Music in schools. Thus, this paper presents the results of this
project, as well as the stages of its development.
Keywords: Law 11,769 / 2008, research, Musical Education.
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Código: HS0932
Autor: BEATRIZ MEDEIROS FONTENELE
Orientador: MARCIO MORAES VALENCA
Título: DE CASA AO TRABALHO: a relação da cidade com os conjuntos do Programa
Minha Casa Minha Vida – faixa 1 na Região Metropolitana de Natal
Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar três conjuntos do Programa Minha
Casa Minha Vida - faixa 1, localizados na Região Metropolitana de Natal, quanto à
reprodução social dos residentes no que diz respeito ao deslocamento destes para seus
locais de trabalho, escola e supermercado. A pesquisa é feita por meio da análise da
localização de três condomínios destinados à população de faixa de renda 1 (0 a três
salários mínimos, ou até R$1.600,00), construídos pelo programa do Governo Federal,
são eles: Condomínio Vida Nova, em Parnamirim, Residencial Campinas, em Macaíba e
Residencial Extremoz I, em Extremoz. Os três condomínios encontram-se na Região
Metropolitana de Natal. Pesquisa de campo foi realizada nos três condomínios. Os
empreendimentos do PMCMV produzem transformações socioespaciais e econômicas
nas cidades e em seus entornos. Entretanto, essas mudanças no tecido urbano estão
ligadas a problemas de planejamento urbanístico, dificultando os acessos e
deslocamento das residentes para os locais de trabalho, escola, serviços e outros
equipamentos. As cidades são estruturadas na lógica do capital, o que significa que não
conseguem oferecer um padrão de vida e infraestrutura adequada à totalidade de sua
população, em particular à classe trabalhadora.
Palavras-chave:
Natal;Trabalho;

Programa

Minha
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Minha

Vida;Região
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Title: FROM WORK TO HOME: the city's relationship with the housing complexes from
Programa Minha Casa Minha Vida - Group 1 in Natal's Metropolitan Region
Abstract: The following study objectives the analysis of three sets from the programm
Programa Minha Casa Minha Vida – category 1, located in the Metropolitan Region of
Natal, about the resident’s social reproduction concerning their displacement to their
own work, school and supermarket locations. The research is made throughout the
analysis of the location of three condominiums destined to the population in the income
1 category (0 to threeminimum wages, or R$ 1.600, 00), build by the programm from the
Federal
Government,
being:
Condomínio
Vida
Nova,
in
Parnamirim,
ResidencialCampinas, in Macaíba, e Residencial Extremoz I, in Extremoz. The
threecondominiums are located in the Metropolitan Region of Natal. A field researchwas
made in the three condoiniums. The PMCMV enterprisings produce bothsociospacial and
economic transformations in the cities and sorroundings they are located in. However,
these changes on the urban fabric are connected tourbanistic planning problems,
difficultating resident’s accesses and displacements to their work, school, services and
other equipments. The citiesnthemselves are structured in the logic from the capitalism,
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meaning that they cannot offer an adequate life standart and infrastructure to the
majority of its population, especially the working class.
Keywords: Programa Minha Casa Minha Vida; Metropolitan Region of Natal; Work;
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Código: HS0938
Autor: AYANNE MARILLIA SOUSA DA SILVA
Orientador: SANDRA CRISTINA GOMES
Título: INSTITUIÇÕES POLÍTICAS SUBNACIONAIS NO RIO GRANDE DO NORTE:
Análise da composição do Secretariado no primeiro Governo Wilma(2003-2006)
Resumo: Este estudo faz parte de uma pesquisa nacional coordenada pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV-SP), intitulada As Instituições Políticas Subnacionais: um estudo
comparativo dos estados brasileiros, em que se objetiva realizar um estudo comparativo
entre os estados acerca dos aspectos de governo, eleições, partidos e formação de
coalizões de governo nas esferas estaduais. No caso do Rio Grande do Norte, a pesquisa é
realizada por uma equipe da UFRN e abrange o levantamento de informações sobre a
composição do Secretariado estadual em vinte anos de diferentes governos, de 1995 a
2015, com a inclusão de informações de cunho qualitativo para caracterizar o perfil dos
secretários que ocuparam as pastas governamentais. Este artigo apresenta os resultados
de uma primeira análise exploratória do primeiro mandato da governadora Wilma de
Faria (2003 – 2006).
Palavras-chave: Secretariado estadual. Rio Grande do Norte. Nomeação técnica/ política
Title: SUBNATIONAL POLITICAL INSTITUTIONS IN THE STATE OF RIO GRANDE DO
NORTE: Analysis of the composition of the Secretariat in the first Government
Wilma(2003 – 2006)
Abstract: This study is part of a national research coordinated by the Getulio Vargas
Foundation (FGV-SP), entitled Subnational Political Institutions: a comparative study of
Brazilian states. The objective is to conduct a comparative study among Brazilian state
governments concerning elections, parties and coalitions. In the case of Rio Grande do
Norte, the research is carried out by a team from UFRN and covers the collection of
information on the composition of all state secretariat in twenty years of different
governments, from 1995 to 2015, with the inclusion of qualitative information to
characterize the profile of secretaries who have occupied government cabinets. This
article presents exploratory results for the first term of Governor Wilma de Faria (20032006). The analysis involves general descriptions of educational training, professional
career and political connections in order to characterize the profile of the nominee.
Finally, the article proposes a classification of the appointments into two types:
"technical" and "political", and it tests whether this type of classification applies to
Wilma government. The main results show that the government presented a hybrid
secretariat with technical and political appointments, but also partisan in some offices.
During the research, new criteria emerged and different possibilities were observed,
especially concerning issues of governability, family connections and political reliability.
Keywords: Secretariat of state. Rio Grande do Norte.
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Código: HS0950
Autor: ELLITAMARA ALVES DE OLIVEIRA
Orientador: LUZIENE DANTAS DE MACEDO
Título: "ENERGIA EÓLICA NO NORDESTE E RN: DESENVOLVIMENTO REGIONAL OU
ATIVIDADE DE ENCLAVE?"
Resumo: Este relatório apresenta como objetivo analisar a atividade eólica no Nordeste,
em geral, e no RN, em particular, dentro de uma perspectiva que envolva sua
qualificação em termos de desenvolvimento regional ou de enclave. Preocupações com a
segurança do abastecimento de energia e a sustentabilidade ambiental têm levado
países e nações a realizarem investimentos em energias limpas. Dados do International
Energy Agency (IEA), apresenta que o carvão, seguido do petróleo e do gás natural, são
os responsáveis pelos altos índices de dióxido de carbono (CO²) na atmosfera.Nesse
contexto, países que possuem matrizes energéticas com elevado percentual de gases de
efeito estufa necessitarão implementar políticas que possam reduzir esses gases de
forma significativa como forma de enfrentar as mudanças climáticas, minimizando seus
efeitos no meio ambiente. O potencial eólico do Brasil, em geral, e do Nordeste, em
particular, tem levado ao desenvolvimento desta fonte de eletricidade no pais tanto a
montante como a jusante do setor eólico e é sobre esta discussão que este relatório
pretende destacar alguns pontos importantes e dados que comprovam a importância
desta fonte em termos de geração de eletricidade e de benefícios socioeconômicos para
os espaços onde os parques eólicos estão sendo montados.
Palavras-chave: Energia Eólica. Potencialidade. Capacidade instalada.
Title: WIND POWER IN NORTHEAST AND RN
Abstract: This report presents analyzes the wind activity in the Northeast in general and
the RN, in particular, within a perspective that involves their qualification in terms of
regional development or enclave. Concerns about security of energy supply and
environmental sustainability have led countries and nations to make investments in
clean energy. Data from the International Energy Agency (IEA) shows that coal, followed
by oil and natural gas, are responsible for high carbon dioxide levels (CO²) in
atmosfera.Nesse context, countries that have energy matrices with a high percentage of
greenhouse gases will need to implement policies that can reduce these significantly
gases as a way to tackle climate change by minimizing its effects on the environment.
The wind potential in Brazil in general, and the Northeast, in particular, has led to the
development of electricity supply in the country both upstream and downstream of the
wind sector and it is on this discussion that this report seeks to highlight some
important points and data proving the importance of this source in terms of electricity
generation and socio-economic benefits to the areas where wind farms are being built.
Keywords: Wind Energy. Potentiality. Capacity installed.
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Código: HS0955
Autor: YANNA BEATRIZ DE MEDEIROS TEIXEIRA
Orientador: NORMA MISSAE TAKEUTI
Título: Mapa de narrativas pragmáticas inventivas em rede II
Resumo: Este relatório é resultado da participação como bolsista PIBIC no grupo de
pesquisa "Poiesis - Estudos de Cultura e Subjetividades" (GCC155-04), na linha de
pesquisa "Inventividades, micropolíticas, processos de subjetivação" (PVC7025-2011), e
tem como objetivo apresentar o desenvolvimento das atividades, segundo o plano de
trabalho intitulado "Mapas de Narrativas Pragmáticas Inventivas II", o qual consiste em
mapear e rastrear coletivos e indivíduos que, por meio de experimentações inventivas,
rompem com as normas e padrões de produção de conhecimentos, saberes e
informações, bem como com as maneiras de atuar politicamente na sociedade. O estudo
em pauta visa, predominantemente, aquilo que Deleuze-Guattari chamam, em Mil Platôs
(vol. 1 – Introdução), de platôs de intensidades e de velocidades, onde justamente
coletivos e, grupos ou indivíduos estão agindo a partir das conexões que efetuam entre
si. Após uma breve contextualização do processo enquanto bolsista no grupo de
pesquisa "Poiesis - Estudos de Cultura e Subjetividades", é realizada uma abordagem
sobre o contexto teórico e metodológico da pesquisa, apresentando o desenvolvimento
da pesquisa e os novos rumos.
Palavras-chave: Conexões. Inventividade. Experimentações. Rede. Blog
Title: Narratives Map Pragmatic Inventive Network II
Abstract: This report and results of participation a scholarship PIBIC any group search
"Poiesis - Studies of Culture and subjectivities" (GCC155-04), the Research Line
"inventiveness, micropolitical, subjectivity process" (PVC7025-2011) and TEM How
objective to present the Development of Activities, According to the work plan entitled
"Narratives maps Pragmatic inventive II", the qua consists of to map and track
collectives and individuals who, through inventive trials, break with the Production
Standards and Standards knowledge, wisdom and INFORMATION, as well as with ways
to act politically in society. The study visa in question, predominantly, what DeleuzeGuattari call in Mil platos (vol. 1 - Introduction) of platos intensities and speeds, where
just collectives and individuals OR groups are acting out of connections que Between
them perform. After a brief background of the process as any fellow group Search
"Poiesis - Culture and Subjectivity Studies" is performed An Approach On the theoretical
and methodological context of Research, Introducing the Research Development and OS
New Directions.
Keywords: Connections. Inventiveness. Experimentations. Network. Blog
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Código: HS0964
Autor: MARIELLY OLIVEIRA PAIVA
Orientador: HERCULANO RICARDO CAMPOS
Título: Organização e análise de banco de dados sobre registros de violação dos direitos
de crianças e de adolescentes efetuados pelo SOS Criança/RN
Resumo: Pesquisa vinculada ao Departamento de Psicologia (DEPSI) que visa formalizar
um banco de dados referente a violações de direitos de crianças e adolescentes do
município de Natal/RN. Para tal efeito foram analisadas as fichas de atendimento do
programa SOS Criança no período de 1998 a 2010. As fichas cadastrais desse período
demonstram um preocupante quadro de violação de direitos das crianças e adolescentes
do nosso município, expresso no registro diário de inúmeras denúncias, como
negligência, abandono, violência física, abuso sexual, dentre outras. Nesse contexto, o
SOS Criança figurava-se como fundamental canal de denúncias, bem como veículo de
articulação da rede de proteção voltada a essa população. O trabalho da sua equipe
envolvia o recebimento ─ presencial ou por telefone ─ das denúncias de violação, visitas
domiciliares para constatar ou descartar a denúncia, encaminhamento das vítimas para
atendimento na rede de proteção e mobilização do Ministério Público e do Judiciário.
Com o término do programa, em 2014, esta sistematização assume grande importância,
tanto em face do banco de dados com as informações sobre o quadro de violações de
direitos de crianças e adolescentes no estado, quanto pelo fato de se constituir no único
registro sistemático de informações sobre o Programa, que existiu desde 1992.
Palavras-chave: Criança. Direitos. Proteção
Title: Organization and database analysis on the violation records of the rights of
children and adolescents made by SOS Children/RN
Abstract: Research linked to the Department of Psychology (DEPSI) which aims to
formalize a database relating to child rights violations and adolescents of Natal / RN. For
this purpose we analyzed the SOS Children program attendance records in the 19982010 period. The registration forms that period show a worrying picture of violation of
rights of children and adolescents in our municipality, expressed in the daily record of
numerous complaints, such as negligence, abandonment, physical violence, sexual abuse,
among others. In this context, the SOS Children It appeared as a fundamental channel of
complaints, as well as a vehicle for joint protection network dedicated to this population.
The work of his team involved receiving ─ ─ in person or by phone in violation
complaints, home visits to observe or dismiss the complaint, refer victims to assistance
in the protection of network and mobilization of the public prosecutor and the judiciary.
With the program ends in 2014, this systematization is of great importance, both in the
database compared with information about child rights violations frame and adolescents
in the state, and by the fact that they constitute the only systematic registration
information about the program, which has existed since 1992.
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Código: HS0970
Autor: DEBORA JUVITA FERREIRA BARBOSA
Orientador: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO
Título: Arranjos de governança colaborativa na RMNatal?
Resumo: O presente trabalho propõe investigar a viabilidade das cidades de Ielmo
Marinho, Arez e Goianinha atualmente incluídas na região metropolitana de Natal com
base no Estatuto das metrópoles. Procurando descobrir seus entraves e suas
potencialidades para compor o desenvolvimento da região. Ielmo Marinho esta
localizado na região do agreste potiguar. De acordo com o censo realizado pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) seu IDH esta em volta de 0,555; No ano
2010 sua urbanização é de 12,7%, Ielmo Marinho é também o segundo maior produtor
de abacaxi do estado do Rio Grande do Norte. Arez e Goianinha possuem um IDHM
parecido Arez com o coeficiente de 0,606 (2010) e Goianinha com 0,638 (2010)
Palavras-chave: Viabilidade; Cidades; Região Metropolitana; Metrópoles.
Title: The entrance to the viability of Arez municipalities Goianinha and Ielmo Marinho
In the metropolitan region of Natal -RN
Abstract: This study proposes to investigate the feasibility of the cities of Ielmo Marinho,
Arez and Goianinha currently included in the metropolitan region of Natal based on the
Statute of the metropolis. seeking to discover their obstacles and their potential to form
the region's development. Ielmo Marinho this located in the Potiguar Agreste According
to the census conducted by the IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics) its
HDI this around 0.555; In 2010 its urbanization is 12.7%, Ielmo Marinho is also the
second largest state of pineapple producer of Rio Grande do Norte. Arez and Goianinha.
have a similar IDHM Arez with the coefficient of 0.606 (2010) and Goianinha with 0,638
(2010).
Keywords: Viability; Cities; Metropolitan Region; metropolises
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Código: HS0972
Autor: ARTHUR FERREIRA CAMPOS
Orientador: FERNANDO LUIZ VECHIATO
Título: Wayfinding e suas contribuições para a encontrabilidade da informação em
ambientes informacionais
Resumo: Fundamenta-se no âmbito da Encontrabilidade (findability) da Informação,
explorando seus atributos para a Ciência da Informação tendo como base a pesquisa de
Vechiato e Vidotti (2014). Foi dado enfoque ao atributo wayfinding e sua aplicação no
contexto dos ambientes informacionais. O objetivo geral se reflete em compreender
como o wayfinding influencia na encontrabilidade da informação em ambientes
informacionais. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, exploratória e aplicada, com
vistas a abordar teoricamente o conceito de wayfinding e observar sua aplicação em um
ambiente analógico e em um digital. A observação foi realizada no ambiente analógico
do arquivo do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte e no ambiente digital do
site do Diário Oficial do Estado. Conclui-se que a importância dada aos ambientes é
distinta, sendo o Arquivo carente em mecanismos de wayfinding e o site possui mais
recursos que favorecem a encontrabilidade da informação.
Palavras-chave: Encontrabilidade da Informação. Wayfinding. Diário Oficial do RN.
Title: WAYFINDING AND CONTRIBUTIONS TO FINDABILITY OF INFORMATION IN
INFORMATION ENVIRONMENTS
Abstract: It is based within the Findability (findability) Information, exploring its
attributes for Information Science based on the research and Vechiato Vidotti (2014). It
was given approach to wayfinding attribute and its application in the context of
information environments. The general objective is reflected in understanding how the
wayfinding influence in the information findability in information environments. This is
a bibliographic research, exploratory and applied, in order to theoretically approach the
concept of wayfinding and observe their application in an analog environment and
digital. The observation was performed in the analog of the Official Gazette of the State
of Rio Grande do Norte and file environment in the digital environment of the Official
State Gazette website. We conclude that the importance given to the environment is
different, and the needy archive in wayfinding mechanisms and the site has more
features that favor the findability of information.
Keywords: Findability of information. Wayfinding. Official Gazette of RN.
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Código: HS0977
Autor: FRANCISCA SANDY BRAGA DA SILVA
Orientador: CLEBIA BEZERRA DA SILVA
Título: INTERIORIZAÇÃO DO TURISMO: AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS
NA REGIÃO TURÍSTICA DO SERIDÓ POTIGUAR
Resumo: Com a criação do Ministério do Turismo em 2003, dentre as premissas do
Estado em relação ao turismo estava 1 - internacionalizar os destinos brasileiro, 2 – criar
produtos com a essência brasileira e por fim a interiorização da atividade turística no
país. Nesse sentido em 2004 foi lançado o Programa de Regionalização do Turismo
(PRT), que de certa forma iria reestruturar o turismo e descentralizar o poder de
organização da atividade, fomentando através de Conselhos Regionais em regiões
turísticas delimitadas pelos governos estaduais. O presente artigo tem o objetivo de
avaliar os investimentos feitos pelo Ministério do Turismo para o avanço da atividade
em relação a interiorização, dessa forma o recorte espacial escolhido foi a Região de
Seridó Potiguar localizado no interior do Rio Grande do Norte (RN), e analisar de que
forma esses investimentos contribuíram ou não com a atividade turística. O recorte
temporal da pesquisa foi do ano de 2005 a 2015. As principais conclusões é que o Seridó
possui um grande potencial para que seja desenvolvido turismo, mas como observa-se
nos resultados da pesquisa poucas foram as ações que contribuíram para o
desenvolvimento da atividade no polo, ou seja, a Região do Seridó ainda não conseguiu
colocar em pratica os objetivos produzidos pelo PRT.
Palavras-chave: Programa de Regionalização do Turismo. Política Pública. Seridó.
Title: INTERNALIZATION OF TOURISM: EVALUATION OF PUBLIC INVESTMENT IN THE
TOURIST REGION OF SERIDÓ POTIGUAR.
Abstract: With the creation of the Ministry of Tourism in 2003, among the premisses in
relation to tourism was 1 - internationalize the Brazilian destinations, 2 - create
products with the Brazilian essence and, finally, the internalization of tourism in the
country. In this sense in 2004 it was released the Regionalization Program Tourism
(PRT), which in a way would restructure tourism and decentralize the power of
organizing activity, fostering through regional councils in tourist regions defined by
state governments. This article aims to evaluate the investments made by the Tourism
Ministry for the Advancement of activity in relation to internalisation. Thus, the spatial
area chosen was the region of Seridó Potiguar, located in the interior of Rio Grande do
Norte (RN), on which we intend to analyze how these investments contributed or not to
the tourist activity. The time frame of the research was the year 2005 to 2015. The main
conclusions are that the Seridó has a great potential for tourism to be developed, but, as
is observed in the search results, few were the actions that contributed for the
development of the activity at the pole, this is, the Seridó Region has not yet put into
practice the goals produced by the PRT.
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Código: HS0978
Autor: AURALICE CARLOS CAVALCANTE
Orientador: ANA KARINA SILVA AZEVEDO
Título: UM OLHAR SOBRE O SUICÍDIO: VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS DE ESTUDANTES
DE GRADUAÇÃO DE UM CAMPUS DA ÁREA DA SAÚDE
Resumo: Ainda hoje, o suicídio tem sido tratado como um tema tabu em nossa
sociedade, embora os números apontem para o alto índice de mortes cometidas por
suicídio: Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio (OMS), sendo no
Brasil o equivalente a 30 mortes por dia, além de ser a principal causa de morte entre
pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Este projeto tem como objetivo compreender a
forma de como estudantes de graduação da área da saúde lidam com questões que
envolvem o suicídio. Foram aplicados questionários semiestruturados nas turmas de
Psicologia, totalizando 63 estudantes. Após uma análise estatística, os resultados
revelaram que 84% dos alunos entrevistados consideram o seu curso bom, apesar de
afirmarem sentir dificuldades quanto as sobrecargas de estudos e estresses causados
pela natureza da formação. 54,7% da amostra total já afirmou ter sentido vontade de
morrer, dentre os que responderam afirmativamente a este questionamento, 47,2%
pensaram em morrer tirando sua própria vida. 11% já referiram ter tentado suicídio,
dentre os que já tentaram suicídio, 50% já o fez duas vezes. 80% dos alunos declararam
que se sentem reflexivos ao pensar no atendimento ao paciente suicida, e 88,1%
acreditam que o suicídio pode ser prevenido. Com os dados obtidos e analisados, vê-se a
importância de intervenções, a fim de acolher graduandos, os quais podem estar
sofrendo silenciosamente, expondo a temática para que o estigma sobre suicídio seja
minimizado.
Palavras-chave: Suicídio. Graduação. Psicologia. Ideação suicida.
Title: A LOOK INTO SUICIDE: EXPIRIENCES OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF
UNIVERSITY CAMPUS OF HEALTH AREA
Abstract: Within today, suicide has been trated as a taboo in our society, although the
numbers point to a high numbers of killings by suicide: it is estimated that every 40
seconds a person commits suicide, and in Brazil it is equivalent of 30 deaths per day,
besides being the main cause of death among people aged between 15 and 29 years. This
project aims to understand the way of how healthcare undergraduate studantes deal
with issues surroundig suicide. Semi-structured questionnaires were apllied in
psychology classes, totaling 63 students. After statistical analysis, the results revealed
that 84% of students interviewed consider their course good, despite they claim having
difficulties with studies and stress caused by the nature of undergraduation. 54,7% of
total sample said they already felt like dying, among those who answered yes to this
question, 47,2% though of dying by taking his own life. 11% reported having attempted
suicide, among those who had tried, 50% have already made twice. 80% of students said
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they feel reflective when thinking in serving a suicidal patient, and 88,1% believe that
suicidal can be prevented. With the data obtained and analyzed, it is seen the
importance of intervantions, in order to accommodate undergraduate students, which
can be suffering silently, exposing the topic so the stigma of suicide can be broken.
Keywords: Suicide. Undergraduation. Psychology. Suicide ideation.
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Código: HS0981
Autor: NAIANA DOS ANJOS LUSTOSA
Orientador: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ
Título: "A Estética Apofática de Mark Rothko"
Resumo: O presente trabalho foi elaborado com o intuito de servir como um estudo dos
possíveis elementos neoplatônicos que poderiam existir na obra do pintor
contemporâneo Mark Rothko. A ideia era explorar os símbolos e a hermenêutica
utilizada pelo pintor em seus escritos e em suas pinturas, analisando-os a vista de obras
filosóficas notadamente neoplatônicas. O objetivo é verificar se a obra de Mark Rothko
revela uma proximidade temática do artista com a tradição mística neoplatônica, pois o
pintor parece redimensionar a arte contemporânea para uma nova mirada, graças a sua
busca incessante por uma unidade que fosse capaz de expressar o limite entre duas
formas de conhecer: a sensível e a inteligível. Além de tantos outros, influenciado por
Klein e Still, podemos perceber em sua experiência uma compreensão verbo-visual
desenvolvida, além da profunda afinidade com a tradição platônica do belo. Percebe-se
que sua extensa obra possui uma estrutura expressiva que se pode encontrar também
no processo vivido pelos religiosos. Em determinada instância, é possível verificar que o
artista procura garantir a pureza da revelação. É nesse sentido que procuro me
aprofundar na experiência mística que envolve a apreciação das obras desse grande
artista do expressionismo abstrato.
Palavras-chave: Neoplatonismo; Mark Rothko; Experiência Mística; Revelação.
Title: The Apophatic Aesthetic of Mark Rothko
Abstract: This work was done in order to serve as a study of the possible Neoplatonic
elements that could exist in the work of contemporary painter Mark Rothko. The idea
was to explore the symbols and hermeneutics used by the painter in his writings and in
his paintings, analyzing them in the view of an especial philosophic and Neoplatonic
work. The goal is to verify that the work of Mark Rothko reveals a thematic that keeps a
proximity of the artist with the mystical Neoplatonic tradition as the painter seems to
resize the contemporary art to a new glance, thanks to its incessant search for a unit that
was able to express the limit between two ways of knowing: the sensible and the
intelligible. In addition to many others, influenced by Klein and Still, we can see in your
experience verb-visual understanding a very developed understanding, as well as deep
affinity with the Platonic tradition of beauty. It is noticed that his extensive work has a
significant structure that can also be found in the process lived by religious. In particular
instance, you can see that the artist seeks to ensure purity of revelation. That is why I try
to delve into the mystical experience that involves the appreciation of the works of this
great artist of abstract expressionism.
Keywords: Mark Rothko; Neoplatonic; Mystical Experience; Revalation.
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Código: HS0986
Autor: FABIANO JORGE SOARES
Orientador: ZORAIDE SOUZA PESSOA
Título: Vulnerabilidade,Políticas Públicas e Gestão Ambiental no Município de Natal
Resumo: Na sociedade contemporânea, as situações de vulnerabilidade e risco
socioambientais estão cada vez mais presentes nas cidades, atingindo à população, em
especial aquela com menor poder aquisitivo, por meio da ocorrência de eventos
ambientais e/ou naturais. Compreender como as cidades atuam sobre as condições de
vulnerabilidade socioambiental trata-se de uma questão fundamental no contexto de
construção e planejamento de uma cidade sustentável e justa. Nesse contexto, tem-se o
presente trabalho, cujo objetivo central é compreender de que forma a gestão ambiental
da cidade atua sobre as condições de vulnerabilidade socioambiental do município de
Natal afim de torná-la um território mais sustentável. A metodologia segue as
orientações de uma pesquisa com abordagem multidisciplinar, onde foi realizado um
levantamento do referencial teórico acerca da temática de vulnerabilidade e suas
dimensões social, ambiental e socioambiental, contemplando a temática dos desastres
naturais. Concluímos, com este trabalho, que a vulnerabilidade socioambiental e os
desastres naturais configuram, ainda, em uma problemática socioambiental presente na
cidade do Natal, onde as populações, principalmente com menor poder aquisitivo, estão
mais vulneráveis a riscos de desastres naturais em virtude de, geralmente, habitarem
áreas com maios probabilidade de ocorrência deste tipo de desastres.
Palavras-chave: Cidades. Gestão Ambiental. Políticas Públicas. Vulnerabilidade.
Title: VULNERABILITY AND ITS DIMENSIONS: AN EXPLORATORY ANALYSIS
Abstract: In contemporary society, the situations of vulnerability and environmental risk
are increasingly present in the cities, reaching the population, especially those with less
purchasing power, through the occurrence of environmental and / or natural events.
Understand how cities work on the environmental conditions of vulnerability it is a key
issue in the context of construction and planning a sustainable and fair city. In this
context, there is this work, whose main objective is to understand how the
environmental management of the city acts on the environmental conditions of
vulnerability of Natal in order to make it more sustainable territory. The methodology
follows the guidelines of a survey of multidisciplinary approach, where a survey of the
theoretical framework about the vulnerability of theme and its social, environmental
and socio-environmental dimensions was carried out, covering the topic of natural
disasters. We conclude with this work, the environmental vulnerability and natural
disasters constitute also in a social and environmental issues present in the city of Natal,
where the population, especially with less purchasing power, are more vulnerable to
risks of natural disasters due to, usually inhabit areas with bathing suits probability of
occurrence of this type of disaster.
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Código: HS0990
Autor: JAYZON INÁCIO DO NASCIMENTO
Orientador: ANDRÉA CRISTINA SANTOS DE JESUS
Título: Vivenciando a experiência de um observatório: capacitando o iniciante em
pesquisa para a sistematização e divulgação de resultados de pesquisa
Resumo: Com o objetivo de sistematizar e divulgar resultados de pesquisas focadas nos
eixos temáticos relacionados à pobreza e ao trabalho no Rio Grande do Norte – RN,
focando sua Região Seridoense, surge o Observatório Social e do Trabalho Observa
Seridó. Voltado particularmente para criar e disseminar informações alternativas e
confiáveis no que se refere às temáticas as quais se direciona, o observatório em questão
busca articular outros estudos situados neste campo e sobretudo a disponibilização dos
seus resultados aos gestores públicos; aos movimentos sociais; à comunidade acadêmica
e à sociedade em geral, principalmente por meio de um site na internet. A vivência da
criação de um observatório fomentou a capacidade de busca de conhecimento, geração e
divulgação deste nos participantes do projeto à medida que os impulsionaram a
conhecer índices sociais como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal–IDHM,
Índice de Pobreza Familiar Maranhense – IPFM , Índice FIRJAN de Desenvolvimento
Municipal, e o Índice de Gini; a coleta de dados secundários referentes à dinâmica do
Mercado de Trabalho no Rio Grande do Norte e interpretação destes; e à idealização e
criação do site do Observa Seridó em parceria com a Superintendência de Informática da
UFRN – Sinfo; desenvolvimento de oficinas de capacitação para agentes sociais;
participação em eventos científicos nacionais.
Palavras-chave: Observatório Social e do Trabalho. Pobreza. Trabalho. Seridó Potiguar.
Title: Initiation scholarship report scientific - "Living the experience of an observatory:
enabling the beginner in research for the systematization and dissemination of research
results".
Abstract: In order to systematize and disseminate results of research focused on themes
related to poverty and work in Rio Grande do Norte State, focusing his Seridoense
Region, comes the Social Observatory and Labor Notes Seridó. Geared particularly to
create and disseminate alternative and reliable information regarding the themes which
is directed. The observatory in question seeks to articulate other studies related to this
field and especially the availability of results to public managers; social movements; the
academic community and society in general, mainly through a website. The experience
of setting up an observatory fomented the ability to search for knowledge, generation
and dissemination of this in the project’s participants as the boosted to know social
indicators such as the Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM(Human
Development Index Municipal), Índice de Pobreza Familiar Maranhense – IPFM(Family
Poverty Index of Maranhão State), Indíce FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (index
of Municipal Development FIRJAN), and the Índice de Gini( Gini index); the collection of
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secondary data on the dynamics of the labor market in Rio Grande do Norte State and
interpretation thereof; and idealization and creation of the Observa Seridó site in
partnership with the Federal University of Rio Grande do Norte State’s Office of
Information ; development of training workshops for social workers; participation in
national scientific events.
Keywords: Social Observatory and Labour. Poverty. Job. Seridó Potiguar.
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Código: HS0993
Autor: JARDEL SOARES DIAS
Orientador: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ
Co-Autor: MILER FRANCO D ANJOUR
Título: Cultura Organizacional e Comportamento Estratégico: mensurando as relações
Resumo: xA pesquisa apresenta como objetivo geral analisar relações dos estilos de
cultura organizacional e as tipologias de estratégia organizacional em lojas de shoppings
centers de Natal/RN. Quanto à metodologia, o estudo é classificado como explicativo, de
natureza quantitativa, conduzido através de uma survey analítica. A amostra do tipo
probabilística, aleatória simples com 286 (duzentos e oitenta e seis) gestores lojistas de
6 shoppings, sendo aplicado no período de fevereiro a junho de 2016, retornado 240
(duzentos e quarenta) questionários em condições de tabular. Os dados foram
analisados objetivando identificar relações entre cultura organizacional com o
posicionamento estratégico, para tal, foi utilizado à análise de regressão múltipla. Ao
analisar o resultado da pesquisa, pode-se identificar o predomínio dos estilos culturais
afiliativo e empreendedor, com destaque ao empreendedor. Quanto às tipologias
estratégicas identificou-se um perfil do estilo analítico e prospector, ou seja, com
aspectos de maior observação e análise de mercado para o estilo analítico e aspectos de
construção de mudança e inovação para as do tipo prospector. Os resultados da
regressão múltipla indicaram uma forte influência do estilo cultural na definição do
posicionamento estratégico das organizações, resultados estes confirmados ao se
observar os percentuais de explicação do modelo, bem como o valor da estatística t da
variável Cultorg em relação à variável dependente.
Palavras-chave: Cultura Organizacional. Estratégia Organizacional. ShoppingCenters.
Title: Organizational Culture and Strategic Behavior: measuring relations
Abstract: The research presents as a general objective to analyze relations of
organizational culture styles and organizational strategy typologies in Shoppingmalls
ShoppingNatal / RN. As for methodology, the study is classified as explanatory,
quantitative, conducted through an analytical survey. The sample of probabilistic, simple
random with 286 (two hundred eighty-six) managers shopkeepers 6 malls, being
applied in the period from february to June 2016, returned 240 (two hundred and forty)
questionnaires in tabular conditions. Data were analyzed aiming to identify
relationships between organizational culture with strategic positioning, for this, we used
the multiple regression analysis. By analyzing the search result, you can identify the
predominance of affiliative styles and cultural entrepreneur, especially the
entrepreneur. As for the strategic typologies identified a profile of the analytical style
and prospector, or with aspects of further observation and market analysis to the
analytical style and aspects of change and innovation of construction for the prospector
type. The results of multiple regression indicated a strong influence of cultural style in
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defining the strategic positioning of organizations, these results confirmed by observing
the model's explanation percentages and the value of the t statistic of Cultorg variable in
relation to the dependent variable.
Keywords: Organizational Culture. Organizational Strategy. ShoppingCenters.
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Código: HS1001
Autor: LAYANNE MAYARA BEZERRIL DE CASTRO
Orientador: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ
Título: "Heidegger e o “místico”: a leitura de J. Caputo."
Resumo: Esse presente artigo é uma pesquisa interpretativa sobre a existência do
elemento mistico na visão de Caputo. O filósofo americano pós-moderno John D. Caputo
é um especialista em filosofia continental contemporânea e comentou sobre a relação
entre a visão de Heidegger sobre pensamento e as de Eckhart sobre misticismo,
explorando as conexões entre estes dois temas.
Palavras-chave: Místico. Pensamento. Filosofia.
Title: HEIDEGGERAND THE “MYSTIC”: THE READING ON J. CAPUTO.
Abstract: This article is an interpretative research about the existence of the mystical
element in Heidegger’s thought accordingly to Caputo’s view. The American postmodern
philosopher John D. Caputo is a specialist in contemporary continental philosophy and
has commented on the relation between Heidegger’s view on thinking and Eckhart’s
view on mysticism, exploring the conections between these two themes.
Keywords: Mystical. Thought. Philosophy.
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Código: HS1002
Autor: JÉSSICA DALLIANE GOMES QUEIROZ
Orientador: LUCIANO MENEZES BEZERRA SAMPAIO
Título: EFICIÊNCIA EM EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE: um
modelo DEA network
Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho dos municípios do Rio
Grande do Norte no ensino fundamental (5º e 9º ano), aplicando o modelo Network Data
Envelopment Analysis (DEA). Com este modelo, é possível avaliar a eficiência dos
municípios em adquirir os recursos necessários (físicos e humanos) para o
desenvolvimento educacional e, em seguida, a transformação desses recursos em
desempenho acadêmico. Para isso, serão consideradas variáveis de insumo e produto
obtidas nos portais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE); sendo esta análise dividida em dois estágios,
ou seja, uma análise de eficiência em redes. Inicialmente, foram utilizados outros 3
modelos para comparação, em um deles mudou-se apenas a orientação, já para os dois
demais foi utilizado o modelo tradicional com retorno variável de escala e orientação ao
output. A partir dos resultados de eficiência, considerando o modelo Network, tem-se
que o município de Viçosa foi eficiente para todos os modelos utilizados. São João do
Sabugi e Timbaúba dos Batistas também tiveram um bom desempenho, só não foram
considerados eficientes em um dos modelos.
Palavras-chave: Eficiência. Educação. DEA. Network.
Title: EFICIENCY IN EDUCATION IN CITIES OF RIO GRANDE DO NORTE: network DEA
model
Abstract: This paper aims at analyzing the performance of basic education (5th and 9th
grades) in cities of Rio Grande do Norte, applying the Network Data Envelopment
Analysis model. The cities were assessed on their efficiency in acquiring the necessary
resources (both physical and human) to generate educational results and then turn
these resources into academic performance. Thus, inputs and outputs collected on the
portals of National Institute for Educational Studies and Research Anísio Teixeira
(INEP), Brazilian Institute of Geographic and Statistics (IBGE) and National Fund for
Education Development (FNDE). This analysis was divided into two stages, that is, an
assessment of the efficiency of networks. Firstly, the base model was compared with
three other models, in one of them the orientation was changed, and the two remaining
others the traditional model with variable return of scale and output orientation was
applied. From the efficiency results, taking into consideration the Network model, it was
observed that the city of Viçosa (the smallest one in the state) was efficient for all
models used in this study. The cities of São João do Sabugi and Timbaúba dos Batistas
also had a good performance, since they were not efficient at only one of the models.
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Código: HS1003
Autor: ROSA MILENA DOS SANTOS
Orientador: CRISLANE BARBOSA DE AZEVEDO
Título: Cultura escolar na primeira república (1889-1930) com foco nos grupos
escolares norte-rio-grandenses.
Resumo: O plano de trabalho: "Cultura escolar na primeira república (1889-1930) com
foco nos grupos escolares norte-rio-grandenses", foi a continuação da pesquisa sobre
história da educação do Rio Grande do Norte no final do século XIX e início do século XX.
Este trabalho retratou aspectos dos grupos escolares norte-rio-grandenses com base em
uma cultura escolar elencada em todo o Brasil por meio dos periódicos, documentos e
bibliografias do período. Seu objetivo foi investigar as características do cotidiano e
compreender as práticas escolares, no processo de escolarização de crianças, dando
ênfase nas práticas dos exercícios físicos; na realização das festas e dos passeios
escolares; na execução de preceitos higienistas e na utilização de materiais pedagógicos
e escolares dos grupos escolares. Para a realização da investigação, foi realizada uma
pesquisa bibliográfica e principalmente, documental com foco no jornal "A Republica"
no período de 1889 a 1930, além de utilizar leis, Decretos, Códigos de Ensino,
Fotografias, Termos de Visita e Relatórios. A implantação dos grupos escolares norterio-grandenses, efetivada pelo governo republicano, proporcionou uma nova visão para
a sociedade sobre a educação e para a cultura escolar fazendo com que normas,
regimentos, e leis fossem criadas para um bom funcionamento dessas instituições
públicas. Porém, mesmo com toda uma série de regulamentações era possível identificar
que muitos grupos escolares não seguiam seus regulamentos.
Palavras-chave: Grupos escolares. Cultura escolar. Educação no Rio Grande do Norte.
Title: School culture in the first republic (1889-1930) focused on school groups North
Rio Grande .
Abstract: The work plan, "School culture in the first republic (1889-1930) focused on
North Rio Grande school groups", was the continuation of research on the history of Rio
Grande do Norte education in the late nineteenth century and early XX century. This
work portrayed aspects of North Rio Grande school groups based on a school culture
elencada throughout Brazil through periodicals, documents and bibliographies of the
period. Their goal was to investigate the everyday features and understand the school
practices in children schooling, emphasizing the practices of physical exercise; the
realization of holidays and school trips; the implementation of sanitary precepts and use
of teaching and learning materials for school groups. To carry out the research, a
literature search and mostly was carried out, documentary focusing on the newspaper
"The Republic" in 1889 to 1930, in addition to using laws, decrees, education codes,
Photos, Terms of Business and Reports. The implementation of the North Rio Grande
school groups, carried out by the Republican government, provided a new vision for
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society on education and school culture making rules, regulations, and laws were
created for a proper functioning of these public institutions. But even with a whole
series of regulations was identified that many school groups did not follow its
regulations.
Keywords: School groups . School culture . Education in Rio Grande do Norte.
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Código: HS1007
Autor: CLAREANA NUNES GRAEBNER
Orientador: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE
Título: Black Performance: Relações entre o Teatro e a Dança de Matriz Africana
Resumo: O presente trabalho visa divulgar a pesquisa feita no período de agosto de
2015 à agosto de 2016, abordando as relações entre o teatro e a dança a partir dos
elementos estéticos e dos fenômenos sociais e culturais africanos, e afro-brasileiros,
presentes em processos criativos que envolvem simultaneamente a linguagem do teatro
e da dança. Trata-se de abordar os conceitos que diferenciam “interdisciplinaridade” e
“Transculturalidade”.
Palavras-chave: "Black Performance", "Teatro Negro", Cena africana
Title: Black Performance , Black Theatre , African scene, Cultural Gesture
Abstract: This work aims to disseminate research made the logo a year, addressing the
relationship between theater and dance from the aesthetic elements and social and
African cultural phenomena, and african-Brazilian present in creative processes
involving both the language of theater and dance. This is to address the concepts that
differentiate "interdisciplinarity" and "Transculturality
Keywords: ethnodrama, dance, theater, ancestry, cultural gesture
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Código: HS1013
Autor: DIEGO DO REGO
Orientador: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE
Co-Autor: AMANDA STEFANI DE ALBUQUERQUE SILVA, MANOEL HONORIO ROMÃO
Título: Apoio na pesquisa de campo
Resumo: Este artigo mostra o andamento do projeto de pesquisa Docência na
Licenciatura: Representações em Construção que visa acessar as representações sociais
sobre o ensinar que alunos dos cursos de licenciatura da UFRN possuem, e como essas
representações interferem no processo de formação das identidades docentes. Com o
aporte teórico de MOSCOVICI (2012), criador da teoria das representações sociais, e
outros estudiosos como NOBREGA (2001) e JODELET (2001) o projeto cumpriu com
uma primeira etapa de estudos e reflexões, seguida de uma outra etapa de construção de
instrumentos de pesquisa. Metodologicamente foi criado um roteiro de entrevista aberta
e semi-estruturada SZYMANSKI (2002), que está sendo utilizada na fase atual do
projeto, que são as entrevistas aos discentes dos cursos de licenciatura. Pensando na
formação de professores, este estudo ajudará a compreensão do processo de
profissionalização realizado nos cursos de licenciatura.
Palavras-chave: Representações Sociais; Identidade; Formação de Professores
Title: Teaching in the Bachelor : Social Representations in Construction
Abstract: This paper shows the progress of the research project "Teaching in Licentiate:
Representation in Construction" who has the objective to observe the social
representations about teaching that UFRN's graduation students has, and how these
representations influence on the teaching identity construction process. With
Moscovici's (2012) theorical support, the creator the Social Representations Theory, and
other writters as NOBREGA and JODELET. In the begin of the project has a stage of
knowledges and reflexions, at second a stage of research instruments
construction.Metodologically has been created an open enterview script and halfstructured SZYMANSKI (2002), that have been used in this current project stage, which
are the interviews with students of degree courses . Thinking about teacher training, this
study will help understanding of the professionalization process performed in
undergraduate courses .
Keywords: Keywords: Social Representations. Identity. Teacher training.
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Código: HS1023
Autor: BEATRIZ PINHEIRO DE MELO
Orientador: PEDRO FERNANDO BENDASSOLLI
Co-Autor: DANIELE DE SOUZA PAULINO, FELLIPE COELHO LIMA
Título: SIGNIFICAÇÃO NO TRABALHO PARA MICROEMPREENDEDORES ATUANDO NA
INFORMALIDADE
Resumo: Parte significativa da população brasileira se encontra exercendo atividades no
meio informal. Essa modalidade laboral se caracteriza por um conjunto de prestação de
serviços, bens e arranjos organizacionais próprios e particulares. Os estudos a respeito
do tema têm priorizado aspectos como bem-estar do trabalhador, saúde e qualidade de
vida, e as investigações sobre a construção de sentidos e significados relacionados às
atividades de trabalho informais são incipientes. Nessa perspectiva, esta pesquisa
buscou investigar a produção da tríplice: sentido, significado e atividade produzidos
pelos trabalhadores informais. O sentido é compreendido enquanto uma dimensão
subjetiva, o significado como geral e coletivo, e a atividade como mediadora dessa
relação. A exploração desse tema foi feita por meio da realização de entrevistas com
trabalhadores informais de dois grandes centros comerciais da cidade de Natal: Alecrim
e Cidade alta. As entrevistas, após analisadas, permitiram extrair um rico leque de
produção de sentidos e significados atrelados à atividade informal. Pode-se perceber o
grande papel que a atividade de trabalho desempenha na vida das pessoas, bem como a
importância subjetiva que carrega. Também se pode avaliar aspectos positivos e
negativos da atividade a partir da perspectiva do próprio trabalhador, além de permitir
aproximação com as fortes tensões que permeiam a relação entre a formalidade e
informalidade.
Palavras-chave: Trabalho. Sentido. Significado. Atividade. Informalida
Title: Work meaning for microentrepreneurs acting in informality
Abstract: A big part of the brasilian population is carrying out activities in the informal
environment. This working method is characterized by a set of services, goods and own
private and organizational arrangements. The studies about this subject, so far, has
prioritized issues such as welfare worker, health and quality of life, but few
investigations related to construction of sense and meanings related to the work
activities. From this perspective, this research investigates the triple production: sense,
meaning and activity produced by informal workers. For this, sense is the subjective
production, meaning as widespread and collective and activity as a mediator of this
relation. The exploration of this theme was done by a questionnaire accompanied by
interviews conducted in two major poles of informal work in Natal city: Alecrim and
Cidade Alta. Interviews, after analyzed, allowed extracting a rich range of production of
sense and meanings linked to informal activity. One can realize the great role that the
work activity plays in people's lives, and the subjective importance it carries. We can
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also evaluate the positive and negative aspects of the activity by worker's point of view,
and allows approach with strong tensions between formality and informality.
Keywords: Work. Sense. Meaning. Activity. Informality.
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Código: HS1024
Autor: ALEXSANDRA SANTANA DA SILVA
Orientador: FERNANDO LUIZ VECHIATO
Título: Encontrabilidade da informação em ambientes informacionais de organizações
comerciais
Resumo: Apresenta a mediação infocomunicacional no Sistema de Informação da
Aviação Comercial Brasileira (SIACB), referindo-se a mediação da informação para
aquisição do bilhete eletrônico (E-TICKET) e Web Check-in nos websites de e-commerce.
Objetiva compreender como os atributos de encontrabilidade da informação podem
auxiliar na melhoria dos produtos e serviços do SIACB, com ênfase na acessibilidade e na
usabilidade. O percurso metodológico ocorreu através da revisão de literatura, pesquisa
documental (2010-2015) e avaliação dos websites de e-commerce das quatro principais
companhias aéreas do setor no Brasil. A discussão interdisciplinar entre as áreas do
turismo, direito, ciência da informação e psicologia cognitiva promoveu o entendimento
de dimensões competitivas e sociais, sugerindo melhores práticas no setor. Observou-se
a inter-relação entre risco psicológico, usabilidade, heurística de decisão e direito do
consumidor, a incompletude do contrato de passagem aérea pelas companhias aéreas
diante das diretrizes estabelecidas previamente pela Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), dentre normas de acessibilidade restritivas a ambiência do aeroporto.
Palavras-chave: Encontrabilidade da Informação. Aviação Comercial. Usabilidade. Acessi
Title: FINDABILITY INFORMATION IN ENVIRONMENTS COMMERCIAL ORGANISATIONS
INFORMATIONAL
Abstract: Displays infocomunicacional mediation in the Information System of the
Brazilian Commercial Aviation (SIACB), referring to the mediation of information for the
purchase of electronic ticket (E-TICKET) and Web Check-in on e-commerce websites. It
aims to understand how the findability attributes information can help improve SIACB
products and services, with an emphasis on accessibility and usability. The
methodological approach occurred through the literature review, documentary research
(2010-2015) and evaluation of e-commerce websites of the four major airlines in the
sector in Brazil. The interdisciplinary discussion between the fields of tourism, law,
information science and cognitive psychology promoted the understanding of
competitive and social dimensions, suggesting best practices in the industry. There was
the interrelationship between psychological risk, usability, decision heuristics and
consumer law, the incompleteness of airfare contract by airlines on the guidelines
previously established by the National Civil Aviation Agency (ANAC), from accessibility
standards restrictive to the airport ambience.
Keywords: Findability of Information. Commercial Aviation. Usability. Acessibili
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Código: HS1025
Autor: VICTORYA ELIZABETE NIPO TEIXEIRA DE CARVALHO
Orientador: WINIFRED KNOX
Título: Criação e implantação de banco de dados
Resumo: O presente trabalho tem como tema de pesquisa políticas públicas e pesca
artesanal pretendendo analisar os agricultores familiares que também possuem a pesca
como atividade econômica complementar e compõem uma nova categoria denominada
“agropesqueiro” ou “agropescador” no território do Mato Grande, contribuindo, assim,
para uma melhor fundamentação das políticas públicas voltadas à população litorânea. A
pesquisa se justifica, pois os agropesqueiros representam uma parcela considerável da
população e possuem uma fundamental participação na economia da região, que
mostraremos a seguir. No que tange os procedimentos metodológicos, este estudo adota
uma revisão bibliográfica do debate teórico sobre pescadores artesanais no intuito de
apreender um aporte teórico sobre o tema. Ademais, a metodologia deste trabalho é
constituída com base multidisciplinar, tendo como instrumentos de pesquisa a coleta de
dados dos anos de 1991 a 2010, de forma quantitativa e qualitativa, e análise dos
aspectos socioeconômicos dos 08 municípios litorâneos do Mato Grande. Tais dados
foram reunidos em um banco de dados virtual e estão sistematizados na forma de
papers sobre os eixos: agropescadores, políticas públicas, território e atuação dos atores
políticos e sociais. O referido banco de dados abriga a produção do Projeto “Políticas
Públicas à beira-mar: Territorialidades, saberes e conflitos”, que engloba o trabalho dos
outros discentes bolsistas e voluntários coordenado pela professora orientadora.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Qualidade de vida. Agropescadores.
Title: ARTISANAL FISHING AND PUBLIC POLICIES: A STUDY ABOUT THE CITIZENSHIP’S
TERRITORY OF MATO GRANDE/RN.
Abstract: The present study has as research theme “public policies and artisanal fishing”,
intending to analise family farmers who also have fishing as complementary economic
activity and compose a new category denominated “agropesqueiro” or “agropescador” in
the territory of Mato Grande, adding to a better grounding of public policies aimed to the
coastal population. The research justifies itself because the “agropesqueiros” represent a
considerable part of the population and hold a fundamental participation in the region’s
economy, which will be showed in the following. Concerning methodological
procedures, this study adopts a bibliographic review of the debate about artisanal
fishermen, aiming to hold a theoretical support about the theme Furthermore, this
study’s methodology is constituted with multidisciplinary basis, having 1991 to 2010
data collection research instruments, in quantitative and qualitative form, and analysis
of socioeconomical aspects from 08 coastal municipalities from Mato Grande. Those data
were reunited in a virtual data bank and are sistematised in the form os papers about
the axis: agropescadores, public policies, territory and political and social actors
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actuation. The data bank homes the prodution of the Project “Políticas Públicas à beiramar: Territorialidades, saberes e conflitos”, which includes other scholarship and
voluntary students studies coordinated by the Adviser Professor.
Keywords: Public Policies. Life quality. Agropescadores.
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Código: HS1026
Autor: PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA
Orientador: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Título: NATURAL SAUDADE: REPRESENTAÇÕES SAUDOSAS NO SERTÃO DE JOÃO
GUIMARÃES ROSA, NA LITERATURA E NA HISTÓRIA (1946-1956)
Resumo: Esta pesquisa tem por intenção analisar e desvendar o imaginário do
saudosismo em Guimarães Rosa e sua relação com o mundo natural. Frequente na
literatura, essa manifestação saudosa contribui para a construção de um ambiente rural
idealizado e aparece camuflada nas entrelinhas de Grande Sertão: veredas. A apreensão
dos movimentos desse imaginário idealizador amplia o debate sobre as conexões entre
campo e cidade na metade do século XX, assim como o entendimento da relação entre
sujeitos e os produtos culturais simbólicos que os cercam. Analisaremos a cidade e o
campo como espaços construídos discursivamente de acordo com as necessidades e
tendências de uma época, se tornando também, um produto cultural e histórico.
Palavras-chave: Guimarães Rosa; Sertão; Campo; Saudade; História das Sensibilidades.
Title: NATURAL NOSTALGIA: WISTFUL REPRESENTATIONS IN JOÃO GUIMARAES ROSA
SERTÃO'S, IN LITERATURE AND HISTORY (1946-1956)
Abstract: This research has the intent to analise and solve the imaginary longing for the
past of Guimarães Rosa and his relation with the natural world. Often in literature, this
showing of nostalgia, contributes for the construction of a conceived rural environment
and shows itself disguised between the lines of the Grande Sertão: veredas. The
apprehension from the moviments of this conceiver imaginary extends the debate about
the connections between countryside and urban area in the mid-20th century, as well as
the knowledge of the relation between individual and symbolic cultural products that
surround them. We will analise the urban area and the countryside as discursively
constructed places according to the needs and tendencies from another time, also
becoming, a historical and cultural product.
Keywords: Guimarães Rosa; Wilderness; Country; Nostalgia; Sensitivities
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Código: HS1027
Autor: MAELY KIVIA DE MEDEIROS
Orientador: ZORAIDE SOUZA PESSOA
Título: Participação, Gestão Pública e Políticas Públicas Ambientais nas Cidades de
Mossoró e Natal
Resumo: As pesquisas no campo da sustentabilidade são de fundamental importância
para o crescimento, entendimento e maturação das ideias sustentáveis, objetivando
compor uma sociedade que possa sobreviver, desenvolver-se de forma saudável e criar
uma relação de mutualismo com o ambiente em que se insere para, assim, garantir a
sobrevivência das futuras gerações humanas, de outros animais e do planeta. Com esse
pensamento, foi realizado o estudo a respeito da gestão pública, das políticas ambientais
e da participação social dentro dessas esferas em dois polos urbanos do Rio Grande do
Norte – Brasil, a fim de obter dados a respeito dessas premissas nas cidades de Natal e
Mossoró e, assim, conhecer como se dá a realização das políticas públicas, projetos,
planos e ações ambientais e/ou sustentáveis.
Palavras-chave: Participação social. Políticas ambientais. Sustentabilidade.
Title: ANALYSIS OF SOCIAL PARTICIPATION AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN
MUNICIPALITIES NATAL AND MOSSORÓ-RN
Abstract: Research in the field of sustainability are of fundamental importance for
growth, understanding and maturation of sustainable ideas , aiming to compose a
society that can survive , develop healthily and create a mutualistic relationship with the
environment in which it operates to , thus ensure the survival of future human
generations , other animals and the planet. With that thought , the study was conducted
regarding public management , environmental policies and social participation in these
spheres in two urban centers of Rio Grande do Norte - Brazil , in order to obtain data on
these premises from Natal and Mossoro and thus know how is the implementation of
public policies, projects , plans and environmental and / or sustainable actions .
Keywords: Social participation. Environmental. Sustainability.
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Código: HS1029
Autor: POLLYANNA NEVES DE MEDEIROS
Orientador: WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA
Título: O emprego formal nas cidades potiguares: continuidade da macrocefália
econômico-produtiva?
Resumo: Diversas teorias da localização abordam fatores responsáveis pela escolha
locacional dos estabelecimentos produtivos. Com base em estudos recentes, a questão
da escolha locacional em regiões mais próximas dos mercados consumidores, economias
de aglomerações e vantagens de proximidade aos insumos utilizados levam a
observação das metrópoles nordestinas como atrativas à implementação de
investimentos, tendo em vista que seu elevado nível populacional permite a obtenção
dessas vantagens. Dentro do contexto da abertura econômica brasileira e relocalização
das atividades produtivas, este trabalho visa observar a evolução do número de
estabelecimentos e empregos formais industriais na Região Metropolitana de Natal e
demais municípios do estado do Rio Grande do Norte, bem como a localização dos
municípios que se destacam nesta evolução.
Palavras-chave: Região Metropolitana de Natal. Teorias da localização. Mossoró.
Title: FORMAL EMPLOYMENT IN POTIGUARES
MACROCEPHALY ECONOMIC-PRODUCTIVE?

CITIES:

CONTINUITY

OF

Abstract: Several theories location treat about factors responsible for locational choice
of productive establishments. Based on recent studies, the issue of locational choice in
regions closer to consumer markets, economies of agglomeration and proximity
advantages to inputs lead to observation of Northeastern cities as attractive to the
implementation of investments, given that their high population level allows to obtain
these advantages. Within the context of the Brazilian economic opening and relocation
of production activities, this work aims to observe the evolution of the number of
establishments and industrial formal jobs in greater Natal and other municipalities of
Rio Grande do Norte state, and the location of the municipalities stand out in this
evolution.
Keywords: Greater Natal. Theories of location. Mossoró.
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Código: HS1033
Autor: KALINE STEPHANIA COSTA LOPES
Orientador: LUANA JUNQUEIRA DIAS MYRRHA
Título: Uma análise da história do emprego doméstico no Brasil e no Nordeste, e dos
direitos legais adquiridos
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo analisar historicamente como surgiu a
atividade do serviço doméstico, como também, a mudança na vida das empregadas
doméstica. E judicialmente a evolução dos direitos adquiridos pelos empregados
domésticos brasileiros desde a lei nº 5.859/72 até a lei n°150/2015. Trabalhou-se por
meio de um estudo qualitativo através de uma revisão bibliográfica e estudo descritivo
obtendo-se informações sobre os perfis das empregadas domésticas e comparando-os
para Brasil e Nordeste através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
dos anos 2004 e 2014 referentes à: força de trabalho, vínculo segundo a contribuição
para previdência, faixa etária, escolaridade, renda e jornada de trabalho. De acordo com
a literatura consultada ela apresentou uma mudança na vida das empregadas
domésticas do Brasil como também da Região Nordeste. Os dados apresentaram um
aumento no número de empregadas domésticas formais mensalistas e diaristas durante
essa década, apresentando uma evolução no que diz respeito aos direitos adquiridos.
Observou-se também que pós a aprovação da EC72/2013 a jornada de trabalho foi o
direito que causou maior impacto na vida dessas trabalhadoras.
Palavras-chave: emprego doméstico; perfis empregados domésticos; direitos adquiridos.
Title: An analysis about the household shores story in Brazil and its Northeast
region,and the legal vested rights
Abstract: This present article has as objective to analyse historically how the household
shores activity came up and so the housemaid lifes changed.And legally the vested rights
by Brazilians homeworkers got the assurance of the law n°5,859/72 until the one
n°150/2015.It was worked by the qualitative study trough a bibliographical review and
descritive reference on informations obtained about housemaids profiles and comparing
the to Brazil and its Northeast region baaed on Home Sample National Research in 2004
and 2014 referred to:job force, social security contribution ,income , age
group,educational level and working day.According to the literature studied it
demonstrated housemaids life changing in Brazil and also in its Norteast region.The data
given showed an increasing at th formal housemaids number who worked monthly and
diary during this decade,showing an evolution about the vested rights.It was also
observed that after EC72/2013 the working day was the right which caused bigger
impact on these workers life.
Keywords: vested rights,home job and housemaids profiles
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Código: HS1043
Autor: MANOILLY DANTAS DE OLIVEIRA
Orientador: MARLY AMARILHA
Título: O PROJETO GRÁFICO DO LIVRO PARA INFÂNCIA
Resumo: O trabalho investiga aspectos gráficos de livros de Literatura Infantil que
compõem os acervos de escolas públicas por meio do Programa Nacional Biblioteca na
Escola – PNBE. Faz parte do projeto Do aprender ao ensinar a ler literatura e processos
mediadores de professores no ensino fundamental: formar leitores, formando-se
(AMARILHA, 2014-2018/CNPq-PROPESq). A pesquisa é de natureza bibliográfica e
objetiva estudar os componentes do projeto gráfico do livro de literatura para a infância,
considerando-o como parte do processo de recepção. O corpus é composto pelos livros
Como reconhecer um monstro de Gustavo Roldán (2011), Cabelo doido de Neil Gaiman
(2010) e O sonho que brotou de Renato Moriconi (2011). Toma como referenciais
teóricos os estudos de Amarilha (2012;2013), Linden (2011), Lourenço (2011), Hendel
(2006), Tschichold (2007). O estudo revela que os aspectos gráficos do livro fazem parte
significativa na relação entre leitor e obra, pois eles revelam preocupações com sua
recepção.
Palavras-chave: Literatura Infantil. Projeto gráfico. Recepção leitora.
Title: THE BOOK'S GRAPHIC PROJECT FOR CHILDHOOD
Abstract: The paper investigates the visual aspects of children's literature books that
compose the collections of public schools through the National Library Program in
School - PNBE. It is part of the project From the learning to read literature and
mediators processes of teachers in elementary school: to form readers, by forming itself
(AMARILHA, 2014-2018/CNPq-PROPESq). The research's nature is bibliographical and
it aims to study the visual project components of the children's book literature and its
reader reception by elementary school teachers. The corpus are composed by the books
Como reconhecer um monstro by Gustavo Roldán (2011), Cabelo doido by Neil Gaiman
(2010) and O sonho que brotou by Renato Moriconi (2011). It was adopted as
theoretical references the studies of Amarilha (2012;2013), Linden (2011), Lourenço
(2011), Hendel (2006), Tschichold (2007). The study reveals that the visual aspects of
the book are the most relevant part in the relationship between reader and book,
because they participate in the text reception.
Keywords: Children’s Literature. Graphical Project. Reader Reception
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Código: HS1045
Autor: JOÃO VÍCTOR MOURA LIMA
Orientador: LINDIJANE DE SOUZA BENTO ALMEIDA
Título: Gestão Metropolitana e Participação Social: a experiência da RMNatal à luz do
Estatuto da Metrópole
Resumo: O presente trabalho é fruto da inserção no projeto de pesquisa intitulado
“Pactos Socioterritoriais, Financiamento e Gestão Metropolitana: arena, atores e
processo decisório na Região Metropolitana de Natal (RN)”. Tal inserção teve como
produtos o presente relatório e o Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, que tem
por objetivo identificar a importância facultada pelos municípios da RMNatal às
diretrizes e princípios relacionados à participação social presentes no Estatuto da
Metrópole (Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015). Este texto está divido em duas
partes, nas quais são detalhados os procedimentos e técnicas aprendidos e utilizados
durante a participação no Plano de Trabalho do projeto de pesquisa acima mencionado,
destacando a sua importância no fomento ao pensamento crítico e científico, e o Projeto
de TCC aprovado para desenvolvimento no semestre 2016.2, o qual realizará uma
reflexão acerca da gestão metropolitana e da participação social.
Palavras-chave: Gestão Pública. Participação Social. Política Urbana. RMNatal.
Title: Metropolitan management and Social participation: the experience of RMNatal in
the light of the statute of Metropolis
Abstract: The present work is the result of the research project entitled
"Socioterritoriais Pacts, financing and management: Metropolitan arena, actors and
decision-making process in the metropolitan region of Natal (RN). Such insertion had as
this report and the final project course, which aims to identify the importance given by
the municipalities of RMNatal to the guidelines and principles related to social
participation contained in the Statute of the metropolis (Act No. 13,089, January 12,
2015). This text is divided into two parts, which are detailed procedures and techniques
learned and used during the participation in the work of the aforementioned research
project, highlighting its importance in encouraging critical thinking and scientific, and
the CBT project approved for development in the first half 2016.2, which will carry out a
reflection on metropolitan management and social participation.
Keywords: Public Administration. Social Participation. Urban Policy. RMNatal.
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Código: HS1053
Autor: VICTOR ANDRÉ COSTA DA SILVA
Orientador: LIGIO JOSE DE OLIVEIRA MAIA
Título: História indígena e do indigenismo nos documentos do AHU-RN (c.1759-1822)
Resumo: O projeto de pesquisa “Povos indígenas no crepúsculo setecentista na capitania
do Rio Grande do Norte: “invisibilidade”, agência indígena e reelaboração cultural (c.
1759-1822)” visa transcrever e analisar a documentação avulsa do Arquivo Histórico
Ultramarino, composto por diversas correspondências manuscritas trocadas entre
autoridades coloniais e ultramarinas, e tratando de diversos temas ligados à
administração das possessões coloniais de Portugal. Porém, nosso enfoque é na parte da
documentação que diz respeito à Capitania do Rio Grande e com o intuito de observar o
papel do indígena na história colonial, atentando para o lugar social ao qual ele se insere
a partir dos manuscritos da época.
Palavras-chave: Arquivo Histórico Ultramarino. Rio Grande do Norte. Indígena. Colonial
Title: Indigene and indigenous movement history in the AHU-RN documents (c. 17591822)
Abstract: The research project “Indigene people at twilight seventeenth-century in
Capitancy of Rio Grande do Norte: “invisibility”, indigene agency and redesigning
cultural (c. 1759-1822)” has the intention to transcribe and analyzing the
documentation of Ultramarine Historical Archive, composed by a lot of handwritten
letters exchanged between colonial and ultramarine authorities, and talking about
several themes connected to the colonial possessions administration of Portugal.
However, our focus relies on the part of documentation regarding the Captaincy of Rio
Grande and with the intention of observing the role of the indigene on colonial history,
paying attention to the social place where he inserts himself starting from the
manuscripts of the time.
Keywords: Ultramarine Historical Archive. Rio Grande do Norte. Indigene. Colonia
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Código: HS1056
Autor: ADRIELLY MARCELA DE CASTRO DO NASCIMENTO
Orientador: FIVIA DE ARAUJO LOPES
Co-Autor: NATÁLIA DE ARAÚJO MIRANDA TASSO, SARA CARDOSO AMORIM SALVINO
Título: “Fazer o bem sem olhar a quem”: Doação de sangue e suas motivações
Resumo: A espécie humana é uma das espécies que vivem em contexto social. O
comportamento de ajuda está atrelado a custos e benefícios, de um lado estão os custos
como a divisão de recursos, e do outro os benefícios, como ganho de reputação e
reciprocidade. Devido à convivência em grupo, que proporciona uma grande taxa de
reencontro entre os indivíduos e aos benefícios que podem ser obtidos com reputação,
os ganhos desse comportamento parecem ser maiores que os custos, o que explica o
surgimento e manutenção dessa característica na espécie humana. Nos dias atuais o
ganho de reputação com comportamentos cooperativos tornou-se mais fácil devido às
mídias sociais. Um comportamento de cooperação que geralmente vemos em meio as
redes sociais é o de doação de sangue. Mas, o que leva alguém a doar sangue, já que
existem diversas exigências para se tornar doador? Esse estudo foi realizado a fim de
identificar as motivações para doação de sangue dos moradores da cidade de Natal (RN).
Foram medidas as motivações de 178 sujeitos de diferentes classes econômicas, de
ambos os sexos e com idade entre 16 e 55 anos. Eles responderam a um questionário
online que foi divulgado por meio do Facebook. Os resultados mostraram que não
existem diferenças entre as motivações para doação entre as classes econômicas; no
entanto, nossos dados mostraram diferenças entre os sexos, com as mulheres sendo
mais influenciadas por campanhas na internet do que os homens, e relações entre idade
e motivação para a doação
Palavras-chave: taxa de doadores, cooperação, custos e benefícios, reputação.
Title: “Make the good without look for who”: Blood donation and their motivations
Abstract: The human being is one of several species that live in a social context. And, the
help behaviour present in this specie is linked to costs and benefits, as earnings of
reputation and reciprocity. Because of the group living, that provides a big rate of
reencounter between the individuals and to benefits that can be obtained with
reputation, the earnings of this behaviour look to be bigger than costs, what explain the
appearance and maintenance of this feature in our specie. In current days the gain of
reputation with cooperative behavior has became easier because of social medias. One
behavior of cooperation that usually we saw amid the social networks is the blood
donation. But, what carry someone the donate blood if there are some requirements for
become a donor? This study was made in order to measure the motivations for blood
donation of the residents at Natal city (Rio Grande do Norte). We were measured the
motivations of 178 subjects of different economic classes of both sexes, with age
between 16 and 55 years, donors or not. They answer an online questionnaire that was
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released in Facebook. The results showed no differences between the motivations for
donation in each economic classes; however, our results showed differences between
both sexes, being the women more influenced for internet campaigns than men, and
relations between age and motivation to blood donation.
Keywords: donor rate, cooperation, costs and benefits, reputation.
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Código: HS1058
Autor: BRUNNO COSTA DO NASCIMENTO SILVA
Orientador: LINDIJANE DE SOUZA BENTO ALMEIDA
Título: FEDERALISMO E GESTÃO METROPOLITANA: UM ESTUDO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE NATAL A PARTIR DO ESTATUTO DA METRÓPOLE (LEI
13.089/2015)
Resumo: O presente trabalho é produto da inserção na iniciação científica que tem por
objetivo apresentar os principais resultados relacionados àquela inserção, focalizando
no Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. Busca-se, a partir do TCC, refletir a partir
de um olhar crítico questões centrais relacionadas à gestão pública na Região
Metropolitana de Natal (RMNatal), com destaque para os limites e desafios da
governança colaborativa. O trabalho está dividido em dois momentos: apresentação das
ações que foram desenvolvidas visando à formação na pesquisa (objetivos do Plano de
Trabalho intitulado “Gestão Pública e Governança Colaborativa no contexto da Região
Metropolitana de Natal”), o que provocou um maior estímulo ao desenvolvimento do
pensamento crítico, e a sistematização das reflexões acerca da governança colaborativa
e da gestão metropolitana a partir da elaboração de um TCC, que encontra-se em
andamento.
Palavras-chave: Gestão Pública. Governança Colaborativa. Política Urbana. RMNatal.
Title: FEDERALISM AND METROPOLITAN MANAGEMENT: A METROPOLITAN REGION
STUDY OF NATALFROM THE STATUTE OF THE METROPOLIS (LAW 13.089/2015)
Abstract: This work is the product of the entering in scientific initiation and the
objective is to present the principal results related to that insertion, focusing in Projeto
de Trabalho de Conclusão de Curso. This work aims, therefore, a reflection from a
critical look at key issues related to public management in the Região Metropolitana de
Natal (RMNatal), highlighting the limits and the challenges of a collaborative
governance. The work is divided in two parts: presentation of the actions that has been
developed for this kind of training in research (Objectives of the Work plan named as
“Gestão Pública e Governança Colaborativa no contexto da Região Metropolitana de
Natal”), which caused a greater stimulus to development critical thinking, and the
systematization of reflections on collaborative governance and metropolitan
management from the development of a TCC, which is in progress.
Keywords: Public Administration. Collaborative Governance. Urban Policy. RMNatal
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Código: HS1063
Autor: ISAQUE DO NASCIMENTO CABRERA
Orientador: ELOISA JOSEANE DA CUNHA KLEIN
Título: MULHERES #NEGRAS NO INSTAGRAM: TENSIONAMENTOS ENTRE A AUTOREPRESENTAÇÃO E A PUBLICIDADE.
Resumo: Este trabalho busca entender o nosso contexto social contemporâneo e suas
dinâmicas, para podermos ter uma melhor compreensão da presença de estereótipos na
sociedade e particularmente na mídia, e a maneira como são confrontados por outros
processos sociais, como a produção de conteúdos em mídias sociais. Nossa preocupação
é estudar processos midiáticos e pensarmos como se dá a dinâmica entre a
representação da publicidade e a auto-representação do indivíduo negro que consome
essa publicidade. Para isso, estudamos perspectivas históricas sobre o negro no Brasil,
os movimentos negros e sua atuação na perspectiva da auto-representação, bem como
sintetizamos pesquisas previamente realizadas acerca da representação do negro na
publicidade, no entretenimento e TV. Estas perspectivas foram confrontadas com um
estudo de caso recortado a partir de postagens que utilizavam a hashtag (ferramenta de
classificação de conteúdos) “negra”.
Palavras-chave: Negra, representação, publicidade, hashtag, Instagram.
Title: #NEGRAS WOMEN ON INSTAGRAN:
REPRESENTATIONS AND ADVERTISING.

TENSIONS

BETWEEN

SELF-

Abstract: This work seeks to understand our contemporary social context and its
dynamics, in order to have a better understanding of the presence of stereotypes in
society and particularly in the media, and the way they are confronted by other social
processes such as the production of content in social media. Our concern is to study
media processes and think how is the dynamic between the representation of
advertising and self- representation of black individual who consumes such advertising .
For this, we study historical perspectives on the black in Brazil , the black movement and
its activities from the perspective of self-representation. The paper synthesizes
researches on the black representation in advertising , entertainment and TV . These
perspectives were faced with a case study selected from posts that used the hashtag
"black ".
Keywords: Black , representation, advertising, hashtag, Instagram.
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Código: HS1068
Autor: ORLANY INGRID DO NASCIMENTO MOURA
Orientador: LORE FORTES
Co-Autor: IZABELLE BEZERRA COSTA
Título: A humanização na visão de docentes e estudantes de medicina da UFRN
Resumo: Compreender os aspectos que contribuem para uma formação humanizada, na
percepção dos professores e dos estudantes de medicina durante os primeiros períodos
de formação no Curso de Medicina, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte–
UFRN e realizar uma correlação com gêneros e suas especialidades médicas.
Palavras-chave: Humanização. Estudantes de Medicina. Medicina. Gênero.
Title: Humanization in view of teachers and UFRN Medical students
Abstract: Understand the factors that contribute a humane education, the perception of
teacher sand medical students during the first training periods in the Medical School of
the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN and perform a correlation with
gender and their medical specialties.
Keywords: Humanization. Medical students. Medicine. Genre.
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Código: HS1076
Autor: JARED WANDERSON MOURA DE SOUSA
Orientador: JAHYR PHILIPPE BICHARA
Título: DIREITO INTERNACIONAL DO MIGRANTE: AS NORMAS POSITIVAS, SUA
EFICÁCIA E AS PERSPECTIVAS DE MUDANÇA
Resumo: Trata da situação jurídica atual dos indivíduos demandantes do status de
refugiado e/ou apátrida no Estado brasileiro, abordando a normativização internacional
dispensada ao tema e sua aplicabilidade no território nacional. Nesse sentido, são postos
em xeque o Anteprojeto e o projeto de lei que objetivam substituir o Estatuto do
Estrangeiro, sanando suas deficiências. Para tanto, se analisou os dados oferecidos pelos
organismos pertinentes e a literatura referente ao assunto. Constatou-se que, com o
advento dessa novel legislação, algumas imperfeições jurídicas poderão ser
solucionadas, como o limbo que aflige aos solicitantes do status de apátrida.
Palavras-chave: Refugiados e apátridas. Direito interno e internacional. Atualidade
Title: INTERNATIONAL MIGRANT LAW: POSITIVE STANDARDS, THEIR EFFECTIVENESS
AND THE PROSPECTS FOR CHANGE
Abstract: Attends the actual juridical situation of individuals holders of the refugee
status or stateless in Brazilian State, covering in a general way the international
normatization regrets about the theme and its applicability on national territory. In
these terms, are into the question the preliminary draft and the bill which propose
substitute the Foreign Statute, resolving its shortcomings. For this, we analyzed the data
offered those relevant bodies and literature Refers By subject. It was found that, with the
advent of this new legislation, some Legal imperfections can be solved, as the limbo that
afflicts to requesting the stateless status.
Keywords: Displaced and stateless. Internal and International Law. Current.
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Código: HS1078
Autor: MILENA RODRIGUES SOUZA E SILVA
Orientador: KATIE MORAES DE ALMONDES
Título: Avaliação dos padrões de sono e das funções executivas e sua relação com
utilização de novas tecnologias em adolescentes
Resumo: A adolescência é um período do desenvolvimento humano marcado por
diversas alterações biológicas e sociais que repercutem de modo global na vida das
pessoas. Por exemplo, pode-se citar um atraso na expressão da ritmicidade circadiana,
que implica em horários tardios de início e fim do sono, esta tendência é controlada por
marcadores fisiológicos e sociais. Dentre os marcadores sociais estão os horários
escolares e a restrição do sono devido uso de dispositivos eletrônicos. Esses fatores
podem levar à privação de sono, horários irregulares de sono e sonolência diurna.
Somados, ainda, podem exercer influência no desempenho escolar e no funcionamento
executivo desses adolescentes. Esta pesquisa objetivou avaliar o efeito do uso de
dispositivos eletrônicos sobre hábitos de sono, sonolência diurna e funções executivas
em adolescentes de escolas privadas de Natal. A amostra foi composta por 83
adolescentes avaliados no estudo. Em relação às funções executivas, quanto maior o
tempo de uso das mídias, melhores desempenhos nas tarefas de memória de curto prazo
e de flexibilidade cognitiva. Concluímos que dada a importância social do tema e o uso
cada vez mais amplo dos dispositivos eletrônicos, é necessária a continuidade do estudo
com uma amostra maior para o estabelecimento de relações mais fidedignas à realidade.
Palavras-chave: Hábitos de sono; Funções executivas; Dispositivos eletrônicos
Title: EVALUATION OF SLEEP HABITS, DROWSINESS DAYTIME AND EXECUTIVE
FUNCTIONING IN NEW USERS TEENS TECHNOLOGY
Abstract: Adolescence is a period of human development marked by various biological
and social changes that impact holistically in people's lives. For example, one can cite a
delay in expression of circadian rhythmicity, which implies a delayed start times and
end of sleep, this trend is controlled by physiological and social markers. Among the
social markers are school schedules and sleep restriction due to use of electronic
devices. These factors can lead to sleep deprivation, irregular sleep patterns and
daytime sleepiness. Taken together, also may influence school performance and
executive functioning of these adolescents. This research aimed to evaluate the effect of
the use of electronic devices on sleep habits, daytime sleepiness and executive functions
in adolescents from private schools Natal. The sample consisted of 83 adolescents
studied. With regard to executive functions, the greater the usage time of the media, the
best performance in short-term memory tasks and cognitive flexibility. We conclude that
given the social importance of the issue and the increasingly widespread use of
electronic devices, the continuity of the study with a larger sample to establish more
reliable reality relationships is required.
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Keywords: Sleeping habits; Executive functions; Electronic devices
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Código: HS1080
Autor: BÁRBARA TEIXEIRA CAMPOS DE NEGREIROS
Orientador: CAMILA COSTA TORRES
Título: O uso do IA_QVT para Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho: Eficiência,
Eficácia e Bem Estar
Resumo: O projeto consistiu na investigação sobre a Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT), respaldada pela abordagem contra hegemônica da Ergonomia da Atividade
Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho. O objetivo foi realizar um diagnóstico sobre a
QVT em uma instituição de ensino superior (IES) pública do nordeste do Brasil, visando
identificar os elementos causadores de bem-estar e mal-estar, bem como as
representações dos servidores sobre o que é QVT. Os objetivos específicos foram: a)
identificar situações de trabalho que podem ser transformados; e b) propor
recomendações gerais e específicas que promovam a QVT. Participaram da pesquisa
1.374 trabalhadores (servidores efetivos, estagiários e terceirizados), representando
13,39% do total da instituição. Foi utilizado o Inventário de Avaliação de QVT, que
abarca as temáticas de: Contexto de Trabalho, Práticas de Gestão e Afetos do Trabalho. O
Inventário foi aplicado virtualmente e garantiu o anonimato dos participantes e o sigilo
das informações. Os resultados indicaram índices positivos dentro dos três itens
avaliados, porém os componentes de desgaste proveniente do trabalho e organização do
trabalho apresentaram uma tendência negativa. 30% dos trabalhadores consideram que
a QVT consiste em harmonia entre tempo de trabalho e vida pessoal, enquanto 70%
como um ambiente de trabalho saudável. Foi possível identificar os aspectos a serem
melhorados e mantidos, possibilitando que transformações sejam realizadas em prol da
QVT.
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Ergonomia. Saúde do Trabalhador
Title: The use of IA_QVT for the diagnose of Quality of Life at Work: Efficiency,
Effectiveness and Wellness
Abstract: The investigation about Quality of Work Life (QWL), endorsed in the
counterhegemonic approach of Activity Ergonomics applied on Quality of Work Life. The
objective is realize a diagnose about QWL in a public higher education institute located
in the northeast of Brazil, aiming to identify the causing elements of well-being and
malaise, as well as servers representations of what is QWL. The specifics objectives
were: a) identify work situations that can be transformed; and b) propose general and
specifics recommendations that promotes QWL. Enjoyed the research 1.374 workers
(effective servers, interns and outsourced) representing 13,39% of the total institution.
Was used the inventory QWL evaluation, that includes subjects such as: work context,
management and affect practices. The inventory was applied virtually and secured the
anonymity of the participants, and the secrecy of the information. The results indicates
positives index on the three evaluated items, although the components of distress
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originated in work and work organization presented a negative tendency. 30% of the
workers consider that QWL consists in the harmony between work time and personal
life, while 70% as a health work environment. It is possible to identify the aspects that
need improvement and those to be preserved, enabling to realize transformations in
QVT behalf.
Keywords: Quality of Work Life, Ergonomics, Worker's health.
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Código: HS1083
Autor: RISTEPHANY KELLY DA SILVA LEITE
Orientador: LIGIO JOSE DE OLIVEIRA MAIA
Título: História indígena e do indigenismo na vila de índios de Portalegre (1761)
Resumo: A luz de novos estudos realizados no âmbito da História Indígena, este trabalho
procurou compreender como ocorreram às dinâmicas de interação social entre os
diferentes grupos étnicos que formaram a vila de Portalegre, uma “vila de índios” criada
a partir do estabelecimento do Diretório pombalino (1759), a mais importantes
legislação indigenista do século XVIII. Para tal análise utilizamos o Livro de Tombo da
Paróquia de Porto Alegre como principal fonte de informação. Através desta
documentação procuramos perceber a participação dos indígenas na construção da vila
e sua interação com os demais agentes históricos. Ainda que tais documentos sejam
produtos de autoridades coloniais – civis e religiosas - não há dúvida quanto ao seu uso
na elaboração de reflexões sobre a questão indígena, uma vez que o trabalho de
pesquisa partirá de uma crítica documental que dê voz aos índios, atores sociais que
ainda que estivessem sob a dominação puderam elaborar, a partir de suas próprias
experiências de contato, uma releitura do mundo que os cercavam, reelaborando
significados socioculturais dinâmicos e atuantes.
Palavras-chave: Vila de Portalegre: Livro de Tombo: História Indígena
Title: Indigene and indigenism History in the indians' Village of Portalegre
Abstract: The light of new studies realized about Indigene History, this work finded to
understand as happened the dinamic of social interaction between the different etnic
groups that formed the Portalegre Village, analyzing the insertion of indigene groups in
the village, taking like motivator object this the Pombalino Directory. For this analise
we used the Parish Tumble Book like main source of information. Through this
documentation, we find to perceive the indigene's participation in the construction of
the village and them interaction with the others historic agents. Even this documents
have been product of colonial authorities - civil and religious - don't have doubt about it
use in the elaboration of reflections about indigene questions, whereas this research's
work will begin of a documentary critical that give voice for indians, social actors who
even if stayed in the domination, they could draw, starting them own experiences of
contact, a rereading of the world that surround them, redrawing dynamic and active
socio-cultural meanings.
Keywords: Village of Portalegre: Book of upset: Indigenous history
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Código: HS1087
Autor: PAULO VITOR SAUERBRONN AIRAGHI
Orientador: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA
Título: A Atuação dos "Decaídos" Potiguares nas páginas da imprensa carioca (19361938)
Resumo: Analisa o papel da Revista Potyguar, órgão de divulgação da Associação
Potyguar (AP) na rearticulação dos intelectuais e políticos norte-rio-grandenses
"decaídos" em 1930. A entidade, fundada em 1934 com o intuito de prestar apoio aos
norte-rio-grandenses residentes no Rio de Janeiro, passou, desde 1936, a abrigar
políticos e intelectuais ligados a José Augusto Bezerra de Medeiros. Evidencia nesse
processo os tangenciamentos das memórias produzidas por esses indivíduos. Constrói
prosopografia dos homens que estavam vinculados à entidade no momento de sua
criação, em 1934, e em 1936. Avalia o perfil individual e coletivo dos "decaídos" de 1930
ligados à Associação e aos jornais cariocas “A noite” e “Diário de Notícias”. Utiliza como
fontes a “Revista Potyguar” e os jornais cariocas "A Noite" e "Diário de Notícias".
Palavras-chave: Revista Potyguar; Associação Potyguar; História Política
Title: The Performance of the "Decaídos" Potiguares in the pages of the Rio press (19361938)
Abstract: Analyzes the role of the "Revista Potyguar", disclosure body of the Associação
Potyguar (AP) in the re-articulation of the Rio Grande do Norte's intellectuals and
politicians "decaídos" in 1930. The organization, founded in 1934 in order to provide
support to potyguares residents in Rio de Janeiro, has, since 1936, been the house of
politicians and intellectuals linked to José Augusto Bezerra de Medeiros. It highlights
that the process contested memories produced by these individuals. Constructs
prosopography men who were linked to the entity at the time of its creation in 1934 and
in 1936. It assesses the individual profile and collective "Decaídos " in 1930 connected
to the Associação and the Rio newspapers "A Noite" and "Diário de Notícias ". Used as
sources the "Revista Potyguar" and the Rio newspapers "A Noite" and "Diário de
Notícias".
Keywords: Revista Potyguar; Associação Potyguar; Polítical History.
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Código: HS1089
Autor: WENDELL DE OLIVEIRA SOUZA
Orientador: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA
Título: "O ensino superior de História no Brasil: o caso da UFRN (1958-2015)."
Resumo: Este relatório possui dois objetivos: 1) apresentar as análises feitas sobre teses
de doutorado e dissertações de mestrado que tomaram os cursos superiores de história
no Brasil como objeto de pesquisa entre 1998 e 2011, a fim de se investigar: como as
pesquisas sobre o ensino superior de história no Brasil têm discutido a formação do
profissional de história? Que problemáticas de pesquisa, fontes, conceitos/categorias e
delimitações espaço-temporal têm sido elencadas em tais análises? E 2) reconstruir as
tensões e embates nas tentativas de se construir uma memória do curso de História da
UFRN, a partir de dois momentos. O primeiro momento avaliado é a comemoração, em
1987, dos trinta anos de fundação do curso. Para tal, alguns professores foram
convidados a relatar suas experiências e o resultado foi publicado na revista História
UFRN. O segundo momento é a comemoração, em 2006, do cinquentenário de fundação
do curso. Neste último, a comemoração foi feita em forma de mesas-redondas e do
estímulo dos alunos de História Oral (semestre 2006.1) a construir fontes sobre a
trajetória do curso. O resultado foi a produção de sete entrevistas com professores e exprofessores contextualizando suas experiências no curso.
Palavras-chave: Ensino Superior. História. Historiografia. Memória
Title: "The higher education history in Brazil: the case of UFRN (1958-2015)."
Abstract: This report has two objectives: 1) to present the analysis carried out on
doctoral theses and dissertations that have taken higher education courses of history in
Brazil as a research subject between 1998 and 2011 in order to investigate: how
research on teaching top story in Brazil have discussed the formation of the history of
professional? What issues of research, sources, concepts / categories and
spatiotemporal boundaries have been listed in such analysis? And 2) rebuilding the
tensions and conflicts in attempts to build a memory of the course History of UFRN, from
two times. The first evaluated time is the commemoration in 1987 of the thirty-year
foundation course. To this end, some teachers were asked to report their experiences
and the results were published in the journal History UFRN. The second moment is the
celebration, in 2006, the course of the fiftieth anniversary of foundation. In the latter, the
celebration was made in the form of round tables and stimulating students' Oral History
(half 2006.1) to build sources on the path of progress. The result was the production of
seven interviews with teachers and former teachers contextualizing their experiences
on the course.
Keywords: Higher Education - History - Historiography - Memory
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Código: HS1091
Autor: STERPHANY LIZE DA SILVA LIMA
Orientador: HERCULANO RICARDO CAMPOS
Co-Autor: MARIELLY OLIVEIRA PAIVA
Título: SISTEMATIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DAS DENÚNCIAS RECEBIDAS NO
PROGRAMA SOS-CRIANÇA
Resumo: O presente trabalho consiste em uma pesquisa documental, que objetiva
organizar dados formais a respeito da história de violação de direitos da criança e do
adolescente no Rio Grande do Norte, para posterior disponibilização. Para isso, as fontes
de dados utilizadas foram as fichas do programa SOS-Criança, localizado no município
de Natal/RN, que funcionou até o ano de 2014, e recebia denúncias a respeito de
crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, que tinham seus direitos violados. A primeira
parte procedimental consistiu em fazer uma digitalização dessas fichas para posterior
leitura e, a partir de uma análise, organizar os dados levantados em planilhas, de modo a
subsidiar a criação do banco de dados. Para discussão e análise do material levantado
até o presente momento, utilizou-se a perspectiva da Psicologia histórico-cultural, bem
como a necessidade de debruçar-se para o contexto da ocorrência dos fenômenos, parte
de uma característica da pesquisa no campo social.
Palavras-chave: Criança. Adolescente. Direitos. Violação.
Title: DATABASE SYSTEMATIZATION OF COMPLAINTS RECEIVED IN SOS-CRIANÇA
PROGRAM
Abstract: This work consists of desk research, which aims to organize formal data
regarding child rights violation history and adolescents in Rio Grande do Norte, for later
release. For this, the data sources used were chips of SOS-Children's program, located in
the city of Natal / RN, which ran until the year 2014, and received complaints about
children and adolescents 0-18 years who had their rights violated. The first part
consisted of procedural do a scan of these chips for later reading, and from an analysis,
organize the data collected in spreadsheets, in order to subsidize the creation of the
database. For discussion and analysis of the material up until now, we used the
perspective of historical-cultural psychology, as well as the need to address to the
context of the occurrence of phenomena, part of a feature of research in the social field.
Keywords: Child. Teenager. Rights. Violation .
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Código: HS1094
Autor: ELLEN BEATRIZ MEDEIROS MARTINS
Orientador: MABEL SIMONE DE ARAUJO BEZERRA GUARDIA
Título: Os MH a sua gestão pautada na TI
Resumo: As atividades de pesquisas foram desenvolvidas a partir de reuniões com os
orientadores, e o levantamento do estado da arte foi um exercício de produtividade em
que foi possível aprender a utilizar o periódicos CAPES, as páginas das revistas
científicas e da mesma forma a integração com as áreas de Turismo/Hotelaria com
Administração foi muito interessante.
Palavras-chave: Hotelaria; Turismo; Administração.
Title: Lodging facilities and its management based on information technology
Abstract: The research activities were developed from meetings with the supervisors,
and the lifting of the state of the art was a productivity year in which it was possible to
learn how to use the CAPES , the pages of scientific journals and in the same way
integration with areas Tourism / Hospitality Management with was very interesting.
Keywords: Hospitality; Tourism; Management.
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Código: HS1095
Autor: ANA BEATRIZ MOURA RAULINO
Orientador: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA
Título: ESTUDO DA QUALIDADE DE SONO E ACTIMETRIA EM PACIENTES COM
FIBROMIALGIA:
Alterações do perfil e impacto na qualidade do sono.- RESULTADOS PRELIMINARES
Resumo: Fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática crônica de caráter músculoesquelético-articular e cursa com dor persistente e incapacitante. Não apresenta,
entretanto, origem traumática ou inflamatória e se manifesta classicamente com
alteração na percepção dolorosa à palpação em 18 tender points (pontos sensíveis), os
quais costumavam ser usados como critério diagnóstico pela American College of
Rheumatology de 2010.Estes, que foram recentemente ampliados para a pesquisa de
referência espontânea à dor em, ao menos, 19 regiões do corpo, bem como alguns
sintomas auto-relatados, tais quais: ansiedade, dificuldades cognitivas e problemas do
sono. Isso constituiu o Critério Modificado da American College of Rheumatology. A sua
etiologia ainda é, de certa forma, obscura, mas sabe-se que a doença acarreta diversos
entraves e obstáculos aos acometidos, tanto no campo cognitivo, quanto em seu sono e
qualidade de vida. Dessa forma, o estudo tem como objetivo observar, analisar e
comparar com participantes saudáveis o sono e o seu ciclo de atividade-repouso, bem
como a maneira como a qualidade de vida desses pacientes se apresenta alterado devido
à Fibromialgia. O trabalho ainda está em andamento, de modo que nem todos os dados
das 20 pacientes e 20 controles foram analisados ou coletados ainda.Porém, o trabalho
conta com informações obtidas a partir de questionários sobre a qualidade do sono e
aspectos cognitivos de 20 CT e 17 FM. Em breve teremos mais dados e o resultado da
actimetria.
Palavras-chave: Fibromialgia; Actimetria; Sono; Questionários
Title: SLEEP QUALITY AND ACCELEROMETRY ON FIBROMYALGIA PACIENTS :
Sleep quality impact and alterations - PRELIMINARY RESULTS
Abstract: Fibromyalgia (FM) is a rheumatic syndrome described as persistent and
unabling pain. Its’ origin, though, is neither traumatic or inflammatory, and it is
described to be an alteration in the perception of pain through out 18 tender
pointsThose which used to be a diagnosis criteria by the American College of
Rheumatology(ACR) (2010). Recently the chriteria for FM diagnosis was changed:
espontanious self-related pain in at least 19 areas of the body plus cognitive symptoms,
such as: depression, cognitive disfunction, sleep alterations. That became de Modified
Criteria by ACR. Fibromyalgia’s cause is still a mistery, but it’s known that FM brings
many difficulties and obstacles to the pacient’s life. So, the objective of the present study
is to observe, analyze and compare healthy subjects with FM patients in order to study
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their sleep and activity-rest cicle. Our objective is also to analyze how FM has been
affecting these women’s lives and, specially, their cicles and quality of sleep. The study is
still in course, so not all data was collected or analyzed. However the study reports
informations extracted from questionnaires about sleep quality, cognition. Soon we will
be analyzing data collected from accelerometry.
Keywords: Key words: Fibromyalgia; accelerometry; Sleep; Questionnaires; Women
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Código: HS1096
Autor: IGOR DESSOLES BRAGA
Orientador: ANA VIRGINIA LIMA DA SILVA ROCHA
Título: Seminários no Ensino Superior: gêneros e letramentos
Resumo: Nas últimas décadas, diversos trabalhos problematizaram a produção e a
recepção de seminários em contexto educativo, a exemplo de Veiga (1996), Dolz et al.
(2004[1998]), Bezerra (2003), Vieira (2007), Silva, M. C. (2007), Butzge (2009),
Gonçalves (2009), Silva, A. V. L. da (2013) e Meira e Silva, W. M. (2013). A fim de
contribuir para a ampliação desses estudos e, em uma perspectiva mais ampla, para os
estudos de gêneros orais formais, objetivamos analisar a configuração retórica e a
constituição linguístico-textual e discursiva doevento comunicativo seminário,
destacando os gêneros que o constituem. Para tanto, utilizamo-nos de um corpus
composto por 3 seminários, apresentados na Licenciatura em Letras — Língua Inglesa
da UFRN (campus Natal). Optamos por um estudo de cunho etnográfico e pelo método
de pesquisa qualitativo (ANDRÉ, 1995), com uso do método quantitativo para ilustração
de dados. Orientam esse trabalho aportes teóricos acerca de gêneros textuais, de
Bakhtin (2003), Marcuschi (2001), Schneuwly et al. (2004); de retextualização, de
Travaglia (2003) e Marcuschi (2001); de Dolz et al. (2004), no que diz respeito à sua
organização textual do seminário. Entre os resultados, constatamos que os seminários se
constroem a partir de recursos linguísticos e não linguísticos variados, sendo
multimodais. Nesse contexto, verificamos que, quando bem utilizadas, algumas
tecnologias podem ser muito eficazes para o processo de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: seminário. oralidade. multimodalidade.
Title: Seminars in Higher Education: genres and literacy
Abstract: In the last decades, several works have been problematizing the production
and reception of seminars in an pedagogical context, as Veiga (1996), Dolz et al.
(2004[1998]), Bezerra (2003), Vieira (2007), Silva, M. C. (2007), Butzge (2009),
Gonçalves (2009), Silva, A. V. L. da (2013) e Meira e Silva, W.M. (2013). In this way,
aiming to contribute to the increase of these kind of studies about orality, we intend to
investigate the genre which constitute the communicative event school presentation or
seminar. To do so, we have used a corpus composed by three presentations which were
presented in a undergraduate course of Letras – English. We focused our analysis in
their linguistic and discursive constitution. This ethnographic research is based on the
qualitative method (ANDRÉ, 1995), also using quantitative data to better exposition of
information. It is also based on the theory of genre by Bakhtin (2003). Marcuschi (2001),
Schneuwly et al. (2004); of retextualization by Travaglia (2003), Marcuschi (2001); and
Seminar (DOLZ et all, 2004a) in what is related to its textual organization. To
summarize, we found in our analysis that seminars are presented mainly by dialogues
between different modalities of language, what is explained by their multimodality.
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Finally, we have noticed by our data that some technologies can be very efficient to the
process of teaching and learning, since they are used in a positive way.
Keywords: seminar. orality. multimodality.
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Código: HS1097
Autor: ANDREI GOMES DE AZEVEDO
Orientador: JOAO MANOEL DE VASCONCELOS FILHO
Título: "SEGUNDA ETAPA DA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DAS ZEIS/ASSENTAMENTOS
PRECÁRIOS NA CIDADE DE CAÍCO-RN"
Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar as Zonas Especiais de Interesse Social ZEIS de assentamentos precários na cidade de Caicó-RN. A área escolhida para este
momento da investigação foi o bairro João XXIII, localizado na Zona Oeste da cidade.
Nesta etapa da pesquisa percorremos diversas ruas deste compartimento da cidade e
após este momento, como também logo após o levantamento de informações a cerca da
quantidade de domicílios e de seus habitantes, resolvemos entrevistar 130 domicílios
para obtermos informações sobre a realidade urbana deste bairro, no que diz respeito a
sua infraestrutura física e também seus equipamentos urbanos de uso coletivo. Além
disto, buscamos também conhecer a situação dos moradores, no que diz respeito a
renda familiar, o grau de instrução do chefe da família, o tamanho das famílias e as
condições estruturais da moradia. Desse modo, pudemos obter o conhecimento
necessário dessa área de exclusão social em suas diversas facetas. Após esta etapa do
campo, trabalhamos essas informações e transformamos em dados sistematizados, aqui
representados por quadros e gráficos e finalmente fez-se a análise, os resultados e as
discussões dos mesmos, retratando as reais condições socioeconômicas em que se
encontram esse grupo social. Finalmente apresentamos as conclusões numa perspectiva
crítica e também apontando alguns caminhos para a superação dos problemas que
foram relatados.
Palavras-chave: Palavras-chaves: ZEIS. Assentamentos precários. Grupos sociais. Exclus
Title: SECOND phase ANALYSIS OF APPLICATION OF ZEIS / SETTLEMENTS IN SLA
Caico-RN CITY
Abstract: This work aims to analyze the Special Zones of Social Interest - ZEIS slum in
the city of Caicó-RN. The area chosen for this stage of the investigation was the John
XXIII neighborhood, located in the West Zone. At this stage of the research we go
through several streets of this city magazine and after this moment, as well as after
collecting information about the number of households and its inhabitants, we decided
to interview 130 households to obtain information about the urban reality of this
neighborhood in regard to their physical infraestructure and also its urban equipment
for collective use. In addition, we seek to also know the situation of residents, regarding
family income, the level of household head education, family size and structural
conditions of housing. Thus, we obtain the necessary knowledge that social exclusion
area in its various facets. After this stage of field work these reports informations and
transform in systematic data, here represented by tables and graphics and finally made
the analysis, the results and discussions thereof, depicting the actual socio-economic
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conditions in which they are this social group. Finally we present the conclusions from a
critical perspective and also pointing some ways tasting to overcome the problems that
have been reported.
Keywords: Keywords: ZEIS. precarious settlements. Social groups. Exclusion
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Código: HS1098
Autor: LUCAS FERREIRA FERNANDES
Orientador: VALQUIRIA APARECIDA PASSOS KNEIPP
Título: O cenário transmidiático do RN
Resumo: Do ponto de vista teórico e conceitual a primeira etapa dessa pesquisa
pretendeu completar as lacunas existentes, neste novo cenário comunicacional,
enfocando especificamente o que poderia ser o telejornalismo transmidiático na região
do Rio Grande do Norte. Nesta etapa nos focamos na pesquisa e disponibilização de todo
material em um site para troca de informações com outros grupos de pesquisa do país.
Na segunda etapa, caminhamos para uma nova temática referente à produção de um
filme de longa-metragem pelo grupo. Nesta etapa procuramos relatar o processo criativo
e as motivações que nortearam a roteirização do filme de longa-metragem “O Mistério
das Noites Brancas” em artigos e em monografia. Como ponto de partida, foi-se realizado
um levantamento bibliográfico para a conceituação de roteiro e de seu desenvolvimento
na forma tradicional, em concordância com o processo descritivo do trabalho. Foi
possível observar nesse processo, que o roteiro para cinema pode ser uma ferramenta
poderosa para denúncias sociais e fomentação de debates, como no caso do filme “O
Mistério das Noites Brancas”, que aborda a questão dos altos índices de suicídio e de
tentativas de suicídio entre jovens LGBT. Por fim, os princípios tradicionais de
construção de roteiro conceituados por Comparato (1995), Field (2001), McKee (2006)
e Campos (2007), serviram como a estrutura base para a realização do roteiro de “O
Mistério das Noites Brancas”, mostrando assim que teoria e prática são indissociáveis.
Palavras-chave: Cinema, audiovisual potiguar, roteiro, O Mistério das Noites Brancas.
Title: The Transmedia Scenario in RN
Abstract: From a theoretical and conceptual point of view, the first step of this research
intended to complete the gaps in this new communication scenario, specifically focusing
on what could be the transmedia journalism at the Rio Grande do Norte region. At this
stage we focused on the research and availability of all the material gathered on a
website for the exchange of information with other research groups in the country. In
the second stage, we migrated to a new theme as we produced a feature-length film with
the group. At this stage we tried to report the creative process and the motivations that
guided the routing of the feature film "The Mystery of the White Nights" in articles and
in a monograph. As a starting point, a bibliographic research was made to find an
appropriate script concept and how its development works in the traditional way, in
accordance with the description of the work process. It was possible to observe at this
process, the script for cinema can be a powerful tool for social complaints and fostering
debates, as in the film "The Mystery of the White Nights," which addresses the issue of
high rates of suicide and attempted suicide among LGBT youth. Finally, the traditional
technical principles respected script building by Comparato (1995), Field (2001), McKee
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(2006) and Campos (2007), served as the base structure for carrying out the script of
"The Mystery of the White Nights" showing that theory and practice are inseparable.
Keywords: Cinema, audiovisual, screenplay, the mystery of the White nights
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Código: HS1106
Autor: JULIA CRISTINA DANTAS
Orientador: SERGIO RAMIRO RIVERO GUARDIA
Título: A gestão de MH e o uso da TI: o estado da arte
Resumo: As atividades de pesquisas foram desenvolvidas a partir de reuniões com os
orientadores, e o levantamento do estado da arte foi um exercício de produtividade em
que foi possível aprender a utilizar o periódicos CAPES, as páginas das revistas
científicas e da mesma forma a integração com as áreas de Turismo/Hotelaria com
Administração foi muito interessante.
Palavras-chave: Hotelaria; Turismo; Administração.
Title: MH management and use of IT : the state of the art
Abstract: The research activities were developed from meetings with the supervisors,
and the lifting of the state of the art was a productivity year in which it was possible to
learn how to use the CAPES , the pages of scientific journals and in the same way
integration with areas Tourism / Hospitality Management with was very interesting.
Keywords: Hospitality; Tourism; Management.
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Código: HS1107
Autor: MATHEUS OLIVEIRA DE SANTANA
Orientador: SANDRA CRISTINA GOMES
Título: Análise da Composição do Secretariado do Governo Garibaldi II (1999-2002) e
Fernando Freire (2002)
Resumo: Ao contrário do cenário nacional, os estudos acadêmicos sobre a composição
dos secretariados nos entes subnacionais, em especial, nos estados do Norte e do
Nordeste, possuem informações escassas ou inexistentes. Pereira (2014) atenta para a
pouca disponibilidade de informações relativas nestas regiões. Portanto, esta análise
surge com este propósito, de fornecer uma visão sobre a composição do secretariado no
período correspondente ao governo Garibaldi Alves Filho (1999-2002) e do seu vice
Fernando Freire (2002). Reeleito em 1998 para o cargo de governador do estado do Rio
Grande do Norte, Garibaldi realizou 33 nomeações para as pastas do seu secretariado.
Vários nomes que preencheram os cargos no seu primeiro mandato conseguiram
conquistar ou permanecer nos cargos no segundo mandato. Houve o surgimento de
novas pastas ou mudanças em suas atribuições. Entretanto, em abril de 2002, Garibaldi
renuncia ao governo estadual para concorrer a uma vaga pelo Senado Federal sendo
sucedido pelo seu vice Fernando Freire, que realiza alterações na composição do
gabinete resultando em 17 novas nomeações. Analisando o primeiro escalão dos dois
governos, podemos compreender questões relativas à dinâmica das nomeações, sejam
elas “políticas” ou “técnicas” e traçar uma discussão que conduza além dessas
características.
Palavras-chave: secretariado estadual; nomeação política; nomeação técnica
Title: Analysis of the Secretary Composition in Alves (1999-2002) and Fernando Freire
(2002) governments
Abstract: Unlike the national scenario, academic studies about the secretary
composition in subnational governments, especially in the Northern and Northeast
states of Brazil, are still scarce or inexistent. Perreira (2014) demonstrated the limited
information available in this area of study. The Rio Grande do Norte state government
fits in the second situation. Therefore, this analysis provides a contribution concerning
the secretary composition in Garibaldi Alves Filho government (1999-2002) and
governor Fernando Freire (2002). Reelected in 1998, Garibaldi put forward 33
nominations to his secretary office. Several names who filled the positions in his first
government remained in the office in his second government. There were creation of
new secretary offices and changes in the attributions of some of them. In April 2002,
Garibaldi resigns the state government to run for Federal Senate elections. He was then
succeeded by his vice governor Fernando Freire, who made changes in the cabinet
composition, resulting in 17 new nominations. By analyzing the profile of the
nominations in the two governments, the article attempts to classify them in order to
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test the prevalence of “political” versus “technical” nominations. The discussion reveals
the limitation of this classification and proposes some solutions.
Keywords: state secretary; political nominations; technical nominations
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Código: HS1112
Autor: ALLAN BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA
Orientador: PAULO JOSE LISBOA NOBRE
Título: Inventário e Reconstituição Virtual das Praças Históricas de Natal.
Resumo: O presente artigo trata de um inventário, que tem como principal resultado a
reconstituição de algumas praças históricas de Natal (RN), inseridas no “Conjunto
Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Natal”, tombado em 2014 pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A Poligonal de Tombamento abrange
trechos dos bairros da Ribeira e da Cidade Alta e compreende tanto marcos
arquitetônicos, quanto urbanísticos e paisagísticos. Espera-se que, através do inventário
produzido por essa pesquisa - composto de acervo fotográfico, fichas de inventário,
maquetes eletrônicas e animações - seja possível contribuir para uma futura
regulamentação do conjunto tombado, impedindo que ocorram futuras
descaracterizações, visando a preservação da história desses lugares.
Palavras-chave: Tombamento, preservação, patrimônio histórico
Title: Inventory and Replenishment of Virtual Natal Historic Places
Abstract: The present article is an inventory, whose main result reconstitution of some
Historic Places in Natal ( RN) , inserted in the "Architectural set, Urban and Landscape of
Natal". Overturned in 2014 by the Historical and Artistic Heritage Institute ( IPHAN ).
The Polygon Tipping covers parts of the Ribeira and Cidade Alta districts and comprises
both architectural, urban and landscape as landmarks. It is expected that , through the
inventory produced by this research - composed of photographic collection , inventory
records , electronic models and animations- We can contribute to a future regulation of
the whole tumbled, preventing future mischaracterizationoccur in the preservation of
the history of these places.
Keywords: historic squares , heritage, preservation
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Código: HS1115
Autor: LUDMILA BRENA GESTEIRA DA PAIXÃO
Orientador: ANA SANTANA SOUZA
Título: Formação continuada do professor de língua portuguesa: o que indica a prática
docente
Resumo: Com o propósito de analisar a operacionalização do Programa Ensino Médio
Inovador (ProEMI) no Rio Grande do Norte, ancorada na identificação das necessidades
de formação continuada, foi realizado um estudo dos documentos orientadores
nacionais e estaduais, bem como a observação das metodologias e conteúdos aplicados
pelo educador. Os dados coletados sobre a prática docente nas escolas que desfrutam do
Programa foi gerado a partir da análise de práticas de ensino e aprendizagem na área de
Língua Portuguesa. O registro da observação se deu em fichas, nas quais havia tópicos a
serem observados na prática docente. Neste caso, foram analisadas 10 fichas e os
resultados foram comparados com os relatórios de estágios. A análise das fichas
permitiu concluir que há algumas falhas no cumprimento das perspectivas que o
PROEMI assume, haja vista a prática de ensino de língua portuguesa atender apenas
parcialmente ao que é posto por um ensino na perspectivas interacionista. Portanto,
apesar do PROEMI atender à comunidade, ainda que com falhas, a prática docente indica
que os professores precisam se atualizar em relação à metodologia que utilizam em sala
de aula.
Palavras-chave: Formação continuada. Fichas. Interacionista.
Title: Continuing Education Professor of Portuguese Language : What indicates a
teaching practice
Abstract: In order to analyze the operation of the Innovator High School Program
(ProEMI) in Rio Grande do Norte, anchored in the identification of continuing education
needs, a study was conducted on the national and state policy documents, as well as the
observation of methodologies and content used by the educator. The data collected on
teaching practice in schools enrolled on the program was generated from the analysis of
teaching and learning practices in Portuguese. The record of observation occurred in
forms, in which topics were to be observed in teaching practice. In this case, 10 forms
were analyzed and the results were compared with to internship reports. Analysis of the
records has concluded that there are some flaws in the fulfillment of prospects that
PROEMI assumes, given the practice of Portuguese language teaching answer only
partially what is proposed for education in interactional perspectives. Therefore, despite
the PROEMI serving the community, albeit with flaws, teaching practice indicates that
teachers need to update the methodology they use in the classroom.
Keywords: Continuing education. Forms. Interactional.
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Código: HS1117
Autor: FRANÇOALDO ALVES DE LIMA
Orientador: IGOR EZIO MACIEL SILVA
Título: A elevada participação do crédito direcionado reduz a potência da política
monetária no Brasil?
Resumo: Após o cenário pós-crise do setor imobiliário dos Estados Unidos em 2008,
constituiu-se um ambiente desfavorável aos investimentos produtivos. Nesse período, o
crédito direcionado ampliou seu volume de empréstimo e aumentou sua importância
entre as diversas modalidades de concessão de crédito na economia. Com
financiamentos de longo prazo e taxas subsidiadas, os bancos públicos assume a missão
de estabilizar o sistema financeiro. No entanto, esta linha de crédito pode interferir na
potência da politica monetária.
Palavras-chave: Política monetária, canal de credito, crédito direcionado.
Title: THE HIGH PARTICIPATION OF DIRECTED CREDIT REDUCES THE POWER OF
MONETARY POLICY IN BRAZIL?
Abstract: After the post-crisis scenario in the real estate sector of the United States in
2008, constituted an unfavorable environment for productive investment. During this
period, directed credit increased its volume of loan and increased its importance among
the various granting of credit arrangements in the economy. Com financiamentos de
longo prazo e taxas subsidiadas, os bancos públicos assume a missão de estabilizar o
sistema financeiro. No entanto, esta linha de crédito pode interferir na potência da
politica monetária.
Keywords: Monetary policy, credit channel, directed credit.
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Código: HS1126
Autor: CASSIA VIRGÍNIA DE SOUZA
Orientador: MARCIA MARIA DE SA ROCHA
Título: PVE10863-2014 - RECONSTITUINDO O PROTAGONISMO DO SERVIÇO SOCIAL
NAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS MEDIATIZADAS PELAS POLÍTICAS SOCIAIS NOS CRAS
DO POLO POTENGI/RN
Resumo: O presente relatório tem o propósito de apontar os resultados parciais da
pesquisa: “Reconstituindo o Protagonismo do Serviço Social através das Ações
Socioeducativas Mediatizadas pelas Políticas Sociais nos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) do Polo Potengi/RN”. A finalidade deste documento é refletir
sobre as ações que vem sendo feitas pela coordenação do projeto, como também pelas
bolsistas de Iniciação Científica (IC). O projeto de pesquisa tem como objetivo geral:
Identificar, contextualizar e analisar as ações socioassistenciais mediatizadas pelo CRAS
do território do Polo Potengi na perspectiva de implantação dos observatórios do SUAS.
No decorrer desse trabalho, pretendemos discorrer sobre as atividades realizadas pelo
grupo de pesquisa, a metodologia que vem sendo utilizada e uma breve discussão acerca
política de assistência social no Brasil.
Palavras-chave: Serviço Social. CRAS. Política de Assistência Social.
Title: Reconstructing the protagonism of social work through Socioeducational Actions
mediated by Social Policies in the Social Assistance Reference Centers (CRAS) Polo
Potengi/RN.
Abstract: This report aims to point out the partial results: "Retracing the protagonism of
social work through Socioeducational Actions mediated by Social Policies in the Social
Assistance Reference Centers (CRAS) Polo Potengi / RN". The purpose of this document
is to reflect on the actions that have been made by the coordination of the project, as
well as by scholars Scientific Initiation (IC). The research project has the general
objective: identify, contextualize and analyze the social assistance actions mediated by
CRAS territory Polo Potengi deployment perspective of YOUR observatories. During this
work, we intend to discuss the activities carried out by the research group, the
methodology that has been used and a brief discussion about social welfare policy in
Brazil.
Keywords: Social service. CRAS. Social Welfare Policy.
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Código: HS1134
Autor: FREDNA MARTA DA COSTA MORAIS
Orientador: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA
Título: A EFICIÊNCIA NA QUALIDADE DE SAÚDE: UMA ANÁLISE NOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE EM 2013
Resumo: O objetivo principal deste estudo é avaliar os níveis de eficiência dos
municípios do Estado do Rio Grande do Norte na aplicação dos recursos no setor da
saúde pública, no ano de 2013. Os níveis de eficiência foram mensurados por meio da
aplicação do método de análise de envoltória de dados, DEA, com retornos variáveis de
escala, proposto por Banker, Charnes e Cooper. As informações dos municípios foram
obtidas nos portais do Atlas do Desenvolvimento Humano e do Ministério da saúde. Os
resultados encontrados mostram que os municípios eficientes na gestão da saúde foram
capazes de alcançar os melhores indicadores da qualidade de saúde, representados
pelos maiores níveis de sobrevivência infantil e de esperança de vida. Em termos gerais,
notou-se, que a qualidade da saúde esta intrinsecamente ligada a gestão em saúde, nesse
sentido para o alcance de maiores indicadores de esperança de vida e sobrevivência
infantil a população deverá cobrar dos gestores municipais maiores eficiências na sua
gestão.
Palavras-chave: Eficiência. Municípios. Saúde.
Title: THE EFFICIENCY IN HEALTH QUALITY: AN ANALYSIS IN THE MUNICIPALITIES OF
THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE IN 2013
Abstract: This study aims to evaluate the levels of efficiency of municipalities in the State
of Rio Grande do Norte in the application of resources in the public health sector, in the
year from 2013. The efficiency levels were measured by applying the data envelopment
analysis method, DEA, with variable returns to scale proposed by Banker et al (1984).
The municipalities’ information were obtained at the website Atlas of Human
Development and the Ministry of Health. The results show that efficient municipalities in
health management were able to achieve the best health quality indicators, represented
by the highest levels of child survival and life expectancy. Overall, it was noted that the
quality of health is intrinsically linked to health management, in this regard to achieve
higher life expectancy and child survival indicators the population should charge
municipal managers greater efficiencies in its management.
Keywords: Efficiency. Municipalities. Health.
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Código: HS1135
Autor: FERNANDA CARLA DA SILVA COSTA
Orientador: FERNANDO LUIZ VECHIATO
Título: Encontrabilidade da informação: utilização de affordances em ambientes
científicos digitais
Resumo: O desenvolvimento da internet fez com que o segmento da produção científica
passasse a ter acesso eletrônico e difuso por meio dos ambientes científicos digitais. Eles
devem ser projetados de maneira que sua arquitetura da informação e encontrabilidade
sejam facilitadores para acesso às informações disponibilizadas, frutos da produção
acadêmico-científica. Nesses ambientes, as affordances, consideradas pistas aplicadas no
design da interface, podem auxiliar a encontrabilidade da informação pelos usuários. A
problemática abordada por essa pesquisa parte da utilização de Affordances na
Arquitetura da Informação em ambientes científicos digitais, tendo como foco de análise
do repositório institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O
objetivo dessa análise é compreender a utilização do Affordances no Repositório da
UFRN, além de investigar esse conceito e sua contribuição para Encontrabilidade da
Informação em Ambientes Científicos Digitais. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica
que subsidiou a revisão de literatura e discussões acerca dos principais conceitos da
pesquisa. Para a análise, foi utilizada a técnica de avaliação de usabilidade denominada
avaliação heurística, a qual não envolve a participação de usuários. Os resultados
demonstram que apesar da boa usabilidade do RI da UFRN, encontramos ainda, erros
que afetam diretamente o uso do mesmo, além da forma que interferem nas affordances.
Palavras-chave: Encontrabilidade da Informação. Affordances. Usabilidade.
Title: Findability of information: use of affordances in digital scientific environments
Abstract: The development of the Internet has made the segment of the scientific
production passed to have electronic access and diffuse through scientific digital
environments. They should be designed so that your information architecture and
findability are facilitators for access to available information, the fruits of academic and
scientific production. In these environments, the affordances, considered clues applied
in the interface design, can help the findability of information by users. The problem
addressed by this research of the use of Affordances in Information Architecture in
scientific digital environments, with the focus of analysis of the institutional repository
of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). The purpose of this analysis is
to understand the use of the repository Affordances UFRN, and to investigate this
concept and its contribution to Findability Information in Digital Environments
Scientific. This is a bibliographic research that supported the literature review and
discussions about the main concepts of the research. For the analysis, usability
evaluation technique was used called heuristic evaluation, which does not involve the
participation of users. The results show that despite the good usability of RI UFRN, we
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find further errors that directly affect the use of it, beyond the form that interfere with
affordances.
Keywords: Findability of Information. Affordances. Usability.
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Código: HS1142
Autor: NATALIA CARVALHO CUSTODIO
Título: Encontrabilidade da informação em repositórios institucionais sob o olhar da
mediação infocomunicacional
Resumo: A encontrabilidade da informação é um elemento que se situa entre as
funcionalidades de um ambiente informacional analógico, digital ou híbrido e as
características dos sujeitos informacionais. Deriva da mediação infocomunicacional,
visto que está relacionada aos processos que compõem o fluxo infocomunicacional,
desde a produção até a apropriação da informação. Levando em consideração o avanço
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que impulsionou a visibilidade da
comunidade científica, dando destaque aos Repositórios Institucionais (RI), que reúnem
toda a produção técnico-científica da comunidade universitária da instituição
competente, com o objetivo de armazenar, preservar e disponibilizar textos completos
de acesso livre. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar os atributos da
encontrabilidade da informação no Repositório Institucional da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (RI UFRN). A partir de uma pesquisa bibliográfica e descritiva, com
abordagem qualitativa, onde foi utilizada a técnica de observação individual, foi
realizado um breve esclarecimento desses atributos e uma exemplificação no ambiente
informacional em questão, tornando possível a elaboração de um checklist que ao ser
aplicado no ambiente escolhido para a análise percebemos que atende a maioria das
necessidades informacionais de seus usuários, mas ainda assim precisa de melhorias
para propiciar uma encontrabilidade da informação completa para os sujeitos
informacionais.
Palavras-chave: Encontrabilidade. Mediação. Repositórios Institucionais.
Title: Findability of information in institutional repositories under the gaze of
infocomunicacional mediation
Abstract: The findability of information is an element which is situated between the
informational environment features analog, digital, or hybrid and the characteristics of
the informational subjects. Derives from the infocomunicacional mediation, since it is
related to the processes that make up the infocomunicacional stream, since the
production until the ownership of the information. Taking into account the advancement
of information and communication technologies (ICT) that boosted the visibility of the
scientific community, giving prominence to Institutional Repositories (IR), bringing
together all the technical and scientific production of the University community of the
competent institution, in order to store, preserve and make available full texts of free
access. The present work aims to demonstrate the attributes of the findability of
information in the institutional repository of the Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN RI). From a literature search and descriptive, with a qualitative approach,
where we used the technique of individual observation, we conducted a brief
clarification of these attributes and an example in the informational environment in
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question, making it possible to draw up a checklist to be applied in the environment
chosen for the analysis we realized that meets most of the informational needs of its
users , but still needs improvements to provide a complete information Findability for
the informational subjects.
Keywords: Findability. Mediation. Institutional Repositories.

849

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS1149
Autor: RAFAEL AGUIAR DA SILVA
Orientador: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO
Título: DINÂMICAS E CONTEÚDOS DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
DO RIO GRANDE DO NORTE NO CONTEXTO DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA ENTRE
1990 E 2010
Resumo: No contexto de surgimento e desenvolvimento da indústria do Rio Grande do
Norte, depara-se com um território da atividade industrial, percebendo assim, a
influência da indústria na caracterização e configuração do território potiguar. O
objetivo deste trabalho é realizar uma analise espacial da indústria potiguar, enfatizando
os primeiros indícios industriais no RN e o processo de reestruturação produtiva
ocorrente desde a década de 1980.
Palavras-chave: Indústria. Espacialidade. Rio Grande do Norte.
Title: DYNAMICS AND DEVELOPMENT PROCESS OF CONTENTS INDUSTRIAL RIO
GRANDE DO NORTE IN THE CONTEXT OF PRODUCTIVE RESTRUCTURING BETWEEN
1990 AND 2010
Abstract: In the context of the emergence and development of the Rio Grande do Norte
industry is faced with a territory of industrial activity, realizing thus the industry
influence in the characterization and configuration Potiguar territory. The aim of this
paper is to analyze the spatial potiguar industry, emphasizing the first industrial signs in
newborns and the process of productive restructuring occurring since the 1980s.
Keywords: Industry. Spatiality. Rio Grande do Norte.
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Código: HS1150
Autor: JEAN-PIERRE MACEDO DANTAS DE MORAIS
Orientador: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA
Título: O operariado potiguar e João Café Filho nas páginas d’A Imprensa e do Diário de
Natal (1920-1930)
Resumo: O presente projeto tem como objetivo estudar a vida de João Café Filho, notável
político potiguar, que chegou ao cargo de presidente da república. O trabalho se
preocupa em analisar como fora construída a imagem de Café Filho como líder operário
e defensor dos trabalhadores urbanos a partir dos jornais da década de 20 a 30 do
século XX, na capital potiguar. Serão abordadas questões como cultura política e espaços
de sociabilidades, e como elas se inserem na temática proposta: A representação da
imagem de Café Filho e do operariado na grande imprensa potiguar, representada pelos
jornais A Imprensa e Diário de Natal.
Palavras-chave: Cultura política. Espaços de sociabilidade. Operariado. Café Filho.
Title: Café Filho and labor workers at the pages of A Imprensa and Diário de Natal
(1920-1930)
Abstract: The current project purposes to study the life of João Café Filho, the
remarkable potiguar politician who reached the position of president of the republic.
This paper aims to analyze how Café Filho’s image was built as a factory worker leader
and as a defender of urban workers in newspapers published from 1920s to 1930s, in
Natal. Questions like political culture (?) and sociability spaces (?) will be approached,
and how they interact with the proposed theme: The representation of the image of Café
Filho and the working class in potiguar press, represented by the newspapers A
Imprensa and Diário de Natal.
Keywords: Political culture. Sociability spaces. Working class. Café Filho.
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Código: HS1154
Autor: RICHARD MAIA MAFRA
Orientador: SANDRA CRISTINA GOMES
Título: Composição do Secretariado Estadual no Primeiro Governo de Garibaldi Alves
Filho (1995-1998)
Resumo: O texto trata das características de ocupação das secretarias estaduais durante
o Governo Garibaldi Alves Filho em seu primeiro mandato no governo do Estado do Rio
Grande do Norte (1995 a 1998). A analise foi construída de maneira a expor a forma
como foram organizadas as secretarias de governo e o perfil do secretariado no período,
bem como a discussão da classificação adotada dos secretários, que é o ponto
fundamental para entender o perfil das pastas de governo que foram ocupadas pelos
respectivos secretários na época. Essa classificação parte de um modelo que tenta
observar e atribuir se o secretário estaria respondendo a quesitos de natureza política
ou técnica (sendo estas as variáveis fundamentais) para ocupar uma pasta, o que
inevitavelmente nos insere numa discussão sobre competências e experiências
relevantes para se estar à frente de uma secretaria. Nesta análise exploratória,
questiona-se a utilização de tais termos como relevantes analiticamente, muitas vezes
colocados em dicotomia tanto no discurso politico quanto no feito pela mídia.
Palavras-chave: Secretários Estaduais. Competência técnica versus política.
Title: Composition of the State Secretariat in the first Government of Garibaldi Alves
Filho (1995-1998)
Abstract: This article presents the profile of state secretaries nominated by Garibaldi
Alves Filho in his first term as governor of the State of Rio Grande do Norte in Brazil
(1995 to 1998). The analysis describes how the secretariat offices were organized and
the profile of the secretaries. Additionally, it presents a classification of the secretaries
into types of nominations. This classification tries to observe the reasons behind the
nominations, whether “political” or “technical” (being those the fundamental variables)
connected to a discussion on the relevant competences and experiences to lead a
secretariat office. In this exploratory analysis, results question the use of such binary
terms as analytically relevant, frequently quoted both in political discoursed and in the
media.
Keywords: State secretaries. Technical competence versus politics.
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Código: HS1156
Autor: JOSE ROBERTO DA SILVA
Orientador: ALEXANDRO BARBOSA
Título: MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO TIME-DRIVEN ACTIVITY-BASED COSTING: UM
ESTUDO DE CASO NO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL DO RN
Resumo: O objetivo do estudo é descrever um modelo teórico gerencial para a
implantação do custeio Time-driven Activity-based Costing - TDABC para o poder
judiciário estadual do Rio Grande do Norte. Para atingir tal objetivo utilizou-se a
pesquisa documental, pois foram analisados conteúdos de Leis, normas, regulamentos,
dissertações, teses, artigos, livros, pesquisas na Internet e documentos obtidos junto aos
poderes judiciários estaduais, que possibilitou a identificação das suas principais
atividades, amarrações regulamentais e seus principais órgãos controladores e
fiscalizadores. Para os resultados encontrados foram detectados que há vinte diferentes
grupos de atividades, sendo eles: Análise inicial; Emissão de Despacho; Emissão de carta
de citação; Emissão de AR; Juntada de AR; Elaboração de ato ordinatório; Juntada de
Petição; Expedição de Mandado; Emissão de certidão; Elaboração de decisão;
Procedimentos BacenJud; Procedimentos RenaJud; Procedimentos leilão; Expedição de
intimação; Elaboração de termo de Audiência; Expedição de Ofício; Expedição de Alvará;
Juntada de Alvará; Elaboração de Sentença; Arquivamento. Diante do exposto,
identificamos que é plenamente possível a implementação do modelo Time-driven
Activity-based Costing no Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Norte em
função da possibilidade de mensuração de todas as variáveis estabelecidas nos modelos
definidos por autores como Kaplan e Anderson (2007).
Palavras-chave: Custos. TDABC. Poder Judiciário
Title: DEPLOYMENT MODEL TIME-DRIVEN ACTIVITY-Based Costing: A CASE STUDY IN
THE STATE JUDICIARY RN
Abstract: The objective of the study is to describe a management theoretical model for
the implementation of cost Time-driven Activity-based Costing - TDABC to the state
judiciary of Rio Grande do Norte. To achieve this goal we used the documentary
research, as Laws contents were analyzed, rules, regulations, dissertations, theses,
articles, books, Internet research and documents obtained from the state judiciaries,
which enabled the identification of its main activities , regulatory, moorings and its
principal organs controllers and inspection. For the results were detected that twenty
different groups of activities, namely: initial analysis; Order of issue; citation letter
issued; RA Issue; Joined AR; Preparation of ordinatório act; Joined Petition; Writ of
dispatch; certificate issuance; decision preparation; BacenJud procedures; RenaJud
procedures; auction procedures; subpoena dispatch; Preparation Hearing term; Office of
Shipping; Permit dispatch; Joined Permit; Preparation of judgment; Archiving. Given the
above, we found that it is quite possible the implementation of Activity-based Costing
853

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Time-driven model in Rio Grande do Norte state Court of Justice due to the
measurability of all the variables set out in the models defined by authors such as
Kaplan and Anderson (2007).
Keywords: Costs. TDABC. Judicial power
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Código: HS1161
Autor: ERYSSON FAUSTINO DE OLIVEIRA
Orientador: THIAGO FERREIRA DIAS
Título: Governo Aberto Municipal: analisando os municípios do Rio Grande do Norte a
partir da Lei 12.527/2011
Resumo: Um dos paradigmas mais interessantes da gestão pública contemporânea tem
sido o uso de novos mecanismos institucionais, tecnológicos e de comunicação para a
governança do setor público: o chamado “governo aberto”. Mais que uma filosofia de
governo, a materialização deste conceito significa um importante instrumento de
responsabilização e democratização da máquina governamental, permitindo assim um
maior grau de transparência acesso a informação, participação e controle social,
prestação de contas e colaboração com os diversos segmentos da sociedade. No Brasil,
apesar da reabertura democrática ter garantido a incorporação destes princípios na
administração pública e os avanços trazidos com a Lei Complementar Federal 131/2009
(Lei da Transparência) e a Lei Federal 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)
tenham buscado promover o emponderamento cidadão e subsidiar o acompanhamento
das ações governamentais, na práxis a realidade ainda é bastante assimétrica,
principalmente no que se refere aos governos municipais. Neste sentido, utilizando-se
da combinação de abordagens e técnicas de pesquisa qualitativas e quantitativas, o
presente estudo propõe-se a analisar o estágio de implementação do governo aberto nos
municípios potiguares com população superior aos 10.000 habitantes, observando em
particular o cumprimento dos requisitos da legislação recente, a fim de apontar os
avanços, limites e desafios postos aos executivos municipais do Estado do Rio Grande do
Norte.
Palavras-chave: Accountability; Transparência; Governo Aberto Municipal;
Title: Open Government Municipal : analyzing the municipalities of Rio Grande do Norte
from Law 12.527 / 2011.
Abstract: One of the most interesting contemporary paradigms of public management
has been the use of new institutional, technological mechanisms and communication for
public sector governance: the so-called "open government." More than a philosophy of
government, the materialization of this concept represents an important instrument of
accountability and democratization of the government machinery, thus allowing a
greater degree of transparency access to information, participation and social control,
accountability and collaboration with the various segments of society . In Brazil, despite
the democratic reopening have ensured the incorporation of these principles in public
administration and the advances brought by the Federal Supplementary Law 131/2009
(Transparency Law) and the Federal Law 12,527 / 2011 (Access to Information Act)
have sought to promote the citizen empowerment and support the monitoring of
government actions, in practice the reality is still quite asymmetric, especially with
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regard to municipal governments. In this sense, using a combination of approaches and
qualitative and quantitative research techniques, the present study aims to examine the
implementation stage of open government in the Potiguar municipalities with a
population to 10,000, noting in particular that the requirements recent legislation in
order to point out the advances, limitations and challenges posed to municipal
executives of the State of Rio Grande do Norte.
Keywords: Accountability; Transparency; Open Government Municipal;
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Código: HS1165
Autor: LETÍCIA DE SOUZA AMARAL
Orientador: JOAO MATOS FILHO
Título: Análise do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) com base no Modelo
Cognitivo de Políticas Públicas
Resumo: Este artigo analisa a trajetória de construção do mercado institucional da
agricultura familiar no Brasil, a partir da criação do Programa de Aquisição de
Alimentos. Para isso enfatiza-se os referenciais de políticas públicas fortalecidos em
momentos que tiveram relevância sócio-política e o modo como estes referenciais foram
construídos. A análise aponta para a necessidade da construção de mercados orientados
pela segurança alimentar e pela sustentabilidade ambiental. Nesta análise também é
destacado que as relações entre Estado e sociedade civil que modificaram-se ao longo do
tempo, de modo que, a sociedade civil passou a ser mais representativa e, mais
recentemente, também parceira na execução e cogestão das políticas públicas.
Palavras-chave: Programa de Aquisição de Alimentos; Referenciais Políticos; Políticas
Title: Analysis of the Food Acquisition Program (PAA) based on the Referential of Public
Policy Networks
Abstract: This article analyzes the construction of the institutional market trajectory of
family farming in Brazil, from the creation of the Food Acquisition Program. For this it
emphasizes the public policy frameworks strengthened in times that have socio-political
relevance and how these benchmarks were built. The analysis points to the need to build
market-oriented food safety and environmental sustainability. This analysis is also
highlighted that the relations between the state and civil society have changed over
time, so that civil society has become more representative and more recently, also a
partner in the implementation and co-management of public policies.
Keywords: Food Acquisition Program; Political references; Public policy.
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Código: HS1167
Autor: GISELLI RAISA DA CRUZ CAVALCANTI
Orientador: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO
Título: Crianças e Mudanças Climáticas Globais: explorando a percepção infantil a partir
de desenhos
Resumo: Exploramos a percepção que crianças entre 7 e 10 anos possuem sobre as
Mudanças Climáticas Globais (MCGs). As crianças participantes foram solicitadas a
produzir desenhos que representassem o que entendem por MCGs e, em seguida, a nos
explicar sua produção. A análise se direcionou ao conjunto do material resultante desta
produção, os quais foram posteriormente categorizados em eixos temáticos que
simbolizassem as ideias centrais evocadas pelas crianças. Constatamos que as crianças
possuem conhecimentos sobre a temática e conseguem representar as suas percepções
por meio do desenho, que se mostrou uma ferramenta adequada ao que foi proposto
pelo estudo.
Palavras-chave: Mudanças Climáticas Globais. Crianças. Percepção. Desenho infantil.
Title: Children and Global Climate Change: exploring their perception by means of
drawings
Abstract: We investigated the perception of 7 to 10 years old children about Global
Climate Change (GCC). The children were requested to make a drawing that represented
their ideas about GCC and to explain us what they had produced. We analyzed the set of
the results, which were categorized in thematic lines that symbolize the main ideas
evoked by the children. We found that these children have the knowledge about the
theme and that they can represent their ideas through the drawing, which has proved to
be a proper instrument to what was proposed by this study.
Keywords: Global Climate Change. Children. Perception. Children’s drawing
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Código: HS1172
Autor: MAYARA GURGEL GUERRA
Orientador: CLEMILTON LOPES PINHEIRO
Título: Os estudos textuais de Ferdinand de Saussure: transcrição e edição de
manuscritos
Resumo: Os estudos saussurianos sobre o texto, especificamente sobre as lendas
germânicas, embora já tenham sido tema de alguns trabalhos, ainda é um assunto pouco
explorado pelos pesquisadores, principalmente no Brasil. Isso pode ocorrer, sobretudo,
pela dificuldade de acesso aos seus manuscritos, a maioria dos quais ainda sem
transcrição e edição. Considerando que a divulgação e o acesso a esse material,
permitem que se possa lançar um olhar sobre aspectos pouco conhecidos do perfil
intelectual de Ferdinand de Saussure, e buscando-se entender como a análise das lendas
se integra ao seu pensamento linguístico, especialmente no que se refere à relação entre
língua e discurso, propõe-se neste trabalho inicial, a transcrição do manuscrito Ms. Fr.
3958/4, cujo tema é a lenda germânica conhecida como “Canção dos Nibelungos” e sua
relação com a história.
Palavras-chave: Estudos textuais. Manuscritos. Saussure.
Title: THE TEXTUAL STUDIES OF FERDINAND OF SAUSSURE: TRANSCRIPTION AND
EDITION OF MANUSCRIPTS
Abstract: The Saussurian studies about the text, specifically Germanic legends, although
they have been the subject of some works, still is a subject little explored by researchers,
especially in Brazil. This can occur, mainly, to the difficulty of access to his manuscripts,
most of which are still without transcription and edition. Considering the dissemination
and the access to this material, allow it to launch a glance at aspects few known of the
intellectual profile of Ferdinand de Saussure, and searching to understand how the
analysis of the legends integrates with your linguistic thought, especially with reference
to the relation between language and discourse, it proposes to this initial work, the
transcription of the manuscript Ms. Fr. 3958/4, whose theme is the German legend
known as "Song of the Nibelungs" and its relation with the history.
Keywords: Textual studies. Manuscripts. Saussure.

859

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS1175
Autor: AMANDA ARAÚJO SOUZA
Orientador: MARTA APARECIDA GARCIA GONCALVES
Título: A Literatura e a/na Universidade: diagnóstico e possibilidades e a intersecção
literatura e pintura: pesquisa-ação sobre o ensino de Literatura nos Cursos de Letras.
Resumo: O plano de trabalho ligado à pesquisa: “As faces do ensino de Literatura nos
Cursos de Letras: pesquisa-ação em práticas e suportes teóricos e metodológicos” visou
expandir as leituras, reflexões, discussões e dar mais atenção aos resultados obtidos nas
etapas anteriores do projeto, contemplando, também, a discussão das amostras
coletadas como resultado da etapa antecedente, feita com a interseção entre pintura e
poesia, trabalhando com o poema “O luar através dos altos ramos” do heterônimo de
Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, dando uma oportunidade para escrever e discutir
sobre o assunto.
Palavras-chave: Poesia. Pintura. Ensino de Literatura.
Title: The Literature and/in the University: diagnosis and possibilities and the
intersection literature and painting: action-research about Literature teaching in the
Language Undergraduate Courses.
Abstract: The work plan linked to the research: "The sides of literature teaching in the
Language Undergraduate Courses: action-research in practices and theoretical
methodological supports", aimed the expansion of the reading, thinking, discussions and
giving more attention to the results that were obtained in the past stage of the research,
contemplating the discussions of the samples obtained as results in the last stage, with
the intersection between poetry and painting, worked with the poem "O luar através dos
altos ramos" from the heteronym of Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, giving an
opportunity to write and discuss about the matter.
Keywords: Poetry. Painting. Literature teaching.
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Código: HS1178
Autor: DÉBORA RAQUEL GUEDES
Orientador: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS
Título: O GÊNERO DISCURSIVO CONTO A PARTIR DA PERSPECTIVA DE JULIO
CORTÁZAR – UM ESTUDO SOCIORRETÓRICO
Resumo: O gênero conto é composto por uma estrutura particular que se apresenta e de
forma breve, com poucos personagens, com um foco narrativo que pode abranger temas
diversos, concretizando-se de forma simples e precisa. Quem se debruça a escrever um
conto literário, normalmente aproxima-se de temas que estão em pauta no contexto em
sua volta. O conto apresenta-se com uma estrutura simples e precisa, de forma breve,
com poucos personagens, com um foco narrativo que pode abranger temas diversos.
Para Cortázar, o tema é um fator interessante que não se pode deixar de considerar tudo
o que gira em torno deste aspecto. Sabemos que na literatura não há temas bons ou
ruins há apenas alguns que ganham uma maior proporção que outros. Assim afirma
Cortázar, “Creio que o tema do qual sairá um bom conto é sempre excepcional, mas com
isto não quero dizer que um tema deva ser extraordinário, fora do comum, misterioso ou
insólito. Muito pelo contrario, pode se tratar-se de um episodio perfeitamente trivial e
cotidiano.” Dessa forma, este estudo busca centrar-se nos aspectos de análise (tempo,
ação, personagens, foco narrativo e recursos narrativos) explicitados por Moises 1996,
para execução da análise desta pesquisa exploramos tais aspectos utilizando os contos
‘Os bons serviços’ e ‘As armas secretas’ do escritor de grande notoriedade Julio Cortázar.
Com a ênfase em assertivas teóricas de Moises (1998 e 1996) e Cortázar (1998).
Palavras-chave: Conto. Gênero. Análise.
Title: GENDER DISCURSIVE TALE FROM THE PERSPECTIVE JULIO CORTAZAR - A STUDY
SOCIORRETÓRICO
Abstract: The genre tale is composed of a particular structure that is presented briefly,
with few characters, with a narrative focus that can cover various topics, materializing in
a simple and precise manner. Who looks to write a short story, usually approaches
themes that are discussed in the context around it. The story is presented with a simple
structure and needs briefly with few characters, with a narrative focus that can cover
various topics. For Cortázar, the theme is an interesting factor that can not fail to
consider everything that revolves around this aspect. We know that in the literature
there are no good or bad themes there are only a few who earn a higher proportion than
others. So says Cortazar, "I believe that the theme of which will leave a good story is
always exceptional, but this does not mean that a theme should be extraordinary,
unusual, mysterious or unusual. On the contrary, it may be that this is a perfectly trivial
episode and everyday life. " Thus, this study aims to focus on the aspects of analysis
(time, action, characters, narrative focus and narrative resources) explained by Moises
1996 to analytical execution of this research explored these aspects using the stories'
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The good services' and ' the secret weapons' of the high-profile writer Julio Cortázar.
With the emphasis on theoretical assertions of Moses (1998 and 1996) and Cortázar
(1998).
Keywords: Tale. Genre. Analysis.

862

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS1184
Autor: BRISA FERNANDES MASCARENHAS
Orientador: IZABEL AUGUSTA HAZIN PIRES
Título: VULNERABILIDADE, RISCO E FUNÇÕES EXECUTIVAS EM CRIANÇAS DE 05 A 08
ANOS
Resumo: O presente estudo investigou e caracterizou o impacto de condições de
vulnerabilidade e risco, associadas ao nível socioeconômico (NSE), no desenvolvimento
das funções executivas (FE). Estudos neurocientíficos sublinham as FE como preditoras
do processo de aquisição de habilidades escolares. Entende-se aqui por vulnerabilidade
e risco contextos em que experiências precoces afetam o desenvolvimento cerebral. Para
coleta de dados foram utilizados os subtestes do domínio “Atenção/Funções Executivas”
e Produzindo Palavras do NEPSY-II. Foram avaliadas 70 crianças entre 5 e 8 anos de
idade, das cidades Natal e Macaíba/RN. Trata-se de estudo correlacional, transversal e
quantitativo. Foram realizadas análises descritivas multidimensional do tipo Clusters.
Como resultados, evidenciou-se a partição do efetivo global em dois grupos: Grupo 1
(sujeitos das classes D e E) e Grupo 2 (sujeitos das classes A, B e C). A variável “NSE” foi a
de maior força estatística na segmentação entre os grupos, seguida de “Produzindo
Palavras”, “Atenção Auditiva” e “Fluência em Desenhos”. Constatou-se associações
específicas entre o NSE e o desenvolvimento executivo. Defende-se assim que os
conhecimentos adivindos das neurociências podem inovar a proposição de intervenções
e de políticas públicas direcionadas para os anos iniciais da vida da criança,
minimizando o impacto dos contextos de vulnerabilidade e garantindo o potencial de
desenvolvimento inerente a toda criança.
Palavras-chave: Vulnerabilidade. Funções Executivas. Nível Socioeconômico
Title: VULNERABILITY, RISK AND EXECUTIVE FUNCTIONS IN CHILDREN OF 05 TO 08
YEARS
Abstract: This study investigated and characterized the impact of vulnerability and risk
conditions associated with socioeconomic status (SES), in the development of executive
functions (EF). Neuroscientific studies show that the FE are identified as predictors for
the acquisition of school skills. Comprehends for vulnerability and risk contexts in cases
which Biopsychosocial early experiences affect brain development For data collection
were used the subtests domain "Attention / Executive Functions" and Producing Words
NEPSY-II. We evaluated 70 children between 5 and 8 years old, form the cities Natal and
Macaíba/RN. It is correlational, cross-sectional and quantitative study. Was performed
multidimensional descriptive analysis type clusters. Results evidenced to the overall
effective partition into two groups: Group 1, with individuals in classes D and E, and
Group 2 individuals for Class A, B and C. The variable "NSE", was the most statistical
power in targeting between groups, followed by "producing words", "Auditory
Attention" and "Fluency in Drawings". It was observed specific associations between the
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NSE and executive development. It is argued so knowledge of neurosciences can
innovate to propose interventions and public policies for the early years of a child's life,
minimizing the impact of the contexts of violence and vulnerability and ensuring the
development potential and learning inherent in every child.
Keywords: Vulnerability. Executive Functions. Socioeconomic Status.
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Código: HS1191
Autor: ANA CAROLINE COSTA SANTOS
Orientador: EDLA HOFFMANN
Título: UMA ANÁLISE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN:
Caracterização Do Distrito Sanitário Sul
Resumo: Este estudo apresenta resultados preliminares da pesquisa intitulada “A
Atenção Primária e o direito à saúde em Natal-RN”, especificamente do distrito sanitário
sul. A qual 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. Trata de um estudo qualitativo
fundamentado no método dialético-crítico, submetido à Análise de Conteúdo. A coleta de
dados desenvolve-se por meio de entrevistas semiestruturadas e grupos focais. Os
sujeitos de pesquisa são gestores do município, da atenção básica em nível central,
distrital e local nas Unidades Básicas de Saúde (UBS); Unidades Saúde da Família (USF) e
Unidades Básicas Ampliadas (UBA), bem como os trabalhadores de saúde que
pertencem às unidades que compõem a amostra da pesquisa. Os resultados levantados
comprovam que as dificuldades enfrentadas na APS são a fruto da conjuntura em que se
vive atualmente, em que busca cada vez mais a valorização dos interesses do capital, e
sucateia o público, causando muitas vezes falta de investimentos em recursos humanos
e materiais, que ocasiona um desmonte nos direitos sociais.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde;Distrito Sanitário Sul;Caracterização sul
Title: AN ANALYSIS OF PRIMARY HEALTH CARE IN THE MUNICIPALITY OF NATAL/RN:
South Health District Characterization
Abstract: This study presents preliminary results of the survey entitled "Primary and the
right to health in Natal-RN", specifically the South health district. Which aims to evaluate
the structure of Primary Health Care in Natal / RN to contribute to improving the quality
of health actions and services offered in the perspective of comprehensiveness. It is a
qualitative study based on the dialectical-critical method, subjected to content analysis.
Data collection is developed through semi-structured interviews and focus groups. The
research subjects are managers of the municipality, primary care in central, district and
local level in Basic Health Units (BHU); Family Health Units (USF) and Basic Units
Extended (UBA) as well as health workers belonging to the units that make up the
research sample. The results collected show that the difficulties faced in APS are the
result of the environment in which he lives, in which increasingly seeks the recovery of
the interests of capital, and sucateia the public, often causing lack of investment in
human and material resources , which causes a takedown social rights.
Keywords: Primary Health Care;South Health District;Destrito South Characterizat
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Código: HS1195
Autor: DIEGO BARRETO AZEVEDO
Orientador: CARMEN MARGARIDA OLIVEIRA ALVEAL
Título: Gados, indígenas e guerras: expansão e povoamento na capitania do Ceará (16541750)
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo compreender a atuação dos sujeitos
envolvidos no processo de expansão e povoamento na Capitania do Ceará entre o
período de 1654 a 1750. Para isto, fez-se um levantamento dos documentos de
sesmarias inseridos na plataforma online SILB. A documentação levantada revela como
estes utilizavam dos interesses da Coroa de expansão do território para adquirir mercês.
Neste contexto, povos indígenas poderiam se inserir neste contexto de diversas
maneiras, como obstáculo ou como auxiliares do processo.
Palavras-chave: Capitania do Ceará. Expansão territorial. Espaço e Conquista.
Title: Cattle , indigenous and wars : expansion and settlement in the captaincy of Ceará
(1654-1750)
Abstract: This research aimed to understand the actions of those involved in the
expansion and settlement process in the captaincy of Ceará between the period 1654 to
1750. For this, there was a survey of sesmarias documents entered on the online
platform SILB. Raised documentation reveals how these sesmeiros used the interests of
the territory expansion Crown to acquire favors. In this context, indigenous people could
include in this context a variety of ways, as a barrier or as process aids.
Keywords: Captaincy of Ceará. territorial expansion. Space and Conquest.
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Código: HS1196
Autor: SOPHIA DE SOUZA MACÊDO MATA
Orientador: IRIS MARIA DE OLIVEIRA
Título: O processo de institucionalização do SUAS em Natal: avanços e limites da gestão
da política de assistência social no período 2005-2015.
Resumo: O presente trabalho discute o processo de institucionalização do SUAS em
Natal, compreendendo os avanços e limites da gestão da política de assistência social no
município no período de 2005-2015. Dessa forma, um dos principais objetivos da
pesquisa foi caracterizar como ocorreu o processo de institucionalização do SUAS, como
também apreender numa perspectiva crítica temáticas que perpassavam o estudo como
a Política de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social e a gestão social. No
intuito de responder aos objetivos da pesquisa, o estudo privilegiou a revisão
bibliográfica e análise documental de relatórios de gestão e plano de ação da Secretaria
Municipal do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS). Observou-se que Natal tem
buscado se alinhar às normativas legais que versam sobre a gestão da Política de
Assistência Social, já possui alguns avanços como o redirecionamento de alguns serviços
e o concurso público com a contratação de servidores efetivos, porém muito aquém do
previsto na política nacional.
Palavras-chave: Política de Assistência Social. SUAS. Gestão.
Title: PROCESS OF SUAS INSTITUTIONALIZATION IN NATAL: ADVANCES AND LIMITS
OF ASSISTANCE POLICY OF SOCIAL MANAGEMENT IN THE PERIOD 2005-2015
Abstract: This paper discusses the SUAS of the institutionalization process in Natal,
including the progress and limits the management of social welfare policy in the city of
2005-2015 period. Thus, one of the main objectives of the research was to characterize
how was the SUAS of the institutionalization process, but also learn a thematic critical
perspective that pass by the study as the Social Assistance Policy, the Unified Social
Assistance and social management. In order to answer the research objectives the study
favored the literature review and documentary analysis of management reports and the
Municipal Action Plan for Labour and Social Welfare (SEMTAS). It was observed that
Christmas has sought to align the legal regulations that version on the management of
social assistance policy, already have some progress as the redirection of some services
and the tender of hiring effective servers, but much still has to advance.
Keywords: Social Assistance Policy. SUAS. Management.
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Código: HS1199
Autor: DIOGO BERNARDINO SANTOS DE MEDEIROS
Orientador: MARCO TULIO MENDONCA DINIZ
Co-Autor: GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA
Título: CONDICIONANTES NATURAIS E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ECONOMIAS
FUNDANTES DO RIO GRANDE DO NORTE: SUCROCULTURA E PECUÁRIA NOS SÉCULOS
XVII E XVIII
Resumo: O território colonial brasileiro teve sua formação alicerçada pela exploração
econômica do meio natural. Ao perceber-se que há uma ligação direta entre as práticas
econômicas e as condições físicas do espaço natural, objetivou-se com essa pesquisa
compreender e demonstrar a influência dos condicionantes naturais no
desenvolvimento das duas primeiras atividades econômicas fundantes do território do
estado do Rio Grande do Norte, ou seja, a agricultura de cana-de-açúcar e a pecuária
bovina.
Palavras-chave: Clima. Ciclos Econômicos. Formação Territorial. Sociedade-Natureza.
Title: NATURAL CONDITIONS AND SPATIAL DISTRIBUTION OF FOUNDING ECONOMIES
OF RIO GRANDE DO NORTE-BRAZIL: SUGAR CANE AGRICULTURE AND CATTLE
RAISING IN XVII AND XVIII CENTURIES
Abstract: The brazilian colonial territory had its formation anchored by economic
exploitation of the natural environment. By realising that there is a straight connection
between the economic practices and the physical conditions of the natural environment,
it is aimed with this research to comprehend and demonstrate the influence of the
natural conditions on the development of the first two founding economic activities of
Rio Grande do Norte state territory, that is, sugar cane agriculture and cattle raising.
Keywords: Weather. Economic Cycles. Territorial Formation. Society-Nature.
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Código: HS1201
Autor: LARISSA DIAS BARBOSA
Orientador: LUIZA MARIA NOBREGA
Título: A POESIA DE LÊDO IVO EM INTERFACES
Resumo: O projeto AURORA, coordenado pela professora Luiza Nóbrega, tem por
objetivo o estudo a poesia de Lêdo Ivo, escritor e poeta alagoano de projeção nacional e
internacional. Com esse intuito inaugural ao reconhecimento universitário do poeta da
geração de 45, falecido em 2012, o projeto AURORA realizou, em novembro do ano
passado, o encontro internacional POESIA SEM FRONTEIRAS: PAUTA E CENA COM
LÊDO IVO, que, apresentando um colóquio com mesas de discussões temáticas e três
performances poético-teatrais, reuniu professores, pesquisadores e escritores de
diversos países dedicados ao estudo da obra de Lêdo Ivo. Autor de uma extraordinária
obra literária e poética, acadêmico detentor dos mais prestigiosos prêmios nacionais e
internacionais, traduzidos em diversos países e idiomas, o autor de Aurora ainda não é
devidamente estudado e divulgado no espaço universitário. Nesse contexto, Luiza
Nóbrega, professora da Universidade e uma estudiosa da obra de Lêdo, além de ter
conhecido pessoalmente o poeta quando este era vivo, elaborou projetos para
apresentar sua obra, particularmente a produção poética, aos docentes e discentes em
geral, a partir da UFRN. No evento POESIA SEM FRONTEIRAS, apresentaram-se
performances de alunos da UFRN em parceria com o IFRN. O trabalho “A Poesia de Lêdo
Ivo em Interfaces”, em seu primeiro momento, buscou unir poesia e teatro em atividades
com alunos que estão entrando no mundo da Literatura e da Arte, além de introduzir a
poesia d
Palavras-chave: Poesia. Luiza Nóbrega. Lêdo Ivo. Interfaces. Noite. Tema-sema.Pesquisa
Title: POETRY LÊDO IVO IN INTERFACES
Abstract: The Lêdo Ivo project is the result of an initiative of Luiza Nóbrega in relation to
poetry Lêdo Ivo. Lêdo Ivo was a journalist and writer of prose and verse, born in Maceió,
Alagoas, was a writer of contemporary and classified as a poet, had a great poetic
construction and is one of the most prominent writers in modern Brazilian literature.
But even with an extraordinary poetic work and being a great writer, Ledo is not studied
or known within the university literary field. In this scenario, Luiza Nóbrega, teacher at
the University and a scholar of the work of Lêdo, and has known the poet when he was
alive, drew up projects to present Lêdo Ivo to students. Projects that resulted in this
research. Work Poetry of Ledo Ivo in Interfaces, in his first time, he sought to unite
poetry and theater to work with students who are entering the world of literature and
art, as well as introducing the poetry of Ledo in the university setting and high school . In
a second step, the project sought to interact with the ability and the perception of
students about the research, and the poetry of the study as built and noticeable work
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and also develop the university student, especially letters, the ability to build a critical
work the literature.
Keywords: Poetry. Luisa Nobrega. Ledo Ivo. Interfaces. Night. Theme-sema. Poetry
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Código: HS1202
Autor: BEATRIZ BARRETO DE MIRANDA
Orientador: ALESSANDRA CARDOZO DE FREITAS
Título: Plano de aula de leitura de literatura: o que dizem os professores?
Resumo: O trabalho apresenta as atividades realizadas e os principais resultados
alcançados no desenvolvimento do plano de trabalho "Plano de aula de leitura de
literatura: o que dizem os professores?” executado no período de agosto de 2015 a julho
de 2016. Considerando que a pesquisa problematiza o planejamento na aula de
literatura, faz-se necessário refletir sobre o estado da questão acerca desse tema,
articulando-o com discussões sobre literatura, formação do leitor e mediação
pedagógica; em seguida, descrevemos as atividades realizadas durante a execução do
plano de trabalho, destacando os aspectos teóricos e metodológicos adotados;
posteriormente apresentamos e discutimos os resultados, para proceder às conclusões.
O trabalho está referenciado em estudos sobre leitura de literatura, planejamento,
leitura e prática pedagógica (AMARILHA, 2012, 2013; ECO, 1932; ISER, 1991; FONTANA,
2000; LIBÂNEO, 1994; SMITH, 2013; FREITAS e SAMPAIO, 2003). Constitui uma
investigação de natureza interventiva, por meio da técnica da observação participante;
questionário e análise das aulas de leitura realizada por dois sujeitos pesquisados,
ambos professores da rede pública de ensino do RN, de turmas do 5º ano do Ensino
Fundamental. Os resultados revelam a importância do planejamento sob a perspectiva
do docente, articulando seus saberes e suas práticas ao planejar o encontro do aprendiz
com o texto literário.
Palavras-chave: Educação. Ensino. Leitura. literatura. Planejamento pedagógico.
Title: PLAN OF LITERATURE READING LECTURE: WHAT SAY TEACHERS ?
Abstract: The paper presents the activities carried out and the main results achieved in
developing the work plan "Literature reading lesson's plan: What do teachers say?"
runned from August 2015 to July 2016. Whereas research problematize planning in
literature class, it is necessary to reflect on the state of the art on this subject, linking it
with discussions about literature, reader training and pedagogical mediation, then
describe the activities performed during the running of the work plan, highlighting the
theoretical and methodological aspects adopted; then present and discuss the results, to
proceed with the conslusions. The work is referenced in studies of literature reading,
planning, reading and teaching practice (AMARILHA, 2012, 2013, ECO 1932; ISER 1991;
FONTANA, 2000; LIBÂNEO, 1994; SMITH, 2013;. FREITAS and SAMPAIO, 2003) It is an
investigation of interventional nature, through participant observation technique;
questionnaire and analysis of the reading classes conducted by two research subjects,
both teachers in the public school system from RN, from 5th grade classes of elementary
school. The results show the importance of planning from the perspective of teachers,
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linking their knowledge and practices when planning the learner's encounter with the
literary text.
Keywords: Education. Teaching. Reading. Literature. Pedagocical planning.

872

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS1203
Autor: LUAN DE SOUSA FIGUEREDO
Orientador: GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS
Título: Sensibilidades urbanas: história e representações sobre a cidade em
(des)construção
Resumo: A pesquisa tem como foco a demolição e seus desdobramentos – do ponto de
vista erudito, técnico e “popular” – da cidade colonial no Brasil durante o período de
formação do urbanismo como área de estudo no país. A interpretação dos diferentes
discursos durante a expansão e reforma da cidade no processo de modernização
compulsória vivida no início do século XX e o mapeamento dos diversos atores sociais
envolvidos nesse processo em Natal, tais como o arquiteto italiano, Giacomo Palumbo, e
o engenheiro civil americano, Omar O’Grady são de extrema importância na metodologia
adotada. Para tal, a revisão bibliográfica sobre a crescente expansão da cidade de Natal
vivida no século XX e a coleta e gerenciamento de dados sobre o Plano Geral de
Sistematização pensado para a cidade serão as fontes adotadas durante a pesquisa.
Palavras-chave: Modernização; sistematização; demolições; cidade colonial.
Title: Urban sensibilities: history and representations concerning the city in
(de)construction
Abstract: The research focus on the demolition and its consequences – from the political
and “popular” point of view – of the colonial city in Brazil during the formation of urban
planning as a study area in the country. The interpretation of the different speeches
during the city's expansion and reform in the compulsory modernization process lived
in the early twentieth century and the mapping of the various stakeholders involved in
this process in Natal, such as the Italian architect Giacomo Palumbo, and the American
civil engineer Omar O'Grady are extremely important in the methodology adopted. For
this, the literature review on the growing expansion of Natal in the twentieth century
and the data collection and management of the Master Plan designed for the city will be
the sources adopted during the search.
Keywords: Modernization. Sistematization. Demolitions. Colonial Cities
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Código: HS1206
Autor: MARIA EMANUELLY RODRIGUES MARTINS
Orientador: EULALIA MARIA CHAVES MAIA
Título: REINCIDÊNCIA GESTACIONAL: A PERCEPÇÃO DE SUPORTE FAMILIAR EM MÃES
ADOLESCENTES.
Resumo: A gravidez na adolescência é uma questão de saúde pública, principalmente
pelo agravante da repetição gestacional ainda nesta faixa etária. O objetivo geral foi
averiguar relações entre a percepção de suporte familiar em adolescentes com
reincidência gestacional e os aspectos sociodemográficos, obstétrico, psicossociais.
Tendo como objetivos específicos caracterizar o perfil demográfico, psicossocial e
obstétrico das gestantes pesquisadas; e investigar a Percepção de Suporte Familiar. No
IPSF as adolescentes apresentaram baixo escore nas três dimensões e no valor final, na
dimensão Afetivo-Consistente com 38,09%, Adaptação Familiar com 57,14% e
Autonomia 41,67% e valor total obteve-se 47,62%. Verificaram-se correlações entre
suporte familiar e intervalo gestacional (p = 0,042), dimensão Afetivo-Consistente e
intervalo gestacional (p = 0,036) e idade do companheiro e a dimensão da Autonomia (p
= 0,049). Evidenciando que as adolescentes que tem maior intervalo gestacional também
apresentam um suporte familiar mais alto, bem como um maior escore da dimensão
Afetivo-Consistente. O baixo escore do Suporte Familiar encontrado sugere que as
adolescentes deste estudo percebem suas famílias distantes emocionalmente, com
problemas de comunicação infrafamiliar, que evidenciados devem exigir a necessidade
de políticas públicas e de planejamento que favoreçam a redução dessa taxa.
Palavras-chave: Comportamento; gravidez na adolesência, relações familiares.
Title: ADOLESCENTS WITH GESTATIONAL RECURRENCE: PERCEPTION OF FAMILY
SUPPORT.
Abstract: Teenage pregnancy is a matter of public health, particularly by aggravating
gestational repetition even in this age group. In recent years studies have shown the
influence of this reality in family dynamics and their biopsychosocial consequences.
Thus, the overall objective was to investigate possible relationships between
sociodemographic, obstetric, psychosocial and family support in adolescents with
gestational recurrence. Having specific objectives characterize the demographic,
psychosocial and obstetric women surveyed ; and investigate the Family Support
Perception. IPSF in the teens had low scores on the three dimensions and the final value,
in-affective dimension Consistent with 38.09%, with 57.14% Family Adjustment and
Autonomy 41.67% and the total figure has been 47.62%. There were correlations
between family support and gestational interval (p = 0.042), Affective-Consistent size
and gestational interval (p = 0.036) and age of the companion and the extent of
autonomy (p = 0.049). Demonstrating that the teenagers who have gestational interval
also have a higher family support, and a higher score of AffectiveConsistent dimension.
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In general, the low score of the Family Support suggests that adolescents in this study
perceive their distant families emotionally and problems of domestic communication,
evidenced that should require the need for public policy and planning favoring a
reduction in the rate.
Keywords: Behavior; teenage pregnancy; family relationships.
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Código: HS1209
Autor: FELIPE HENRIQUE FERREIRA ATALIBA
Orientador: CINARA MARIA LEITE NAHRA
Título: Aprimoramento moral biotecnológico e clássico
Resumo: Esta pesquisa intitulada Moral Enhancement orientada pela Profª Drª Cinara
Maria Leite Nahra se dá na busca, debate, análise e pesquisa de obras voltadas para o
aprimoramento moral, ou seja, Moral Enhancement. Com base no texto inicial de
Thomas Douglas, Moral Enhancement (2008), a pesquisa se desenvolve na reflexão
filosófica das duas visões presentes em tal artigo: a transhumanista e a bioconservadora.
Posteriormente, outros filósofos empenharam seus estudos acerca do aprimoramento
moral, tais como: John Harris (Moral enhancement and freedom. Bioethics Vol. 25,
2011); Julian Savulescu e I. Person (The perils of cognitive enhancement and the urgent
imperative enhance the moral character of humanity. Journal of applied Philosophy.
2008), entre outros. Tal pesquisa também teve como base teórica a obra crítica do
filósofo alemão Immanuel Kant (Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Col. Os
Pensadores,1973) que serviu como pontapé inicial do desenvolvimento do trabalho. No
ano anterior, a pesquisa se voltou a respeito da dualidade da tecnologia; os perigos e
controversas com o qual a tecnologia causa sobre o aprimoramento moral e da
humanidade moderna em si. A minha pesquisa atual está sendo dirigida na análise das
semelhanças e divergências entre os aprimoramentos morais clássicos do filósofo
Immanuel Kant e Jean-Jacques Rousseau e, o aprimoramento moral contemporâneo de
Thomas Douglas (Moral Enhancement (2008)).
Palavras-chave: Moral enhancement. Enhancement. Aprimoramento moral. Educação.
Title: Moral enhancement
Abstract: This research titled Moral Enhancement guided by Prof. Dr. Maria Leite Cinara
Nahra occurs in the search, debate, analysis and research works aimed at
Aprimoramento Moral, i.e., Moral Enhancement. Based on the initial text of Thomas
Douglas, Moral Enhancement (2008), the research develops the philosophical reflection
of the two visions present in this article: the transhumanist and bioconservative.
Posteriorly, other philosophers engaged its studies on moral improvement, such as: John
Harris (Moral enhancement and freedom Bioethics Vol 25, 2011); Julian Savulescu and I.
Person (The perils of cognitive enhancement and the urgent imperative Enhance the
moral character of humanity. Journal of applied Philosophy. 2008). Such research has
also had as theoretical basis the critical work of the german philosopher Immanuel Kant
(Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Col. Os Pensadores, 1973) which served as
an initial study of the development of the research. Last year, the research is being
directed about the duality of technology; the dangers and controversial with which the
technology because of the moral improvement and of modern humanity itself. Now, my
research is focused on the similarities and differences between classic moral
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enhancement of philosophers Immanuel Kant and Jean-Jacques Rousseau, and the
contemporary moral enhancement of Thomas Douglas (Moral Enhancement (2008)).
Keywords: Moral enhancement. Enhancement. Aprimoramento moral. Education.
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Código: HS1214
Autor: NEY MAGNA DE BRITO MEDEIROS
Orientador: ANDRÉA CRISTINA SANTOS DE JESUS
Título: AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: utilização e interpretação de indicadores
de avaliação na perspectiva de um Observatório Social e do Trabalho
Resumo: Um dos principais campos de pesquisa, na área de Ciências Sociais e Humanas
caracteriza-se pelo tema políticas públicas. De tal forma, utilizar e interpretar
indicadores de avaliação, considerando que são estes: indicadores sociais, econômicos,
demográficos e estatísticos, pois permitem uma abordagem quanti-quali em pesquisas
na área de políticas públicas, possibilita a socialização de informações e a análise de
programas e políticas públicas. Neste contexto, apresenta-se o Observatório Social e do
trabalho (Observa Seridó) um site que busca contribuir para o fortalecimento do senso
crítico dos agentes sociais, por meio da sistematização de informações oriundas de
fontes oficiais, tais como, site do MDS, Portal da Transparência, CAGED, além de estudos
desenvolvidos por membros de grupos parceiros como, Grupo Pesquisa Gestão, Turismo
e Políticas Públicas – GEPOLISTUR, entre outros.
Palavras-chave: POLÍTICAS PÚBLICAS, INDICADORES, OBSERVATÓRIO SOCIAL E DO
TRABALHO
Title: Report EVALUATION OF PUBLIC POLICY: use and interpretation of evaluation
indicators in the context of a Social Observatory and Labour
Abstract: One of the main fields of research in the field of Social and Human Sciences is
characterized by public policy issue. As such, use and interpret assessment indicators,
whereas these are: social, economic, demographic and statistical indicators, they allow a
quantitative-qualitative approach to research in the area of public policy, allows the
socialization of information and analysis programs and public policy. In this context, it
presents the Social Observatory and labor (observa Seridó) a website that seeks to
contribute to strengthening the critical sense of the social agents, through the
systematization of information from official sources such as the MDS website, Portal
Transparency, CAGED, and studies carried out by members of partner groups as Group
Research Management, Tourism and Public Policy - GEPOLISTUR, among others.
Keywords: PUBLIC POLICY, INDICATORS, SOCIAL OBSERVATORY AND LABOUR
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Código: HS1216
Autor: RENATA RAMOS MENDES FREIRE DA SILVEIRA
Orientador: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ
Título: A negatividade de Nicolau de Cusa: acerca dos nomes divinos
Resumo: Nas palavras de Jorge M. Machetta, a historiografia moderna nos coloca em
contato com o pensamento de Nicolau de Cusa (1401-1464), e faz despertar especial
interesse a partir da segunda metade do século XIX, interesse esse, que perpassa até os
dias atuais. Desse reencontro com a obra Cusana surge então a necessidade de conhecer
suas fontes de inspiração, e por sua vez nos revela seu conhecimento da tradição
escolástica inspirada em Alberto Magno; bem como indica, uma forte ligação com a
tradição neoplatônica, através de comentários e citações diretas ao Pseudo-Dionísio de
Areopagita e a Proclo de Atenas. Desse modo, a pesquisa se apega ao objetivo de
apontar a influência que o neoplatonismo exerceu no medievo, através dos escritos de
Nicolau de Cusa. Assim como, demonstrar como os temas da metafísica tradicional,
Deus, homem e mundo, são trabalhados pelo Cusano através da negatividade,
representada aqui, por sua constante busca em torno de um nome adequado para o
divino, ou seja, na sua tentativa de dar nome ao inominável; Finalmente será
evidenciada tal procura por meio de um de seus textos, Tu quis es (De principio), datado
de 1459.
Palavras-chave: Nicolau de Cusa. Neoplatonismo. Metafísica. Deus. Negatividade.
Title: THE NEGATIVITY NICHOLAS OF CUSA: ABOUT THE DIVINE NAMES
Abstract: In the words of Jorge M. Machetta, modern historiography puts us in touch
with the thought Nicholas of Cusa (1401-1464), and awakens special interest from the
second half of the nineteenth century, this interest, which runs through to the present.
From this reunion with Cusana work arises the need to know their sources of
inspiration, and in turn reveals his knowledge of the scholastic tradition inspired by
Albertus Magnus; and indicates a strong connection with neoplatonic tradition, through
comments and direct quotes to Pseudo-Dionysius Areopagite and Proclus in Athens.
This way, the research is attached to the objective of indicating the influence of
neoplatonism exercised the Middle Ages, through the writings of Nicholas of Cusa. As
well as demonstrate how the themes of traditional metaphysics, God, man and the
world, are worked by Cusano through the negativity, represented here by its constant
search around for a suitable name for the divine, that is, in its attempt to give name the
unnameable; Finally will be shown as looking through one of his texts, Tu quis es (In
principle), dated 1459.
Keywords: Nicholas of Cusa. Neoplatonic. Metaphysics. God. Negativity.
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Código: HS1219
Autor: ÊNNIO RICARDO LIMA DA SILVA MARQUES
Orientador: PATRICIA BORBA VILAR GUIMARAES
Título: Revisão de literatura e levantamento de dados em Direito e Desenvolvimento
Resumo: O País detentor da sede dos Jogos Olímpicos de 2016, a cidade do Rio de
Janeiro, possui índices alarmantes de incidência de casos de infecção por zika e de
registro de doenças constantemente relacionadas com o vírus. Na imprensa e nos países
participantes, debateu-se a inviabilidade da realização dos jogos, porém, tal hipótese foi
descartada pelo Governo Brasileiro e pelo Comitê Olímpico Internacional, que diz agir de
acordo com as orientações da OMS, apontando o fato de que os jogos ocorrerão em
período caracterizado historicamente pela redução dos índices populacionais do inseto
transmissor. O Brasil tem investido fortemente em pesquisas relacionadas ao tema com
vistas inclusive ao desenvolvimento de uma vacina destinada a combater o Aedes
aegypti. A repressão e prevenção às doenças constituem parte do dever constitucional
do Estado de garantir a todos o direito fundamental à saúde. O Plano de Gestão de
Sustentabilidade dos Jogos Rio 2016 aborda o tema sobre a ótica do desenvolvimento
sustentável. No campo legislativo cumpre destacar o Projeto de Lei 1861/15. O texto do
projeto prevê a criação de uma Política Nacional de Combate à Dengue, à Febre
Chikungunya e à Zika. Há ainda a Lei n. 13.301/2016, que autoriza a adoção de medidas
mais enérgicas pelos fiscais da saúde. O presente trabalho visa discutir, para além do
aumento da incidência de tais doenças, as medidas adotadas pelo País para combatê-las,
sobretudo durante a realização de eventos como as Olimpíadas de 2016.
Palavras-chave: Zíka vírus. Megaeventos. Olimpíadas. Medidas preventivas e de
combate.
Title: RIO DE JANEIRO OLYMPICS AND ZIKA VIRUS: LEGAL OVERVIEW OF PREVENTIVE
MEASURES AND CONTROL OF PUBLIC HEALTH POLICY
Abstract: The country holding the seat of the 2016 Olympic Games, the city of Rio de
Janeiro, has alarming rates of incidence of infection zika and record constantly related
diseases with the virus. In the press and in the participating countries, discussion on the
impossibility of hosting the games, however, this hypothesis has been ruled by the
Brazilian government and the International Olympic Committee, which says to comply
with the guidelines of the WHO, pointing to the fact that the games occur in period
characterized historically by reducing population levels of the transmitter insect. Brazil
has invested heavily in research related to the topic with a view including the
development of a vaccine to combat the Aedes aegypti. Repression and prevention of
diseases are part of the constitutional duty of the State to guarantee everyone the
fundamental right to health. The Sustainability Management Plan of the Rio 2016 Games
addresses the issue on the perspective of sustainable development. In the legislative
field should be noted Bill 1861/15. The draft text provides for the creation of a National
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Dengue Prevention Policy, the Chikungunya fever and Zika. There is also the Law n.
13.301 / 2016, authorizing the adoption of stronger measures by health inspectors. This
paper discusses, in addition to the increased incidence of such diseases, the measures
taken by the country to combat them, especially during events such as the 2016
Olympics.
Keywords: Zika virus. Mega events. Olympics. preventive and fighting measures.
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Código: HS1221
Autor: NATHÁLIA MEDEIROS CAVALCANTI DE MORAIS
Orientador: EULALIA MARIA CHAVES MAIA
Co-Autor: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO ALVES
Título: Crianças com neoplasia: qualidade de vida e percepção de estigma
Resumo: As novas possibilidades de tratamento e cura ao câncer tem proporcionado
uma maior sobrevida aos pacientes afetados pela doença, e por consequência torna-se
adequada a preocupação com a qualidade de vida destas pessoas. Assim, há uma
tendência ao desenvolvimento de estudos que abranjam as variáveis psicossociais, como
o estigma, no tratamento do câncer infantil visando assim à atenção das necessidades
globais do infante. Esta pesquisa se propôs a investigar a percepção de estigma e a
qualidade de vida em crianças com neoplasia. Trata-se de um estudo de corte
transversal do tipo descritivo e compreensivo. A amostra foi constituída por 30 crianças
com câncer e 30 crianças sem doença crônica. Os instrumentos utilizados foram: o
Questionário de Qualidade de Vida, a Escala de Percepção de Estigma e a técnica de
Desenho Estória com Tema. Os resultados apontam que a condição crônica não
interferiu de modo significativo na satisfação com a qualidade de vida nas crianças com
neoplasia e identificou-se que a qualidade de vida não está relacionada com o estigma.
Quanto à comparação de crianças sem doença crônica com os infantes com neoplasia,
não foram observadas diferenças significativas. Espera-se que o conhecimento elucidado
por este estudo venha a colaborar para a promoção da melhora emocional, biológica e
social e do próprio desenvolvimento e adesão ao tratamento das crianças com câncer.
Palavras-chave: percepção de estigma. Qualidade de vida. Cancer. Criança.
Title: Children with cancer: quality of life and perception of stigma
Abstract: The new possibilities of treatment and cure cancer has provided a longer
survival for patients affected by the disease, and therefore becomes appropriate concern
for the quality of life of these people. Thus there is a tendency to develop studies
covering the psychosocial variables, such as stigma, in the treatment of childhood cancer
thus aiming the attention of global infant needs. This research aimed to investigate the
perception of stigma and quality of life of children with cancer. This is a cross-sectional
study of descriptive and understanding type. The sample consisted of 30 children with
cancer and 30 children without chronic disease. The instruments used were: the Quality
of Life Questionnaire, the Stigma Perception Scale and Story Design technique theme.
The results indicate that the chronic condition did not interfere significantly in
satisfaction with the quality of life in children with cancer and it was found that the
quality of life is not related stigma. Comparison of children without chronic disease with
infants with cancer, no significant differences were observed. It is hoped that the
knowledge elucidated by this study will contribute to the promotion of emotional,
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biological and social improvement and of the development and adherence to the
treatment of children with cancer.
Keywords: Perception of Stigma. Quality of Life. Cancer. Children.
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Código: HS1222
Autor: LIDIANE ARAÚJO DOS SANTOS
Orientador: JAILMA MARIA DE LIMA
Título: Djalma Maranhão: entre embates e conciliações políticas (1954-1956)
Resumo: O presente trabalho objetiva analisar os posicionamentos políticos de Djalma
Maranhão, no período entre 1954 e 1955, período ainda pouco estudado da sua
trajetória. Personagem importante na história política do Rio Grande do Norte,
principalmente por suas atuação como prefeito de Natal (1956-1959 e 1961-1964), e
suas ações ligadas à educação e a cultura popular, era na década de 1950 um dos
principais articuladores do Partido Social Progressista (PSP), ao lado do vice-presidente
e depois presidente Café Filho. A pesquisa está sendo realizada a partir de textos
jornalísticos publicados por Djalma Maranhão no Jornal de Natal (periódico pertencente
a Café Filho), na coluna intitulada Posto de Observação. Nela, Djalma Maranhão,
candidato a deputado estadual em 1954, partilhava os embates, suas ideias e crenças
políticas. Os marcos escolhidos são relevantes para a sua trajetória política, pois em
1954 foi eleito deputado estadual pelo PSP e em 1956, depois de seis anos no partido
pediu a sua desfiliação, mesmo sendo prefeito indicado pelo governador recém-eleito
para a prefeitura de Natal. Esse momento é relevante também em função da presença do
ex-presidente João Café Filho, uma das principais lideranças políticas do PSP, no cenário
político nacional, como presidente até novembro de 1955. O trabalho se desenvolve no
âmbito na iniciação à pesquisa e faz parte do projeto intitulado Disputas e conciliações
políticas: João Café Filho entre udenistas e comunistas
Palavras-chave: Djalma Maranhão; Imprensa; Política
Title: Djalma Maranhão: between struggles and political reconciliations (1954-1956)
Abstract: This work aims to analyze the political positions of Djalma Maranhão, in the
period between 1954 and 1955, a period still little studied its trajectory. Important
figure in the political history of Rio Grande do Norte, primarily for his work as mayor of
Natal (1956-1959 and 1961-1964), and actions related to education and popular
culture, it was in the 1950s one of the main articulators Social Progressive Party (PSP),
by the side of the vice president and then president of the Café Filho. The research is
being carried out from newspaper articles published by Djalma Maranhão on Journal of
Natal (journal belonging to Café Filho). in the column entitled Observation Post. In it,
Djalma Maranhão state representative candidate in 1954, shared the struggles, their
ideas and political beliefs. The chosen landmarks are relevant to his political creer, in
1954 he was elected state deputy for the PSP and in 1956, after six years in the party he
requested his disaffiliation, even being the mayor appointed by the newly elected
governor for Natal. This time is also relevant due to the presence of former President
João Café Filho, onde of the main political leaders of the PSP, the national political scene
as president until November 1955. The work is developed under the initiation of
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research and it is part of the project entitled disputes and political reconciliations: João
Café Filho betwenn udenistas and communists
Keywords: Key-words: Djalma Maranhão; Press; Politics
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Código: HS1223
Autor: ANDRÉ FELIPHE JALES COUTINHO
Orientador: ANA KARENINA DE MELO ARRAES AMORIM
Título: DIREITOS HUMANOS E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONHECER
INTERVINDO EM CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Resumo: Essa pesquisa é um encadeamento de atividades de investigação e intervenção
atreladas ao Programa de Extensão “Centro de Referência em Direitos Humanos da
UFRN” (CRDH/UFRN), que iniciou uma aproximação com o fenômeno “pessoas em
situação de rua” a partir do final de 2012. Todo esse processo ocorreu junto ao
Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR): principal aliado nessa
pesquisa. A qual teve como objetivo principal conhecer intervindo sobre as condições de
vida, perfil psicossocial e violações de direitos humanos vividas por esta população. Para
tanto, realizamos a aplicação de questionário fechado com abordagem as pessoas na rua,
além de uma etnografia com participação em diferentes contextos em que estas pessoas
se encontravam e viviam seu cotidiano. Especificamente, no período entre 2015 e 2016
foi encerrado o processo de organização dos dados quantitativos por meio do software
SPSS. Além disso, nesse mesmo período, se concluiu a organização de dados qualitativos
que foram registrados após as entrevistas no decorrer da pesquisa bem como nos
espaços de reuniões, oficinas e eventos, tanto do CRDH quanto do MNPR/Natal-RN. Ao
mesmo tempo desse processo de organização de dados, se assessorou as atividades
desse movimento social. Por fim, a pesquisa se encontra na etapa de finalização das
análises dos dados coletados e escrita sobre as violações de direitos, das condições e
histórias de vida dessa população.
Palavras-chave: População em situação de rua. Direitos humanos. Pesquisa-Intervenção.
Title: Human Rights of homeless population in the city of Natal: investigating limits and
possibilities of life
Abstract: This research is a chain of research activities and intervention to the Extension
Program "Reference Center for Human Rights UFRN" (CRDH / UFRN), which initiated an
approach to the phenomenon of "homeless population" from the end 2012. The whole
process occured jointly with the National Movement of the Population Homeless
(MNPR): the main ally in this research, which aimed to know and to act on the
conditions of life, psychosocial profile and human rights violations experiencied by this
population. Therefore, we conducted a closed questionnaire, approaching the homeless
population and doing an ethnography with participation in different contexts where
these people were and lived their daily lives. Specifically, between 2015 and 2016 the
process of organising the quantitative data using SPSS software was concluded.
Moreover, during this period, it was concluded the organization of qualitative data that
were recorded after the interviews during the research and in the spaces of meetings,
workshops and events, both CRDH as the MNPR / Natal-RN. At the same time this
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process of data organization gave assistance for the activities of this social movement.
Finally, the research is in the completion stage of the analysis of the data collected and,
aboutt the rights violations, the conditions and stories of life in this population are been
written.
Keywords: Homeless population. Human rights. Research intervention.
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Código: HS1231
Autor: ROMENIA MENEZES PAIVA CHAVES
Orientador: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES
Título: Linguagem Oral na Educação Infantil: Aprendizagem e Desenvolvimento de
Crianças de Quatro e Cinco Anos.
Resumo: O presente trabalho consiste em um recorte de pesquisa objetiva analisar os
processos de aprendizagem e desenvolvimento da linguagem oral em crianças de quatro
e cinco anos em contextos de Educação Infantil, bem como os modos como essa
linguagem é concebida e trabalhada no cotidiano das instituições. Está vinculado ao
Projeto “Múltiplas linguagens na Educação Infantil: condições propiciadas à
aprendizagem e desenvolvimento das crianças”, (LOPES, 2015/CNPq-PROPESq-UFRN).
Orienta-se por princípios da pesquisa qualitativa; da abordagem histórico-cultural de
Vygotsky e proposições de M. Bakhtin para a pesquisa sobre processos humanos nas
Ciências Sociais. Envolve estudo bibliográfico e construção de dados empíricos mediante
observações e entrevistas com professores e crianças em instituições de educação
infantil. O presente texto trata da pesquisa bibliográfica baseada em Vigotski (2007;
2008; 2010), Pino (2205), Geraldi (1997), Galvão (1995), Fontana (1997), Del Ré
(2014), Freitas (2002), Marcuschi (2005), Lopes (2011), entre outros, além de trabalhos
acadêmicos científicos, como teses e dissertações, cuja temática se aproxima de nosso
foco. O estudo nos possibilitou ampliar e consolidar nossas concepções sobre linguagem,
linguagem oral, seu aprendizado e desenvolvimento, bem como que, embora existentes,
as pesquisas que focalizam esses processos com crianças maiores e em instituições de
educação infantil são ainda pouco desenvolvidas e carecem de ampliação.
Palavras-chave: Linguagem oral. Aprendizagem e desenvolvimento. Educação Infantil.
Title: Oral Language in Early Childhood Education: Learning and Development of
Children from Four to Five Years Old.
Abstract: This work consists of an objective research outline analyze the learning
processes and oral language development in children four and five years in childhood
education contexts, and the ways in which this language is designed and crafted in the
daily lives of the institutions. It is linked to the project "Multiple languages in
kindergarten: propitiated conditions for learning and development of children" (LOPES,
2015 / CNPq-PROPESQ-UFRN). Guided by principles of qualitative research; the
historical-cultural approach of Vygotsky and M. Bakhtin's proposals for research on
human processes in the social sciences. It involves bibliographical study and
construction of empirical data through observations and interviews with teachers and
children in educational institutions. This paper deals with the bibliographic research
based on Vygotsky (2007; 2008; 2010), Pino (2205), Geraldi (1997), Galvão (1995),
Fontana (1997), Del Ré (2014), Freitas (2002), Marcuschi (2005), Lopes (2011), among
others, as well as scientific academic papers such as theses and dissertations, whose
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thematic approaches our focus. The study allowed us to expand and consolidate our
conceptions of language, spoken language, learning and development, and that although
existing research focusing on these processes with older children and early childhood
institutions are still underdeveloped and lack of expansion.
Keywords: Oral Language. Learning and development. Early Childhooh Education.
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Código: HS1249
Autor: EMERSON DO NASCIMENTO SILVA
Orientador: LUZIENE DANTAS DE MACEDO
Título: A dinâmica da atividade eólica na região Nordeste: uma proposta de
desenvolvimento das atividades a jusante da instalação dos parques eólicos no RN
Resumo: Este trabalho apresenta uma investigação sobre a dinâmica do setor eólica no
mundo, no Brasil, em geral, e no RN, em particular. A ideia é mostrar as caraterísticas
gerais e a evolução histórica da atividade eólica no mundo, considerando os aspectos
tecnológicos, a evolução do conhecimento e a discussão em torno da necessidade de
mitigar os danos ambientais advindos do setor elétrico. No Brasil, pretende-se mostrar a
evolução do desenvolvimento desta atividade e o contexto da dinâmica de geração de
eletricidade por esse tipo de fonte nas regiões onde estão sendo implantados os parques
eólicos, destacando-se a perspectiva e potencialidade a montante e a jusante do setor
eólico no país e no RN. Logo, pretende-se elencar os impactos socioeconômicos que o
setor eólico trouxe para aqueles municípios onde existe um maior número de parques
eólicos instalados e em operação, bem como as perspectivas de outras atividades a
jusante que poderiam ser desenvolvidas de modo a gerar encadeamento produtivo e de
serviços. Como resultado aponta-se o papel relevante do Brasil no processo de geração
de eletricidade por fontes renováveis, que, através da implementação de políticas
específicas, vem permitindo que a oferta interna de energia elétrica possa abastecer uma
demanda crescente, de forma ambientalmente justo e ecologicamente sustentável.
Palavras-chave: Energia Eólica. Brasil. Potencialidades.
Title: Wind Power in Brazil: Perspectives and Potentials downstream in the Rio Grande
do Norte state
Abstract: This paper presents an investigation of the dynamics of the wind industry in
the world, in Brazil, in general, and the newborn in particular. The idea is to show the
general features and the historical evolution of wind activity in the world, considering
the technological aspects, the evolution of knowledge and discussion on the need to
mitigate the environmental damage arising from the electricity sector. In Brazil, aims to
show the evolution of the development of this activity and the context of the dynamics of
electricity generation for this type of source in areas where wind farms are being
deployed, the prospect and upstream potential highlighting and downstream of wind
sector in the country and RN. Therefore, it is intended to list the socioeconomic impacts
of the wind sector has brought to those municipalities where there is a greater number
of installed wind farms and operation, as well as the prospects of other downstream
activities that could be developed in order to generate productive chain and services. As
a result points to the important role of Brazil in the process of electricity generation
from renewable sources, which, through the implementation of specific policies, has
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allowed the domestic supply of electricity to supply a growing demand for
environmentally just and ecologically sustainable.
Keywords: Wind Energy. Brazil. Potentials.
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Código: HS1265
Autor: EMANUELLY CRISTINA DE SOUZA
Orientador: MARIA TERESA LISBOA NOBRE PEREIRA
Título: Imagens da vida itinerante: retratando pessoas em situação de rua
Resumo: O projeto de pesquisa “A invenção da vida itinerante na rua” se estabelece no
tripé ensino-pesquisa-extensão, instituído entre o Centro de Referência em Direitos
Humanos (CRDH) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em que
buscou-se compreender os modos de vida de pessoas que vivem na rua, especialmente
no que se refere às suas práticas de resistência e à inventividade das alternativas
produzidas frentes aos desafios do cotidiano. Tem uma metodologia qualitativa, com
base na pesquisa-intervenção priorizando o uso das imagens como dispositivo
metodológico ativo no processo de análise. Com isso, tivemos como resultados registros
fotográficos, sobretudo, contemplando momentos de socialização, locais de pernoite e
reinvenções de uso dos espaços e objetos. Com esses cenários e interações podemos
perceber as táticas de pessoas em situação de rua que se reinventam frente às regras
socializadas. Seja se organizando enquanto Movimento Social para reivindicar suas
necessidades, assim como traçando estratégias inventivas nos modos de trabalho e uso
do que a rua pode dispor para subsidiar suas vidas.
Palavras-chave: População em situação de rua. Imagens fotográficas. Cotidiano.
Title: Images of the traveling life: depicting people on the street
Abstract: The research project "The invention of the itinerant life on the street" is
established on the tripod teaching-research-extension, set between the Reference
Center for Human Rights (CRDH) and the Federal University of Rio Grande do Norte
(UFRN), in which He sought to understand the ways of life of people living on the street,
especially with regard to their resistance practices and inventiveness of the alternatives
produced fronts to everyday challenges. It has a qualitative methodology, based on
intervention research prioritizing the use of images as active methodological device in
the analysis process. With this, as photographic records results, especially considering
moments of socialization, nightly local and reinventions of use of spaces and objects.
With these scenarios and interactions we realize the tactics of people on the streets that
reinvent themselves in the face of socialized rules. It is being organized as a Social
Movement to claim their needs, as well as tracing inventive strategies in ways of
working and use of the street can afford to subsidize their lives.
Keywords: People on the streets. Photographic images. Daily.
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Código: HS1269
Autor: INGRID RAÍSSA DOS ANJOS ROCHA
Orientador: MARLOS ALVES BEZERRA
Co-Autor: INGRID DE CARVALHO LAVOR, JULIANA DE MORAIS PERES
Título: Contexto Oncológico: como a espiritualidade surge para os profissionais de
saúde?
Resumo: Mesmo com os avanços nos processos diagnósticos e de terapêutica o câncer
ainda é uma doença muito relacionada à morte, incidindo sobre a vivência dos
profissionais da oncologia. Nesse contexto, objetivamos investigar os recursos utilizados
pela equipe de saúde para lidar com as implicações da oncologia na rotina dos
profissionais. Considerando a espiritualidade como importante dimensão do humano
formulamos a hipótese de que os profissionais poderiam relacioná-la como um elemento
para o enfrentamento positivo do câncer no seu cotidiano. A metodologia qualitativa
privilegiou o uso de entrevistas semi-estruturadas com sete profissionais de um hospital
oncológico infantil referência em Natal/RN. Trabalhando com análise de conteúdo
discutimos suas vivências, como enfrentavam o adoecimento dos pacientes e a
espiritualidade. Nos resultados verificou-se o quanto a morte ainda configura como uma
situação desafiadora e marcante. Também foi possível discutir o quanto os profissionais
demonstram dificuldades de se perceberem enquanto sujeitos de cuidado. Os resultados
apontam para a valorização da espiritualidade enquanto elemento que colabora no
enfrentamento das situações cotidianas no serviço de oncologia. Concluímos pela
necessidade de novos estudos visando ampliar a compreensão sobre o sentido do
cuidado dos profissionais consigo, da distinção entre espiritual e religioso e dos
elementos que surgem como mais potencializadores do enfrentamento positivo por
parte dos profissionais.
Palavras-chave: espiritualidade, câncer, profissionais de saúde
Title: ONCOLOGICAL
PROFESSIONALS

CONTEXT

:

THE

SPIRITUALITY

FOR

THE

HEALTH

Abstract: Even with the advances in diagnostic and therapeutic processes cancer is still a
very related illness to death, which focuses on the experience of professionals in
oncology. In this context, we aimed to investigate what resources used by health staff to
deal with the implications of oncology in the routine of professionals. Considering
spirituality as an important dimension of human (Pargament, 1995) hypothesized that
professionals could relate it as an element for positive coping with cancer in their daily
lives. The qualitative methodology favored the use of semi-structured interviews with
seven professionals from an oncological reference hospital child in Natal / RN. Working
with content analysis discussed their experiences, as they faced the illness of patients
and spirituality. These results indicate that the as death still configured as a challenging
and remarkable situation. It was also possible to discuss how professionals experience
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difficulties to realize as care subjects. The results point to the enhancement of
spirituality as an element that contributes in coping with everyday situations in the
oncology service. We conclude the need for new studies to broaden the understanding of
the meaning of professional care of you, the distinction between spiritual and religious
and elements that arise as more improvers of positive coping by professionals.
Keywords: Spirituality. Cancer. Health professionals

894

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS1272
Autor: ANA LÍGIA PESSOA SAMPAIO
Orientador: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA
Título: AS TERRAS DA SANTA: A RELIGIOSIDADE NA CONSTITUIÇÃO TERRITORIAL DE
PAU DOS FERROS
Resumo: Sempre presentes no calendário anual de todas as cidades do Alto Oeste
Potiguar, procissões, festas de padroeiras e novenas atraem milhares de pessoas a essas
cidades, como grandes espetáculos de devoção e fé. Por detrás do caráter festivo, esses
eventos carregam em si representações de importantes conjunturas políticas de suas
fundações, sempre interconectadas, mas continuamente englobando contextos próprios
e capazes de interferirem profundamente na formação seja da cidade ou da região.
Nesse sentido, este trabalho busca entender como aspectos da religiosidade atuaram na
constituição do território de Pau dos Ferros. É a partir da Igreja que essas cidades se
consolidam e se ramificam, refletindo sua importância histórica, cultural e social através
de sua arquitetura monumental em localização privilegiada. Mas, o que poucos
consideram é o seu papel político, também expresso nas linhas de sua estrutura secular
e nas suas posses de terra, porém menos evidenciado. Propõe-se, então, uma
investigação histórica acerca da formação do seu núcleo territorial a partir de
levantamento mais aprofundado do século XVIII, discutindo povoação e parcelamento
de terra e sua influência até os dias de hoje. A atuação da igreja é observada em toda a
história de Pau dos Ferros, tanto pelos impactos materiais como os imateriais, ao mesmo
tempo que é um poder intangível, está materializada através de seus marcos
centenários.
Palavras-chave: Religiosidade. Igreja Católica. Território. Pau dos Ferros.
Title: THE SAINT’S LANDS: THE RELIGIOSITY ON THE TERRITORIAL CONSTITUTION OF
PAU DOS FERROS
Abstract: Always present in the annual calendar of all the cities of the Alto Oeste
Potiguar, processions, patronal feasts and novenas attract thousands of people to these
cities, as great shows of devotion and faith. Behind the festive character, bear in
themselves representations of important political situations of their foundations, always
interconnected, but continually embracing their own contexts and capable of deeply
interfere in the formation either the city or the region, fulfilling its role through its
imposing architecture. Accordingly, the aim of this work is to understand how aspects of
religiosity acted in the constitution of the territory of Pau dos Ferros. It is from the
Church that these cities are consolidated and branch, reflecting its historical, cultural
and social importance through its monumental architecture. However, what only few
consider is its political role, also expressed in the lines of its secular structure and its
land holdings, but less evident. For this, we propose a historical research on the
formation of its territorial core from further survey of the eighteenth century, discussing
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settlement and land subdivision and its influence until nowadays. The role of the church
is widely observed in the history of Pau dos Ferros, either its material impact as
immaterial, while it is an intangible power, it is materialized through their centuries-old
landmarks.
Keywords: Religiosity. Catholic Church. Territory. Pau dos Ferros.
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Código: HS1274
Autor: SABRINA TEIXEIRA ALMEIDA
Orientador: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA
Título: Efeitos de variáveis socioeconômicas e do programa de transferência de renda
Bolsa Família sobre a mortalidade infantil: uma análise sobre o Nordeste e nos
municípios do estado do Rio Grande do Norte.
Resumo: Buscando um maior entendimento da taxa mortalidade infantil no Nordeste e
especificamente no Rio Grande do Norte, o presente estudo analisou 1529 municípios da
região Nordeste do Brasil no ano de 2010 e 51 no estado do RN de 2006 a 2011. A taxa
de mortalidade infantil é considerada um dos indicadores que melhor reflete a situação
de saúde da população infantil. O objetivo do estudo foi relacionar a taxa de mortalidade
infantil com variáveis socioeconômicas da população. Para o alcance desse objetivo foi
utilizado à análise de regressão para identificar quais variáveis socioeconômicas
contribuíram para a redução da mortalidade infantil. Os indicadores utilizados nesse
estudo foram obtidos no Sistema de informação DATASUS e Matriz de Informação Social.
Entre os resultados constatou-se que o crescimento do PIB per capita, cobertura vacinal
e a cobertura do programa bolsa família ajudaram a reduzir a taxa de mortalidade
infantil no Nordeste.
Palavras-chave: Mortalidade infantil. Municípios. Programa Bolsa Família.
Title: Effects of socioeconomic variables and income transfer program Bolsa Familía
over child mortality: an analysis of the northeast and in the municipalities of Rio Grande
do Norte state.
Abstract: Looking for a greater understanding of the infant mortality rate in the
Northeast and specifically in Rio Grande do Norte, this study analyzed 1529
municipalities in the Northeast of Brazil in 2010 and 51 in RN state from 2006 to 2011.
The infant mortality rate is considered one of the best indicators that reflect the the
child population’s health status. The aim of the study was to relate the infant mortality
rate and socioeconomic variables of the population. To achieve this goal it was used
regression analysis to identify the socioeconomic variables that contributed to the
reduction of child mortality. The indicators used in this study were obtained from the
Information System DATASUS and Social Information Matrix. Among the results found
that the growth of GDP per capita, immunization coverage and the coverage of the Bolsa
Família program helped reducing the infant mortality rate in the Northeast.
Keywords: Child mortality. Municipalities. Bolsa Família Program.
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Código: HS1276
Autor: CHARLES DAMASIO SALES
Orientador: MARCILIO DE SOUZA VIEIRA
Título: A dança da cidade: avanços e retrospectos
Resumo: Esta pesquisa ancora-se no bojo de revisitar e redimensionar as experiências
vividas na cena da dança natalense buscando o sentido nelas implícitos para ampliar
seus horizontes de vivência tendo na discussão da cena de dança potiguar elementos
para pensar a prática pedagógica do mesmo a partir de entrevistas das figuras da dança,
ainda vivas, em nossa cidade. Pretende-se ao final das entrevistas construir um acervo
de dança para a cidade aberto a visitação para que a comunidade escolar e extraescolar
possam apreciar esse material em um Memorial de Dança da Cidade do Sol.
Palavras-chave: Dança-teatral, memorial, história
Title: The City Dance: advances and flashbacks
Abstract: This research is anchored in the midst of revisiting and resize the experiences
in the scene natalense dance seeking meaning in them Implicit to broaden their horizons
experience with the dance scene discussion potiguar elements to think about the
pedagogical practice the same from interviews of dancing figures, still living in our city.
It is intended to end the interview to build a dance collection to the city open to visitors
to the school and community extraescolar can enjoy this material in a Memorial to Sun
City Dance.
Keywords: Dance-Theater, memorial, history
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Código: HS1280
Autor: EDSON SANTOS DE LIMA
Orientador: ANTONIO GENARIO PINHEIRO DOS SANTOS
Título: A leitura discursiva do sentido: uma aplicação na formação docente em Letras
Resumo: Nosso trabalho justifica-se pelo espaço de visibilidade midiática que se reserva
à questão da inclusão no escopo da atuação docente na contemporaneidade.
Fundamentados na teoria de Análise do Discurso de linha francesa e no método
arqueogenealógico de Foucault (2005, 2007), objetivamos problematizar as condições
de produção e os efeitos dos sentidos – discursivizados em edições especiais da Revista
Nova Escola, no ano de 2015 – que se voltam para a questão da inclusão e seus efeitos
para a formação e atuação docente. Ao se incluir no leque de outras tantas pesquisas e
discussões da área, nosso estudo considera o trajeto de discursividade operado pela
mídia para produzir sentido a partir de efeitos de controle do dizer. Nossas análises
apontam para a efetividade da inscrição da temática da inclusão na ordem do discurso
midiático, atentando para suas implicações na formação e atuação docente.
Palavras-chave: Sentido. Discurso. Inclusão. Formação Docente
Title: Meaning discoursive reading: an application to the teacher education in Literature
Abstract: This study is justified by the space of media visibility which is due to the
inclusion issue at the teacher performance in the current society. Based on the
principles of the French Discourse Analysis Theory as well as on the Foucault’s
arqueogenealogic method (FOUCAULT 2005, 2007) we aim to discuss the conditions of
production and the meaning effects – which are developed through the special editions
of the magazine Nova Escola published in 2015 – which are linked to the inclusion
matter and its effects to the teacher education. Inserted in the group of researches and
investigations related to SEDiAR proposal, this paper considers the discourse way ran by
media to produce meaning and discourse control effects. The analysis indicates the
effectiveness of the questions about inclusion into discourse order, considering its
implications to the teacher education and to the teaching performance in classroom.
Keywords: Meaning. Discourse.Inclusion.Teacher Education.
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Código: HS1282
Autor: ANA LUÍSA DE SOUZA DANTAS
Orientador: GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS
Título: Fontes para história cultural urbana: arquitetura entre textos e representações
Resumo: O Plano Geral de Sistematização de Natal, proposto ao final da década de 1920,
representou a transição da cidade de ares coloniais para o início da modernidade. Em
concordância com outras cidades brasileiras, a exemplo do Rio de Janeiro, de Pereira
Passos, o prefeito e engenheiro civil Omar O’Grady percebeu, de forma visionária, a
imprescindibilidade de delinear o traçado urbano e, para isso, confiou a remodelação e
esquematização de Natal ao arquiteto greco-italiano Giácomo Palumbo. A formação
acadêmica de O’Grady nos Estados Unidos contribuiu para a concepção de um
pensamento avant-gard e o contato com o urbanismo americano proporcionou uma
maior percepção de zoneamento. O “zoning”, embora empregado com a finalidade de
assegurar as condições de higiene e bem-estar dos habitantes, foi também responsável
por promover desapropriações e fomentar a segregação social na cidade.
Palavras-chave: Natal. Urbanismo. Zoneamento. Remodelação.Omar O’Grady.
Title: Sources to urban cultural history: architecture between texts and representations
Abstract: The General Systematization plan of Natal, suggested at end of 1920s,
represents the transition of a colonial city to the beginning of modernity. In agreement
with others Brazilian cities, for example, the Rio de Janeiro of Pereira Passos, the Mayor
and civil engineer Omar O’Grady noticed, in visionary way, the indispensability of
outline the urban draft and, for this, he trusted the reshuffle and the layout of Natal to
the Greek-Italian architect Giácomo Palumbo. The graduation of O’Grady in the United
States of America contributed for conception of an avant-guard thinking and the contact
with American urbanism provided a better perception of zoning. The “zoning”, although
used with purpose of ensuring well-being and hygiene conditions of population, also
was responsible to promote expropriations and put forward the social segregation in the
city.
Keywords: Natal; Urbanism; Zoning; Reshuffle; Omar O’Grady
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Código: HS1286
Autor: KAROLYNY ALVES TEIXEIRA DE SOUZA
Orientador: ILANA LEMOS DE PAIVA
Título: JUVENTUDE E CRIMINALIZAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR: REFLEXÕES
POTENCIAIS PARA TRANSFORMAÇÃO.
Resumo: Esse projeto se propôs a atuar com jovens da Escola Estadual Professor José
Fernandes Machado, localizado em Ponta Negra, destinada à população da comunidade
Vila dos Pescadores, formada por famílias de pescadores com herança histórica e
cultural forte, mas bastante criminalizada pelos noticiários midiáticos. A escola foi
apontada pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura por apresentar um contexto de
maior vulnerabilidade social e evasão escolar. Logo, pensando numa didática dialógica e
horizontal, foram elaboradas e realizadas práticas com adolescentes baseadas em
princípios de Educação Popular, atreladas à metodologia da pesquisa-ação, levando em
conta suas especificidades, com o objetivo de refletir as relações cotidianas na
comunidade, na escola e/ou na sociedade em geral. Buscando compreender e
problematizar as estratégias de enfrentamento aos processos de criminalização
vivenciados pelos estudantes, utilizamos dinâmicas para que pudéssemos elencar temas
geradores a serem desenvolvidas em rodas de conversas, atividades lúdicas, entre
outras práticas. Como resultado das ações, além das atividades, houve a interação e a
participação dos estudantes, abrindo possibilidades para vivências e reflexões na
comunidade através de seus potenciais culturais, e ainda, a compreensão de serem
sujeitos com poder de transformação da realidade social. A observação de outras
questões ligadas ao ambiente escolar e a criminalização da juventude serão abordadas
no decorrer deste artigo.
Palavras-chave: Juventude. Periferia. Criminalização. Educação Popular. Pesquisa-ação.
Title: YOUTH AND CRIMINALIZATION ON THE SCHOOL CONTEXT: POTENCIAL
REFLECTIONS TO TRANSFORMATION.
Abstract: This project is proposed to work with young people of the State School
Professor José Fernandes Machado, located in Ponta Negra, for the people of
Fisherman's Village community, formed by fishermen’s families with strong historical
and cultural patrimony, but rather criminalized by the media news. The school was
identified by the State Department of Education and Culture to present a context of
strong social vulnerability and school evasion. Therefore, thinking in a dialogical and
horizontal teaching, we’re prepared and carried out practice with adolescents based on
the principles of popular education, linked to the action research methodology, taking
into account their specific characteristics, in order to reflect the daily relationships in
the community, at school and/or in society in general. Trying to understand and discuss
strategies to face the criminalization processes experienced by students, we’re used
dynamics so we could make a list of generators topics to be developed on wheels
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conversations, fun activities, among other practices. As a result of the actions, in addition
to activities, there was interaction and student participation, opening possibilities for
experiences and reflections in the community through its cultural potential, and also the
understanding themselves as young people with power to change social reality. The
observation of other issues related to the school environment and the criminalization of
youth will be addressed throughout this article.
Keywords: Youth. Periphery. Criminalization. Popular education. Action research.
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Código: HS1288
Autor: THAINÁ WEINGARTNER CHAGAS
Orientador: ANGELA MARIA CHUVAS NASCHOLD
Título: LEITURA+NEUROCIÊNCIAS - Melhoria da Compreensão Leitora no Programa
Mais Educação: Tempo, Espaço e Atividades Linguístico-Pedagógicas Inovadoras na
Educação Integral.
Resumo: O objetivo do Projeto é formar professores numa perspectiva metodológica
inovadora de alfabetização, com vistas ao alcance da compreensão leitora plena. Tratase de um trabalho interdisciplinar organizado a partir dos resultados de dois projetos de
pesquisa de características experimentais inovadoras (NASCHOLD, 2014; NASCHOLD et
all, 2015b e c). Com a pesquisa experimental, foram produzidos três kits de
alfabetização, que estão sendo sendo implementados em 50 turmas de alfabetização, a
partir de um proceso de formação de professores baseado nos fundamentos teóricos
produzidos nas pesquisas/kits organizados. O Kit 1, denominado de IDEIA (Instrumento
de Diagnóstico das Etapas Iniciais da Alfabetização), é composto por uma bateria de 12
testes relativos ao desenvolvimento da leitura e da escrita. O Kit 2 é formado por 36
tipos de materiais de alfabetização de características inovadoras que trabalham de
forma integrada as atividades grafofonológicas, morfossintáticas, semânticas e
pragmáticas, produzidas com base nas pesquisas realizadas. O Kit 3 porta atividades
digitais integradas às atividades do Kit 2. Os professores envolvidos no trabalho de
implementação dos kits nas turmas de alfabetização estão sendo formados por meio de
um curso de pós-graduação lato sensu oferecido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da
UFRN, bem como mediante atividades de extensão.
Palavras-chave: Leitura; Neurociências; Compreensão Leitora; Inovação Tecnológica;
Title: READING + NEUROSCIENCES- Improvement of Understanding of Reading in More
Education Program: Time, Space and Language-Pedagogical Innovative Activities in
Integral Education.
Abstract: This project aims to educate teachers in an innovative methodological literacy
perspective intended to the achievement of total reading comprehension. It is an
interdisciplinary work carried out considering the results of two research projects with
innovative experimental characteristics (NASCHOLD, 2014; NASCHOLD et all, 2015b e
c). The experimental research allowed for the production of three literacy kits, which
have been implemented in 50 literacy groups, in a process of teacher education
grounded on the theoretical foundations of the designed kits and researches. Kit 1,
called IDEIA (Instrument of Diagnosis of Early Literacy Stages), consists of 12 tests
related to reading and writing development. Kit 2 is composed of 36 types of innovative
literacy materials that integrate grapho-phonological, morphosyntactic, semantic and
pragmatic activities based on the researches. Kit 3 comprehends digital activities
integrated to Kit 2 activities. The teachers working in the kit implementation in literacy
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groups have both attended a lato sensu postgraduate course offered by UFRN Rectorship
for Postgraduate Studies and participated in extension activities.
Keywords: Reading; Neuroscience; Reading Comprehension; Technologic Innovation;
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Código: HS1289
Autor: ROQUE DA MATA CHIANCA
Orientador: ANA MARIA DE OLIVEIRA PAZ
Título: IMPLICAÇÕES DO LETRAMENTO NA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO:
DISCUTINDO ESCRITAS ESPECÍFICAS DE FUTUROS PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM
Resumo: A leitura e/ou escrita não é uma atividade exclusiva de estabelecimentos
escolares, mas de inúmeras esferas sociais. Nesse sentido, objetivamos neste trabalho
investigar como se desenvolvem, em escolas de formação, eventos e práticas de
letramento que visam à preparação de técnicos e graduandos em Enfermagem para a
elaboração dos registros necessários à área de atuação desses futuros profissionais.
Tomamos como principais pressupostos teóricos a perspectiva de letramento como
prática social (STREET, 1984); os estudos de Kleiman (1995; 2005); Barton e Hamilton
(2000); Paz (2008), dentre outros. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho
etnográfico, que tem por cenário uma instituição de Ensino Superior da esfera federal
localizada no interior do RN, e como colaboradores professores e alunos graduandos do
5º, 7º e 9º períodos do Curso de Enfermagem dessa instituição. Como instrumental de
geração de dados procedeu-se à realização de entrevistas junto aos professores e à
aplicação de questionários destinados aos alunos. Diagnosticamos que esse Curso não
apresenta em sua estrutura curricular nenhuma disciplina relativa à leitura e produção
de registros escritos da enfermagem. Ademais, parte dos alunos relatou dificuldades no
tocante à produção escrita, sobretudo no que diz respeito ao uso da linguagem técnica, à
estruturação dos textos, à pontuação e à ortografia, havendo a necessidade de se rever a
estruturação dessa grade curricular no intuito de solucionar essas carências.
Palavras-chave: Letramento. Escolas de enfermagem. Formação.
Title: LITERACY ON FORMATION TO WORK: A STUDY ABOUT THE WRITTEN PRACTICE
OF NURSING TECHNICS AND GRADUATE STUDENTS
Abstract: The reading and / or writing is not an exclusive activity of schools, but in many
social spheres. This way, we have as goal in this work to investigate how literacy
practices and events are developed in formation schools, that are aimed at preparation
of technicians and graduate students in nursing for the preparation of records required
in their future area of operation. We have as main theoretical assumptions of literacy
perspective as a social practice (Street, 1984); Kleiman studies (1995, 2005); Barton and
Hamilton (2000); Paz (2008), among others. This is a qualitative research, ethnographic,
and by setting a higher education institution of the federal level, located inside the RN
and as collaborators professors and graduate students of the 5th, 7th and 9th periods of
the nursing course of this institution. As instrumental of information were used
interviews with teachers and questionnaires to students. We diagnosed that this course
does not have in its curriculum no discipline on the reading and production of written
records of nursing. Beside this, part of students reported difficulties in writing
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production, especially with regard to the use of technical language, the structure of the
text, the punctuation and orthography, with the need to review the structure of this
curriculum due to address these shortages.
Keywords: Literacy. Nursing School. Formation.
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Código: HS1293
Autor: DÉBORA YOUCHOUBEL PEREIRA DE ARAÚJO LUNA
Orientador: GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS
Título: Um arquiteto na aldeia: a contribuição de Herculano Ramos para o primeiro ciclo
de modernização urbana de Natal
Resumo: Entre os arquitetos dispostos a reestruturações urbanísticas e arquitetônicas
nas cidades Brasileiras pós império, está o caso do arquiteto Herculano Ramos que por
onde passou deixou um trabalho significativo. Neste contexto o trabalho visa subsidiar a
análise de um personagem muito citado conquanto pouco estudado na historiografia
urbana de Natal. Mais ainda, praticamente “desconhecido” na historiografia da
arquitetura acadêmica e eclética no Brasil da segunda metade do século XIX e das
primeiras décadas do XX. Nascido em Minas Gerais, cursou a antiga Academia Imperial
de Belas Artes do Rio de Janeiro de 1869-1876, complementou seus estudos de
construção civil na Europa e fez parte de diversas comissões pelo Brasil. Arquiteto
recém-formados da AIBA, Herculano Ramos não mediu esforços e saiu Brasil “a dentro”
em busca de oportunidades vindouras, onde pudesse colocar em prática seu ofício,
exercendo assim, plenamente o papel do arquiteto. Chegou em Natal em 1902 e por aqui
ficou até 1914, tendo se constituído um dos principais profissionais de projeto e
construção então, sendo responsável por importantes obras do primeiro ciclo de
modernização da capital potiguar.
Palavras-chave: Transformação urbana, historiografia, Herculano Ramos.
Title: An architect in the village: the contribution of Herculano Ramos to the first urban
modernization Natal cycle
Abstract: Among the architects willing to urbanistic and architectural restructuring in
Brazilian cities after empire, is the case of Herculano Ramos architect where he went left
significant work. In this context, the work aims to support the analysis of a character
often cited though understudied in urban Christmas historiography. Moreover, almost
"unknown" in the historiography of academic and eclectic architecture in Brazil in the
second half of the nineteenth century and the first decades of the twentieth. He was born
in Minas Gerais, attended the former AIBA of Rio de Janeiro from 1869-1876, he
complemented his civil construction studies in Europe and was a member of various
committees in Brazil. Newly graduated architect of AIBA, Herculano Ramos spared no
effort and left Brazil "the inside" looking for future opportunities where he could put
into practice their craft, thus exercising fully the role of the architect. He arrived in Natal
in 1902 and stayed here until 1914, having been one of the leading professional design
and construction back then, being responsible for important constructions of the first
stage of Modern Architecture in the Potiguar capital (Natal).
Keywords: urban transformation, historiography, Herculano Ramos.
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Código: HS1299
Autor: THAÍS OLIVEIRA SILVA
Orientador: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES
Título: BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO EIXO ESTRUTURANTE DO
CURRÍCULO E EXPERIENCIAS PROPICIADAS ÀS CRIANÇAS NO COTIDIANO DAS
INSTITUIÇÕES: ENTRE PROPOSIÇÕES E PRÁTICAS
Resumo: O estudo objetiva analisar as brincadeiras experimentadas por crianças no
contexto da educação infantil, considerando que as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) definem que as brincadeiras são um dos eixos
estruturantes do currículo. O presente texto aborda a pesquisa bibliográfica que teve
objetivo caracterizar as brincadeiras, como atividades específicas das crianças,
consideradas como sujeitos humanos com especificidades, como pessoas concretas,
capazes de aprender e de se desenvolver, desde que em condições socioculturais
propícias, de produzir cultura, principalmente por meio da ludicidade. O brincar
consiste em uma das linguagens da criança, um dos modos como ela se relaciona com o
mundo e compreende as coisas à sua volta e a si mesma, sendo, portanto, central em sua
educação e seu desenvolvimento. Essa concepção está afirmada em documentos oficiais
pertinentes à essa etapa educacional, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (BRASIL, 2010) que definem a brincadeira como um dos eixos
estruturantes do currículo. A pesquisa orienta-se pelos princípios da investigação
qualitativa e da abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky. O presente relatório
aborda a fase da pesquisa que envolve o levantamento bibliográfico e busca analisar os
modos como a brincadeira é caracterizada nas teorizações e como sua importância em
relação ao desenvolvimento da criança.
Palavras-chave: Brincadeira. Educação Infantil. Currículo.
Title: PLAYS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AS AXIS CURRICULUM AND
EXPERIENCES ESTRUTURANTE propitiated CHILDREN IN EVERYDAY INSTITUTIONS:
BETWEEN PROPOSITIONS AND PRACTICE
Abstract: When we talk about games, we associate this activity to something the child's
universe, and featuring the childhood of children. However, the play, that is, this playful
activity, is not childhood characteristic of many children. According to some official
documents of early childhood education, such as the National Curriculum Guidelines for
Early Childhood Education, the play is considered as an activity of great importance,
becoming a structuring axis of EI curriculum. However, in some centers of infant
education, play or is removed from the child as a punitive measure of their actions, or it
is very present in the routine of the institution. Thus, the survey of bibliographical,
through the principles of qualitative research and cultural-historical approach LS
Vygotsky, seeks to analyze what theorists talk about on this activity, how important,
what features and what their role in the development of children process.
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Código: HS1300
Autor: ANA RAFAELA OLIVEIRA E SILVA
Orientador: ANTONIO GENARIO PINHEIRO DOS SANTOS
Título: A PRODUÇÃO DO SUJEITO ASSASSINO E O ACONTECIMENTO DO CRIME NA
MÍDIA: A DISCURSIVIDADE EM CAPAS DE REVISTA COMO FERRAMENTA PARA A
FORMAÇÃO DOCENTE EM LETRAS
Resumo: Neste trabalho analisamos, sob o crivo da Análise do Discurso de linha
francesa, a fabricação do acontecimento do crime na mídia e o trabalho com a produção
de subjetividade. Trata-se de, a partir dos estudos de Foucault (2005, 2006) e de
Pêcheux (2007), investigar a operação midiática para fabricar, no espaço do dizer e da
visibilidade, a posição de sujeito assassino. Para tanto, selecionamos o caso Von
Richthofen ocorrido em 2002, enxergando seu processo de discursivização em capas de
revistas brasileiras. As análises apontam para a proposta de se explorar o enunciado do
crime em capas de revistas nacionais, propondo a leitura discursiva das dizibilidades,
que circulam socialmente, como importante ferramenta de ensino no escopo da
formação docente.
Palavras-chave: Subjetividade. Enunciado. Crime. Acontecimento.
Title: PRODUCTION OF THE MURDERER SUBJECT AND THE CRIME EVENT IN MEDIA:
DISCURSIVITY IN MAGAZINE COVERS AS A TOOL TO THE TEACHER EDUCATION IN
LITERATURE
Abstract: Considering the principles of the French Discourse Analysis, we analyze, in this
study, the production of the crime discourse event and the work with subjectivity
making process. It consists in a way to investigate, according to the Foucault’s (2005,
2006) and Pêcheux’s studies (2007), the media carried out work to produce, at the space
of saying and visibility, the place reserved to the murderer subject. Therefore, we took
the Von Richthoifen case, from 2002, looking to the way it was explored discursively on
the Brazilian magazine covers. Our analysis point to the necessity we have to explore the
crime statement on national magazine covers, considering the discourse reading as an
important tool to the teacher education process.
Keywords: Subjectivity. Statement. Crime. Discourse Event.
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Código: HS1306
Autor: JADILIANA TAVARES GONÇALO DE ARAÚJO
Orientador: ALESSANDRA CARDOZO DE FREITAS
Título: Leitura de poesia: da referencialidade às metáforas
Resumo: O trabalho investiga o modo como a criança aborda a metáfora na leitura de
poesia em sala de aula. O corpus é resultante da pesquisa longitudinal "A mediação na
leitura do poema: interface voz, imagem e sentidos", realizada em uma escola pública de
Natal/RN, com alunos do Ensino Fundamental, acompanhados do 4° ao 5°ano (2012 –
2013). Os dados são provenientes de sessões de leitura gravadas em áudio e vídeo,
observações in loco e postagens em um fórum eletrônico. Dentre as sessões de leitura
constitutivas da pesquisa, destacam-se as sessões em que foram lidos os poemas
deMarina Colasanti (2007), do livro “Minha ilha maravilha”. A análise está
fundamentada nos estudos sobre poesia (POUND, 2013); leitura (ECO; 1994; SMITH,
1989); literatura e prática pedagógica (AMARILHA, 2010; TAVARES, 2007). Constata-se
a necessidade da mediação pedagógica por meio de perguntas provocativas que
mobilizem o aluno a ultrapassar a referencialidade, de modo a abordar a metáfora na
leitura de poesia.
Palavras-chave: Poesia. Literatura. Leitura. Metáfora.
Title: CHILD RELATIONSHIP WITH METAPHOR IN THE POETRY READING
Abstract: The work investigates how children approach the metaphor in poetry reading
in the classroom. The corpus is a result of the longitudinal research "Mediation in the
poem's reading: voice, image and meanings interface " held in a public school in Natal /
RN, with elementary school students, accompanied from the 4th to 5th year (2012 2013). The data are derived from reading sessions recorded in audio and video, in loco
observations and posts in an electronic forum. Among the research's constituent reading
sessions, we highlight the sessions in which were read the poems of Marina Colasanti
(2007), from the book "My wonderful island." The analysis is based on studies of poetry
(POUND, 2013); reading (ECO, 1994; SMITH, 1989); literature and teaching practice
(AMARILHA, 2010; TAVARES, 2007). We noted the need of pedagogical mediation
through provocative questions that mobilize the student to overcome the referentiality
in order to address the metaphor in poetry reading.
Keywords: Poetry. Literature. Reading. Metaphor.
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Código: HS1308
Autor: PABLO EDUARDO NIKOLAIS TEIXEIRA BONIFACIO DA SILVA
Orientador: EDZANA ROBERTA FERREIRA DA CUNHA VIEIRA LUCENA
Título: Plano de trabalho para a pesquisa sobre ética
Resumo: Este artigo se propões a realizar uma pesquisa da tendência de relatar atos
questionáveis no Brasil e na Angola, voltado para análise quantitativa e descritiva dos
dados mostrando como em cada caso ético os respondentes dos dois países se
comportam quanto a denúncia ou não. Além disso é mostrado que a ética tem um papel
importante para delatar estes atos. Os resultados demonstram que a média das variáveis
gravidade do ato, responsabilidade de informar, custo pessoal de relatar e probabilidade
de denunciar no Brasil são maiores que na Angola.
Palavras-chave: ética; atos questionáveis; cultura.
Title: TREND TO REPORT QUESTIONABLE ACTS AND ETHICS IN BRAZIL AND ANGOLA
Abstract: This article proposes to conduct a survey of the trend to report questionable
acts in Brazil and Angola, facing to quantitative and descriptive analysis of data showing
how every ethical case respondents of both countries behave as the complaint or not.
Furthermore, it is shown that ethics has an important role to denounce these acts. The
results show that the average of the variable seriousness of the irregularity,
responsibility to report, personal cost report and likely to report in Brazil are higher
than in Angola.
Keywords: ethic; questionable acts; culture.
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Código: HS1309
Autor: CAMILA BARBOSA DOS SANTOS
Orientador: ROSALIA DE FATIMA E SILVA
Título: Educação em Direitos Humanos
Resumo: Este trabalho tem por objetivo trazer à tona os fatores que dificultam e/ou
inviabilizam processos educativos que apontem para a constituição de uma cultura em
direitos humanos, no âmbito da formação e das condições de trabalho de docentes do
ensino superior que atuem nos cursos de licenciaturas, como recorte da pesquisa
“Educação em direitos humanos: processo de formação e constituição de uma cultura”.
Para tanto, recorreu-se à revisão da bibliografia existente acerca do assunto, bem como
a análise documental dos instrumentos que orientam a educação em direitos humanos
de abrangência nacional – Plano Nacional de Educação (PNE, 2014), Plano Nacional de
Educação em Direitos Humanos (PNEDH, 2006) e as Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos (DNEDH, 2012). Nesse sentido, o estudo busca indicar
proposições quanto ao enfrentamento desses fatores e à criação de condições que
efetivem o trabalho da educação superior na perspectiva dos direitos humanos.
Palavras-chave: Formação docente. Educação em direitos humanos. Ensino superior.
Title: EDUCATION ON HUMAN RIGHTS: FORMATION PROCESS AND CONSTITUTION OF
A CULTURE
Abstract: This work aims to bring to light the factors that hinder and/or unreliable
educational processes that point to the establishment of a culture of human rights in the
context of teacher education and higher education teachers working conditions that
work in undergraduate courses as part of a research "Educação em direitos humanos:
processo de formação e constituição de uma cultura." Therefore, it appealed to the
review of existing literature on the subject and the documentary analysis of the
instruments that guide the human rights education nationwide – Plano Nacional de
Educação (PNE, 2014), Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH,
2006) e as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (DNEDH, 2012).
In this sense, the study seeks to show the propositions as to addressing these factors and
the creation of conditions to give effect to the work of higher education on the
perspective of human rights.
Keywords: Teacher education. Education on human rights. Higher education.
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Código: HS1311
Autor: CHARLISE KATIENE FERREIRA DE MENDONÇA
Orientador: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO
Título: Alfabetização/Letramento de Jovens e Adultos: que procedimentos teóricometodológicos?
Resumo: Esta pesquisa buscou investigar, sob a perspectiva de professores da EJA, que
procedimentos teórico-metodológicos têm contribuído para uma prática pedagógica
bem sucedida de alfabetização/letramento. O trabalho se desenvolveu através de estudo
de caso no contexto da abordagem qualitativa da pesquisa. Na coleta de dados foram
utilizadas a observação participante e a entrevista semidiretiva. No estudo fica
evidenciado o relato de situações, procedimentos e práticas pedagógicas marcadas pelo
sucesso através do trabalho pedagógico mediado pela professora Aparecida a jovens que
apresentam ritmos mais lentos na aquisição dos conhecimentos da leitura e escrita. Esse
tipo de prática pedagógica é uma ação educativa que diante das dificuldades tem
conseguido superar os desafios. São estratégias e mediações específicas que tem
contribuído para que esses alunos possam evoluir no seu processo de alfabetizaçãoletramento.
Palavras-chave: EJA. Prática pedagógica. Alfabetização/Letramento
Title: LITERACY / LITERACY AND YOUNG ADULTS: WHAT PRCEDIMENTOS
THEORETICAL- METHODOLOGICAL?
Abstract: This research aimed to investigate under the teachers' perspective of the EJA ,
which theoretical and methodological procedures have contributed to a successful
teaching practice literacy / literacy. The work was developed through case study in the
context of qualitative research approach . Data collection were used participant
observation and semidiretiva interview. reporting situations , procedures and
educational practices marked by success through educational work mediated by
Professor Aparecida young people who have slower rates in the acquisition of reading
and writing skills in the study is evident . This kind of teaching practice is an educational
action in the face of difficulties has managed to overcome the challenges . Are specific
strategies and mediations that have contributed to these students to evolve their literacy
- literacy process.
Keywords: EJA . Teaching practice. Literacy/Literacy
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Código: HS1312
Autor: ANE CAROLINE SILVA SOBRAL
Orientador: EDLA HOFFMANN
Título: A Organização da Atenção Primária em Natal e o Direito à Saúde em Natal (V2)
Resumo: O presente artigo visa apresentar resultados parciais do plano de trabalho,
vinculado a pesquisa intitulada “A Atenção Primária e o direito à saúde em Natal-RN”.
Tem por objetivo 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 qualitativo, de
campo e documental, fundamentado no método dialético-crítico. A coleta de dados
desenvolve-se por meio de entrevistas semiestruturadas, grupos focais e pesquisa
documental nos planos municipais e relatórios de gestão do município. Os sujeitos da
pesquisa são gestores (as) do município, da atenção básica em nível central, distrital e
local nas Unidades Básicas de Saúde (UBS); Unidades Saúde da Família (USF) e Unidades
Básicas Ampliadas (UBA), bem como os trabalhadores de saúde que pertencem às
unidades que compõem à amostra da pesquisa. Os resultados revelam que melhorias
têm sido efetivadas em Natal, a partir da adesão do modelo assistencial da Estratégia
Saúde da Família (USF), como a realização dos grupos de hiperdia, diabetes, vacinação,
entre outros. Contudo, a oferta de ações e serviços continuam centradas no modelo
assistencial privatista, baseado em ações curativas, contrariando a proposta da Atenção
Primária à Saúde e ESF.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Serviços de saúde. Direito à Saúde.
Title: The Organization of Primary Natal-RN : a northern district analysis
Ane Caroline Silva Sobral , Edla Hoffman
Abstract: This article presents partial results of the work plan, linked to research
entitled "Primary and the right to health in Natal, Brazil." It aims to evaluate the
structure of primary health care in the city of Natal / RN, in order to contribute to
improving the quality of health actions and services offered in the perspective of
comprehensiveness. This is a qualitative study, field and documentary, based on the
dialectical-critical method. Data collection is developed through semi-structured
interviews, focus groups and desk research in municipal plans and available
management reports. The research subjects are managers (the) municipality, primary
care in central, district and local levels in the Basic Health Units (BHU); Family Health
Units (USF) and Basic Units Extended (UBA) as well as health workers belonging to the
units that make up the survey sample. The data show that improvements have been
effected in Natal from the accession of the care model of the Family Health Strategy
(USF), as the achievement of HIPERDIA groups, diabetes, vaccination and others.
However the offering and services remain focused on privatizing health care model,
based on curative actions, contrary to the proposal from Primary Health Care.
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Código: HS1315
Autor: GELMARIA RODRIGUES DE SOUZA
Título: A Organização da Atenção Primária em Natal e o Direito à Saúde em Natal (V4)
Resumo: O presente artigo visa apresentar resultados parciais do plano de trabalho,
vinculado a pesquisa intitulada “A Atenção Primária e o direito à saúde em Natal-RN”,
em execução desde fevereiro de 2013, coordenada pela professora Drª. Edla Hoffmann.
A referida pesquisa pretende dar visibilidade à atenção primária em saúde e como essa
tem contribuído para a garantia ao direito à saúde em Natal/RN. Tem como objetivo
geral avaliar a estruturação da Atenção Primária à Saúde no município de Natal/RN com
o objetivo 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 dos serviços de
saúde oferecidos na perspectiva da integralidade. Trata de uma pesquisa qualitativa, de
campo e documental, constituindo-se num estudo de caso, exploratório e descritivo,
orientado pelo método dialético-crítico. Os sujeitos de pesquisa envolvem gestores/as
municipal, nível central, distrital do departamento de atenção básica, diretores (as) das
unidades de saúde, trabalhadores de saúde desse nível de atenção. Os dados foram
coletados por meio de realização de entrevistas semiestruturadas e posteriormente
serão realizados grupos focais a serem aplicados com equipes das unidades de saúde. O
material é analisado a partir da técnica de “análise de conteúdo” de Bardin. Os
resultados preliminares até o momento revelam que o acesso às ações e serviços de
saúde não são ofertados na quantidade necessária para atender a alta deman
Palavras-chave: Palavras-chave: Atenção Primária. Direito à Saúde.
Title: THE ORGANIZATION OF PRIMARY CARE AND THE RIGHT TO HEALTH IN NATAL
Abstract: This article presents partial results of the work plan, linked to research
entitled "Primary and the right to health in Natal-RN", running since February 2013,
coordinated by Professor Dr. Edla Hoffmann. Such research aims to give visibility to
primary health care and how this hascontributed to guarantee the right to health in
Natal / RN. It has the general objective to evaluate the structure of primary health care
in the city of Natal / RN in order to evaluate the structure of Primary Health Care in
Natal / RN, in order to contribute to improving the quality of actions and health services
in the perspective of comprehensiveness. This is a qualitative research, field and
documental, constituting a case study, exploratory and descriptive, guided by the
dialectical-critical method. The research subjects involve managers / the city, central,
district of primary care department directors (the) health facilities, health workers this
level of attention. Data were collected by conducting semi-structured interviews and
focus groups will be later to be applied with teams of health facilities. The material is
analyzed from the technique of "content analysis" of Bardin. Preliminary results to date
show that access to health actions and services are not offered in the amount required to
meet the high demand which precariza the services offered, but as far as possible the
health preven
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Keywords: Primary attention. Right to health.
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Código: HS1319
Autor: ADIELSON PEREIRA DA SILVA
Orientador: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA
Título: REPRESENTAÇÃO E MATERIALIDADE: METAMORFOSES E APROPRIAÇÕES
ESPACIAIS NO DISCURSO DA TRANSPOSIÇÃO DO SÃO FRANCISCO
Resumo: Na década passada deu-se início a uma das maiores obras já executada no
território brasileiro. A transposição do Rio São Francisco chama atenção pelo seu
tamanho e também por sua potencialidade em ajudar milhões de pessoas que vivem no
sertão nordestino e de tempos em tempos sofrem dificuldades pela falta de água
causada pelas estiagens prolongadas. Grande também foi o tempo de gestação da
proposta da obra, que remonta o século XIX. De lá para cá o tema por vezes ganhou
grande destaque pelos políticos, mas também passou vários períodos no esquecimento,
mas assim como o problema das secas, a transposição foi ganhando mais atenção por
parte do Estado. Sobretudo, quando enfrentamento das estiagens se institucionalizou e
foi acampado pela Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) – Mais tarde DNOCS.
Analisar os diversos momentos da discussão acerca da obra de transposição e a relação
do ressurgimento do tema no debate político com os períodos de estiagem, assim como
o uso da cartografia como argumento na discussão é o objetivo deste trabalho. Para
tanto, voltou-se para o exame de documentos históricos que tratam do fenômeno
natural das secas, relatórios e mapas oficiais que embasaram a discussão sobre a obra
dos canais. A análise do material revelou haver uma relação entre momentos de
destaque do tema e os períodos de estiagens mais intensas, como uma forma de
estratégia política, que contava também com uso da cartografia que foi elemento de
argumentação.
Palavras-chave: Transposição do Rio São Francisco. Secas. Cartografia histórica
Title: REPRESENTATIONS AND MATERIALITY: METAMORPHOSES AND SPACE
APPROPRIATIONS IN SPEECH OF SÃO FRANCISCO TRANSPOSITION
Abstract: In the past decade it was started one of the greatest works ever performed in
Brazil. The transposition of the São Francisco River draws attention by its size and also
its potential to help millions of people who live in the north and from time to time
backlands suffer difficulties by water shortages caused by prolonged drought. Great was
also the time of the work proposal of pregnancy, which dates back to the nineteenth
century. Since then the issue sometimes was highlighted by politicians, but also spent
several periods in oblivion, but as the problem of drought, transposition has been
gaining more attention from the state. Especially when coping with drought was
institutionalized and was camped by the Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) later DNOCS. Analyze several discussions about the implementation of the work and the
theme of the revival of relationship in the political debate with periods of drought, as
well as the use of cartography as an argument in the debate is the goal of this work.
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Therefore, he turned to the examination of historical documents dealing with the natural
phenomenon of drought, official reports and maps that supported the discussion on the
work of channels. The analysis of the material revealed a relationship between theme
highlighted moments and periods of more intense droughts, as a form of political
strategy, which also had use of the mapping that was argument element.
Keywords: São Francisco River’s transposition. Drought. Historical cartography

921

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS1323
Autor: THAYANE LOPES MIRANDA
Orientador: MARIA CRISTINA LEANDRO DE PAIVA
Título: SABERES E FAZERES DA TUTORIA PRESENCIAL DO CURSO DE PEDAGOGIA À
DISTÂNCIA
Resumo: Com a finalidade de ampliar as discussões da tutoria presencial dos cursos à
distância, este estudo abordará os desafios, as possibilidades e as alternativas de
superação apontadas pelos tutores presenciais do curso de pedagogia, na modalidade à
distância, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O presente trabalho se
constitui como um dos resultados do projeto de pesquisa intitulado “Dos saberes e
fazeres da tutoria” (PAIVA, 2012).A metodologia utilizada consiste na perspectiva
qualitativa, utilizando como instrumento de coleta de dados o questionário on-line,
contendo perguntas objetivas e subjetivas, destinado aos tutores presenciais do referido
curso.Do total de 29 tutores presenciais, 28 responderam o questionário. Os resultados
apontaram a relevância desse sujeito para o desenvolvimento de um curso a distância,
por possibilitar uma maior interação entre os envolvidos, constituindo-se um elo entre o
aluno e a instituição de ensino. Também foi possível perceber que a comunicação e a
forma de interação com os discentes, é um fator preponderante para superação das
dificuldades e distâncias decorrentes da modalidade.
Palavras-chave: Educação a Distância. Tutor presencial. Curso de pedagogia.
Title: KNOWLEDGE AND MENTORING DOINGS PRESENTIAL REMOTE PEDAGOGY
COURSE
Abstract: In order to broaden the discussion of classroom tutoring of distance learning
courses, this study will address the challenges, opportunities and overcoming
alternatives identified by the present tutors of the course of pedagogy in distance mode,
the Federal University of Rio Grande do Norte . This work constitutes one of the results
of the research project entitled "From knowledge and practices of mentoring" (Paiva,
2012) .The methodology is the qualitative perspective, using as a data collection tool
online questionnaire with objective and subjective questions intended to present tutors
from said total course. Of 29 present tutors, 28 answered the questionnaire. The results
showed the importance of this subject for the development of a distance learning course,
by allowing greater interaction between those involved, constituting a link between the
student and the educational institution. It was also possible to see that communication
and the form of interaction with the students is a major factor in overcoming the
difficulties and distances resulting mode.
Keywords: Distance Education. Present tutor. Pedagogy course.
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Código: HS1327
Autor: EDIELY CASTRO DE MEDEIROS
Orientador: MAGNA FRANCA
Título: Remuneração dos Professores da Rede Municipal de Natal/RN: Fundeb e PSPN 2006 a 2013.
Resumo: Este trabalho é um recorte de um estudo maior realizado pelo grupo de
pesquisa Políticas e Gestão da Educação, integrante de uma pesquisa em rede, do
Observatório de Educação da CAPES/MEC, desenvolvida entre doze IES brasileiras com
a coordenação da UFPR. A pesquisa geral tem como objetivo a remuneração como uma
das dimensões da política de valorização do magistério da educação básica, no contexto
do seu financiamento. O recorte deste estudo apresenta a implementação da Lei Federal
nº 11.738/08, que estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais
da Educação Básica – PSPN, na carreira docente da rede pública municipal de Natal/RN,
período 2008-2016 e o PCCR vigente. O Piso é definido sobre o vencimento do professor
com nível médio para uma carga horária de 40 horas semanais. O PCCR municipal (Lei n.
058/04) indica uma jornada de trabalho equivalente a 40 e 20 horas semanais e o PCCR
do Cargo de Educador Infantil (Lei n. 114/2010) indica a jornada de trabalho
equivalente a 30 e 40 horas semanais. Procederam-se à análise dos PCCRs e das tabelas
de reajustes salariais, a partir de 2012, ano em que pode entrar em vigor o PSPN. Os
resultados apontam que as gestões do período citado, vem cumprindo os reajustes
percentuais nos vencimentos salariais de acordo com a Lei do Piso, bem como, cumpre
as horas atividades extraclasses equivalente a 1/3 conforme determina a Lei do Piso.
Palavras-chave: Valorização docente. Fundeb. PSPN.
Title: Compensation and valuation of Teachers of the Municipal Natal / RN : Fundeb and
PSPN - 2006-2016 .
Abstract: This work is a cutout of a larger study conducted by the research group Policy
and Management Education, a member of a network research, the Observatory of the
CAPES Education / MEC, developed from twelve Brazilian IHE coordinated by UFPR and
the collection period 1998-2013 and 2017 the project deadline. The overall research
aims to compensation as one of the dimensions of the basic education teaching
appreciation policy in the context of its funding. The outline of this study presents the
implementation of Federal Law No. 11,738 / 08, establishing the National Professional
Wage Floor for Basic Education Professionals - PSPN, the teaching career of the
municipal public network of Natal / RN, 2008-2015. The floor is set on the teacher's
salary with average level for a duration of 40 hours per week. The municipal PCCR (Law
no. 058/04) indicates a day of work equivalent to 40 and 20 hours per week, which
adapted to the floor Law would be 14:07 hours respectively. They proceeded to the
analysis of PCCR and salary adjustments tables (2008- 2015). The results indicate that
the managements of the period mentioned, is in compliance with the percentage
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increases in pay salaries according to the Law of the floor as well, meets the hours
Afterschool program equivalent to 1/3 in accordance with Law of the floor.
Keywords: Teacher appreciation. FUNDEB. PSPN.
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Código: HS1332
Autor: DANIELA LOURENA DOS SANTOS LUCENA
Orientador: MARLY AMARILHA
Co-Autor: GILDENE LIMA DE SOUZA FERNANDES
Título: A MEDIAÇÃO DO PROFESSOR PARA
ARGUMENTAÇÃO ORAL NO ENSINO FUNDAMENTAL

O

DESENVOLVIMENTO

DA

Resumo: Este trabalho vincula-se ao projeto “Do aprender ao ensinar a ler literatura e
processos mediadores de professores no ensino fundamental: formar leitores,
formando-se”,(UFRN/CNPq, 2014-2018). O estudo é bibliográfico e investiga o processo
de argumentação no momento da pós-leitura do texto literário, considerando a
mediação do professor. Nesse processo, o professor medeia a discussão entre os leitores,
colabora para que expressem sua compreensão do texto e, assim, desenvolvam
habilidade argumentativa. O estudo evidencia a função mediadora do professor na
construção da compreensão e na expressão dos diferentes pontos de vistas dos leitores
por meio da argumentação oral., Fundamenta-se em Graves e Graves (1995); Leal e
Morais (2006); Evangelina (2004); Amarilha (2012).Resultados apontam para o desafio
da mediação realizada pelo professor que precisa ter domínio do texto literário e de
estratégias que oportunizem aos leitores a exposição de suas vozes, justificação e defesa
de seus pontos de vista de maneira a qualificar sua leitura e sua formação literária.
Palavras-chave: Argumentação. Mediação. Formação leitora. Pós-leitura
Title: Teacher’s mediation for the development of oral argumentation in primary school
Abstract: This work is part of the Project “From learning to teaching literature and
mediation processes: forming readers, forming oneself” ”,(UFRN/CNPq, 2014-2018). (Do
aprender ao ensinar a ler literatura e processos mediadores de professores no ensino
fundamental: formar leitores, formando-se”,(UFRN/CNPq, 2014-2018)). Is a
bibliographical study and investigates the argumentation process at the pos-reading of a
literary text considering the teacher mediation. In the process, teacher mediates the
discussion between readers, contributes that they express their text comprehension and
therefore develop argumentative skill. The study shows teacher’s mediation function to
build up the understanding and the expression of readers ‘different viewpoints by oral
argumentation. It is based on Graves;Graves (1995); Leal e Morais (2006); Evangelina
(2004); Amarilha (2012). Results point out for the challenge of the teacher’s mediation
that needs to know literary texts and strategies that give to readers the opportunity of
expose their voices, their justification and to defend their viewpoint so that they have a
qualified reading and literary formation.
Keywords: Argumentation. Mediation. Reading formation.
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Código: HS1339
Autor: MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA
Orientador: MARIA VALERIA PEREIRA DE ARAUJO
Título: Aplicação da metodologia PBL na Disciplina de Marketing no curso de
Administração da UFRN.
Resumo: As transformações que atingem a sociedade e as atividades humanas no mundo
do trabalho geraram um repensar em relação à adoção de novos modelos educacionais
que fortalecem o desenvolvimento de competências e a formação profissional integral
do sujeito. Este artigo tem como objetivo avaliar a percepção de alunos do curso de
administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN em relação à
implementação do projeto piloto de “Casos para Ensino, Aprendizagem Baseada em
Problemas – PBL, na disciplina de Marketing, Os casos para ensino compreendem
Metodologias de Aprendizagem ativa que permitem a transferência de um dilema e
problema real, envolvendo uma tomada de decisão organizacional, que foi construído
para fins educacionais e de aprendizado do aluno para ser aplicado em sala de aula.
Enquanto que no ambiente de aprendizagem PBL, os alunos recebem um problema
aberto, que pode ser real ou simulado, não comportando também uma solução correta
única, levando o grupo a pesquisar sobre a questão, aprofundando-se no seu diagnóstico
até o desenvolvimento de ações para a sua solução. Especificamente na disciplina, os
alunos passaram inicialmente pela experiência dos casos para ensino, para se adaptarem
e entenderem a lógica e a evolução da fase seguinte da disciplina que foi a elaboração de
uma consultoria empresarial, adotando agora o método do PBL.
Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Problemas; Casos para ensino; Ensino de
Admini
Title: PBL methodology application in the Marketing discipline in the course of Directors
of UFRN
Abstract: The changes that affect society and human activities in the labor market led to
a rethink regarding the adoption of new educational models that strengthen the
development of skills and full training of the subject. This article aims to evaluate the
perception of students of management of the Federal University of Rio Grande do Norte UFRN in relation to the implementation of the pilot project "Cases for Teaching,
Problem-Based Learning - PBL, in the marketing discipline, The teaching cases include
active learning methodologies that allow the transfer of a dilemma and a real problem
involving an organizational decision, which was built for educational purposes and
student learning to be applied in the classroom. While the PBL learning environment,
students receive an open problem, which can be real or simulated, not also involving one
single correct solution, leading the group to research this issue, deepening the diagnosis
to the development of actions for its solution. Specifically in the discipline, students
spent the first cases experience for teaching, to adapt and understand the logic and the
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evolution of the next phase of the discipline that has been the development of a
consulting business, now adopting the method of PBL.
Keywords: Problem-based learning; Teaching cases; Management education.

927

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: HS1346
Autor: ISAAC PEREIRA DE OLIVEIRA
Orientador: MARIA APARECIDA PONTES DA FONSECA
Título: TURISMO E INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS NO SETOR IMOBILIÁRIO EM
EXTREMOZ
Resumo: A urbanização da costa litorânea potiguar, englobada pelo Polo Costa das
Dunas (litoral oriental), é intensificada a partir dos anos oitenta do século passado,
quando aumenta significativamente a ocupação desta área por imóveis destinados as
segundas residências e a atividade turística passa a assumir relevância enquanto uma
nova atividade econômica no contexto regional. O uso especializado do litoral da Região
Metropolitana de Natal por residências secundárias e pelo turismo refuncionalizou toda
faixa litorânea, transformando-a em espaço de lazer. Esta ocupação desencadeou um
processo de urbanização dispersa ao longo da linha litorânea e tem sido o principal
indutor da metropolização em curso verificada em Natal e municípios adjacentes a
partir da década de 1990. Este processo intensificou-se no início do século atual com os
investimentos internacionais, no qual a produção/consumo da residência secundária
passa a se constituir em um dos fatores mais relevantes para explicar essa urbanização
retilínea. Botelho (2009) e Sposito (2009) apontam a relação da constituição da cidade
dispersa com os interesses dos agentes produtores do espaço urbanos, notadamente
setores empresariais vinculados aos interesses imobiliários e fundiários. Tendo em vista
a magnitude do crescimento das atividades relacionadas ao lazer e ao turismo, é
importante atentarmos para a natureza dessa urbanização decorrente do uso e consumo
do espaço para o lazer, suas características e implicações.
Palavras-chave: Turismo; Investimentos internacionais; Setor imobiliário; Extremoz/RN.
Title: TOURISM AND INTERNATIONAL INVESTMENTS IN REAL ESTATE SECTOR IN
EXTREMOZ
Abstract: Urbanization of Natal coastline, encompassed by Polo Costa das Dunas (east
coast), is enhanced from the eighties of last century, when significantly increases the
occupation of the area for real estate development for second homes and tourist activity
shall be relevant while a new economic activity in the regional context. The specialized
use of the coast of the Metropolitan Region of Natal for second homes and tourism
refuncionalizou entire coastal strip, turning it into recreational space. This occupation
triggered a process of urbanization scattered along the coastal line and has been the
main driver of metropolises in progress verified in Natal and adjacent municipalities
from the 1990s This process intensified in the beginning of this century with
international investments in which the production / consumption of secondary
residence shall constitute one of the most relevant factors to explain this rectilinear
urbanization. Botelho (2009) and Sposito (2009) point out the relationship of the
constitution of the city scattered with the interests of the producers of urban space
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actors, especially business sectors related to real estate and land interests. Given the
magnitude of the growth of activities related to leisure and tourism, it is important to
pay attention to the nature of urbanization resulting from the use and consumption of
space for leisure, their characteristics and implications.
Keywords: Tourism; International investments; real estate ; Extremoz / RN .
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Código: HS1350
Autor: DAVI FERREIRA RESENDE
Orientador: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA
Título: A desigualdade de rendimentos entre homens e mulheres no Brasil
Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo estudar as diferenças de rendimentos por
gênero no Brasil, nos períodos de 2002, 2006, 2009 e 2014. Especificamente, analisar a
importância dos efeitos composição e estrutura salarial no hiato de renda por gênero em
cada grupo ocupacional. Procuramos estudar e averiguar a presença de discriminação e
a existência dos fenômenos sticky floor & glass ceiling, que representa, respectivamente,
uma diferença salarial maior nos quantis mais inferiores e nos mais elevados da
distribuição dos rendimentos. Tais fenômenos foram observados em alguns grupos,
variando a intensidade. Usando as técnicas de decomposição de Oaxaca (1973) e de
Machado e Mata (2007) averígua-se as diferenças de rendimentos para cada grupo. A
primeira técnica consiste no cálculo de diferença para o rendimento médio, a segunda
possibilita essa análise ao longo da escala de quantis. Ambos os métodos decompõem as
mudanças na distribuição de rendimentos, sejam elas atribuídas às características
observáveis dos trabalhadores, ou atribuídas aos retornos destas características,
respectivamente, efeito composição e efeito estrutura.
Palavras-chave: Gênero. Efeito Composição. Efeito Estrutura Salarial. Hiato de renda.
Title: INCOME INEQUALITY BY GENDER AND OCUPATIONAL GROUP IN BRAZIL IN
2002, 2006, 2009 AND 2014.
Abstract: This research aims to study the income differences by gender in Brazil for the
periods 2002, 2006, 2009 and 2014. Specifically, to analyze the importance of
composition effect and wage structure effect in the income gap by gender and race on
the market Brazilian labor. We seek to study and verify the presence of discrimination
and the existence of phenomena sticky floor & glass ceiling, representing, respectively, a
larger wage gap in the lowest and higher quantiles from the income distribution. Such
phenomena were observed in some groups, with different intensities. Using the Oaxaca
(1973) and Machado and Mata (2007) decomposition techniques, the income gap for
each group is scrutinized. The first technique consists in calculating the difference at the
average income; the second allows this analysis along the quantile scale. Both methods
decompose the changes in income distribution, whether attributed to observable
characteristics of workers, or assigned to the returns of these features, respectively,
effect composition and wage structure Effect.
Keywords: Gender. Income gap. Composition Effect. Wage Structure Effect.
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Código: HS1353
Autor: AMANDA HIGINO FERREIRA DE SOUSA
Orientador: MAGNA FRANCA
Título: A DIMENSÃO INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGÓGICOS DO PLANO DE
AÇÕES ARTICULADAS (2007-2011): ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DO MEC E O
REGIME DE COLABORAÇÃO
Resumo: Este trabalho objetiva contextualizar a Dimensão Infraestrutura e Recursos
Pedagógicos do Plano de Ações Articuladas – PAR (2007-2011), com ênfase na
assistência financeira do MEC, dos municípios de Acari e São José do Campestre/RN, na
perspectiva do federalismo e regime de colaboração entre os entes federados. Foram
analisadas as três áreas da referida dimensão relacionadas ao apoio técnico e/ou
financeiro do MEC e os recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação municipal. Para tanto, foram utilizados referenciais teóricos autorais,
documentos específicos do PAR, dados educacionais e recursos financeiros do FNDE
municipal. Foram analisados dados educacionais, dados financeiros referentes às
transferências de recursos federais. Foram consideradas informações, por meio dos
dados quantitativos, fornecidas pelo comitê local da elaboração e implementação do
PAR municipais. O resultado da análise desses dados e informações demonstra que,
ainda que solicitado nas subações do PAR, não houve o repasse dos recursos de
assistência financeira do MEC para São José do Campestre, o município mais carente. Já o
município de Acari, que apresenta um Ideb alto, mesmo não tendo solicitado subações
requerendo o repasse da União para o ente federado, obteve recursos para subsidiar os
programas desenvolvidos no período vigente do PAR (2007-2011). Conclui-se que há
uma fragilidade no compartilhamento das responsabilidade (regime de colaboração)
entre União e Município.
Palavras-chave: PAR. Infraestrutura e recursos pedagógicos. Regime de colaboração.
Title: DIMENSION INFRASTRUCTURE AND RESOURCES ACTION PLAN EDUCATIONAL
ARTICULATED (2007-2011): TECHNICAL ASSISTANCE AND FINANCIAL MEC AND
COLLABORATIVE ARRANGEMENTS
Abstract: This study aims to contextualize the Dimension Infrastructure and Pedagogical
Resources Articulated Action Plan - PAR (2007-2011), with emphasis on financial
assistance from the MEC, the municipalities of Acari and São José do Campestre / RN,
federalism perspective and regime collaboration among federal agencies. the three areas
of that dimension related to technical and / or financial MEC and the financial resources
of the National Fund of Development of Municipal Education were analyzed. Therefore,
copyright theoretical references were used, specific documents PAR, educational data
and financial resources of municipal FNDE. educational data, financial data relating to
transfers of federal funds were analyzed. information was considered, by the
quantitative data provided by the local committee of the preparation and
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implementation of municipal PAR. The result of the analysis of data and information
shows that, although requested in the PAR subactions, there was the transfer of financial
assistance resources of MEC to São José do Campestre, the poorest municipality. But the
municipality of Acari, which has a high Ideb, even though unsolicited subactions
requiring the transfer of the Union for the federal entity, obtained funds to support the
programs developed in the current period of PAR (2007-2011). It is concluded that
there is a weakness in the sharing of responsibility (collaborative) between Union and
Municipality
Keywords: PAIR. Infrastructure and teaching resources. collaborative.
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Código: HS1355
Autor: DAVIDSON EDUARDO ALVES DOS SANTOS
Orientador: HELIO DIAS FURTADO
Título: QUESTÕES DE GÊNERO EM “A PORTA E O VENTO”, DE JOSÉ BEZERRA GOMES: A
INÚTIL TENTATIVA DE FUGA AO CASAMENTO NA SOCIEDADE NORDESTINA DOS ANOS
30
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal realizar um estudo de gênero
com foco no personagem Santos do romance A porta e o vento (1974), do escritor
currais-novense José Bezerra Gomes. Para dar suporte teórico a esse estudo, foram
usados três textos relacionados à questões de gênero que ajudam a traçar o perfil social
e cognitivo do “cabra macho nordestino”. Esses textos são de Bento (2012), Gikovate
(1989) e Albuquerque Jr. (2003). Dessa forma, conclui-se que o casamento é entendido
como um rito de passagem necessário para se tornar um homem por completo, e mesmo
que Santos lute em sentido contrário, ele não poderá mudar essa realidade.
Metaforicamente, mais dia menos dia, os ventos gerados pelo brado do “cabra macho
nordestino” irão penetrar pela porta de sua casa e adentrarão na sua vida. Nesse caso, a
porta pode se interpretada como a tentativa de Santos de se proteger daquilo que,
quando vem como o vento, atinge a todos e invade todos os recantos e que nem mesmo a
porta fechada consegue deter. No caso específico do romance de José Bezerra Gomes,
são das cobranças e dos valores morais da sua comunidade que Santos não consegue se
defender e nem fugir.
Palavras-chave: Gênero. Cabra macho nordestino. Sociedade nordestina dos anos 30.
Title: GENDER ISSUES IN "A PORTA E O VENTO" BY JOSÉ BEZERRA GOMES: THE FUTILE
ATTEMPT TO ESCAPE MARRIAGE IN NORTHEASTERN SOCIETY OF THE 30s
Abstract: This work aims to conduct a gender study that has as its focus the fictional
character Santos in the novel A porta e o vento (1974) by José Bezerra Gomes, who was
born in Currais Novos, RN. In order to give theoretical support to this study, it was used
three texts dealing with gender questions that help to define the social and cognitive
profile of the so-called “cabra macho nordestino”. These texts are by Bento (2012),
Gikovate (1989) and Albuquerque Jr. (2003). Thus, it was concluded that in the novel
analyzed, marriage is seen as a necessary rite of passage for a man to become complete,
and although the character Santos fights against it, this is a reality he cannot change.
Metaphorically, sooner or later the winds generated by the claims of the "northeastern
tough guy" will penetrate the door of his house and will break into his life. In this case,
the door can be understood as Santos’s attempt to protect himself from what, coming
like the wind, affects everyone and invades every corner and even the closed door
cannot stop it. In the specific case of José Bezerra Gomes’s novel, it is from the demands
and from the moral values of his society that Santos cannot defend himself nor flee.
Keywords: Gender. Northeastern tough guy. Northeastern Society of year 30.
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Código: HS1369
Autor: PEDRO RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA
Orientador: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO
Título: A Aceitação Social da Energia Solar Fotovoltaica: uma revisão
Resumo: A energia solar fotovoltaica (ESF) tem se tornado cada vez mais viável
economicamente enquanto fonte de energia, principalmente por seu modelo de geração
descentralizada. Com sua expansão, ela impactará cada vez mais na realidade das
pessoas, gerando diversas reações. Este estudo é uma revisão de literatura sobre o tema
da aceitação social da energia solar fotovoltaica. Categorias foram elaboradas para
organizar os artigos em tópicos. Os resultados sugerem que o estudo da aceitação da ESF
no Brasil ainda é incipiente, muito embora uma legislação própria deva propiciar mais
adesão e oportunidades para estudos empíricos. O questionário vem sendo o método
mais utilizado para investigar a aceitação da ESF. Quando abordados, os custos de
viabilidade costumam ser vistos apenas pelo aspecto econômico, embora alguns estudos
considerem os custos humanos e ambientais. Projetos comunitários de implantação de
ESF costumam ser ineficazes por desconsiderarem as necessidades da população, não
contribuindo significativamente para o desenvolvimento da comunidade e melhoria na
qualidade de vida. Apontamentos e críticas foram feitos sobre aspectos inconsistentes
no estudo e aplicação da ESF, visando a ampliar a discussão sobre a ESF, sua aceitação
social e a mudança do sistema energético.
Palavras-chave: Aceitação social. Energia solar fotovoltaica. Revisão crítica.
Title: The Social Acceptance of Photovoltaic Solar Energy: A review
Abstract: The photovoltaic solar energy (PSE) has become increasingly feasible
economically as an energy source, especially by its decentralized generation model. With
its expansion, it increasingly impacts people’s reality, creating different reactions. This
investigation is a critical review of studies about social acceptance of photovoltaic solar
energy. Categories were designed to organize the articles into topics. The results suggest
that the study of PSE’s acceptance in Brazil is incipient, although a specific legislation
should provide more support and opportunities for empirical studies. The survey has
been the most widely used method to investigate the acceptance of the PSE. When
approached, feasibility costs are usually seen only by economics, although some studies
take the human and environmental costs into account. Community projects of PSE are
often ineffective for disregarding people's needs, not contributing significantly to the
community’s development or the improvement of the standard of living. Notes and
critics are presented about inconsistent aspects of the study of PSE and its
implementation technologies, expanding the discussion about renewable energy
sources, their social acceptance and energy system change.
Keywords: Social acceptance. Photovoltaic solar energy. Critical review.
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Código: HS1370
Autor: PEDRO HENRIQUE CORREIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Orientador: WINIFRED KNOX
Título: Diagnóstico socioeconômico dos municípios litorâneos do Território da
Cidadania de Mossoró- Açu
Resumo: O objetivo deste artigo é mostrar como está a organização social e sua
representatividade nas diversas associações e espaços onde a sociedade civil se faz
presente, o que aqui denominaremos de tecido social do Território do Mato Grande, a
partir de uma percepção apoiada em políticas públicas destinadas ao âmbito pesqueiro.
Visando assim, mostrar, discutir e analisar os dados secundários obtidos, que ajudaram
na elaboração do Diagnóstico Socioeconômico dos municípios litorâneos do Território
do Mato Grande. O presente artigo se justifica a partir da existência considerável de
atores que a partir do seu poder político, de representatividade e de articulação, diante
das comunidades, podem fomentar o desenvolvimento socioeconômico da região.
Tomar-se-á, como fonte de dados, a pesquisa bibliográfica – levantando dados
secundários sobre o território estudado e sobre a pesca artesanal no Brasil e, mais
especificamente, no Rio Grande do Norte –, e pesquisa de campo, com uma ida à
comunidade selecionada.
Palavras-chave: Atores Sociais. Territórios da Cidadania. Mato Grande. Pesca artesanal
Title: Artisanal fishing , territoriality and social Actors : A Study of the Territory of the
social fabric of Mato Grande Citizenship .
Abstract: The purpose of this article is to show how is established the social fabric of
Mato Grande Territory, from a perception supported by tradition and public policy
destinas the fishing area. Thus aiming to show , discuss and analyze secondary data ,
which helped in developing the Socioeconomic Diagnosis of coastal municipalities of
Mato Grande Territory. This Article is justified from a considerable existence of actors
and their representativeness to the territory that drive the dynamic economy of the
region . Take up will , as a source of data, literature - raising secondary data on the study
area and the artisanal fisheries in Brazil and , more specifically , in Rio Grande do Norte and field research with selected communities.
Keywords: Social Actors. Citizenship territories. Mato Grande. Artisanal fishing
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Código: HS1371
Autor: MARIA EDUARDA OLIVEIRA MOREIRA
Título: AS POLITICAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DA CIDADANIA DE MATO GRANDE/
RN
Resumo: O presente trabalho é parte de um diagnóstico socioeconômico dos municípios
litorâneos do Territórios da Cidadania do Mato Grande/RN a saber : Caiçara do Norte,
São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso , Pedra Grande, Rio do Fogo, Touros,
Maxaranguape e Ceará-Mirim. Tem como objetivo constituir um breve panorama das
políticas públicas implementadas no Território da Cidadania de Mato Grande/RN
através do Programa Territórios da Cidadania e assim visualizar o alcance destas nos
municípios estudados, procurando perceber como aqueles que trabalham diretamente
com as atividades pesqueiras são atingidos e/ou beneficiados. Para a realização de tal
fim, foi feito um levantamento de dados secundários em plataformas como Sistema de
Informações Territoriais e Portal da Transparência e pesquisas bibliográficas referentes
ao tema para uma melhor discussão e percepção.
Palavras-chave: Políticas públicas. Desenvolvimento rural.Territórios. Pesca artesanal
Title: PUBLIC POLICIES IN THE TERRITÓRIO DA CIDADANIA DE MATO GRANDE/ RN
Abstract: This work is part of a socio-economic diagnosis of the population of coastal
towns made by a program called Territórios da Cidadania do Mato Grande/RN, with a
focus on eigth coastal municipalities: Caiçara do Norte, São Bento do Norte, Pedra
Grande, Rio do Fogo, Touros, Maxaranguape and Ceará-Mirim. It aims to provide a brief
overview of the public policies implemented in the Territórios da Cidadania do Mato
Grande/ RN through the Programa Territórios da Cidadania and, consequently, visualize
the coverage of these policies in the studied cities. In order to accomplish this purpose, it
was made a study of secondary data on platforms such as Sistema de Informações
Territoriais and Portal da Transparência, besides the bibliographic research on the
subject, in such a way as to provide a better discussion and perception about it.
Keywords: Public policies. Territories.Rural development. Artisanal Fishing.
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Código: HS1372
Autor: BÁRBARA ESTELITO SOUZA
Orientador: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO
Título: Alfabetizar/letrar jovens e adultos: que dificuldades docentes?
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos – EJA nasceu com o intuito de proporcionar ao
aluno que não conseguiu concluir sua escolaridade no período regular, uma
oportunidade de estar presente na sala de aula, fazendo-se cumprir o desafio de
aprender a ler e a escrever, resolver questões aritméticas entre outras finalidades
educacionais, buscando a melhoria da qualidade de vida destes estudantes. A
alfabetização como prática social possibilita a inserção do aluno na cultura letrada, além
de possibilitar-lhe outras aquisições, haja vista que é a mais básica de todas as
necessidades de aprendizagem (FERREIRO, 1992, p. 9). nossa pesquisa será orientada
pela questão de partida: no âmbito da prática pedagógica em alfabetização, que
dificuldades docentes têm enfrentado os professores que trabalham nos dois primeiros
níveis da Educação de Jovens e Adultos, cujo principal foco da “dodiscência” (FREIRE,
2001) é a alfabetização/letramento dos seus alunos?
Palavras-chave: Alfabetização, EJA, Educação
Title: Literacy youth and adults: that difficulties teachers?
Abstract: The Youth and Adult Education - EJA was born in order to provide the student
who failed to complete their education in regular time, an opportunity to be present in
the classroom, making himself meet the challenge of learning to read and write, solving
arithmetic questions among other educational purposes, seeking to improve the quality
of life of students. Literacy as a social practice enables the insertion of students in
literacy, in addition to allowing you other acquisitions, given that it is the most basic of
all learning needs (FERREIRO, 1992, p. 9). our research will be guided by the question of
departure: in the context of the pedagogic practice in literacy, what difficulties teachers
have faced teachers working in the first two levels of the Youth and Adult Education, the
main focus of "dodiscência" (FREIRE, 2001) is literacy of their students?
Keywords: Literacy, adult education, education
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Código: HS1374
Autor: JESSICA PETROVNA CARRILHO DE MEDEIROS
Orientador: MARIA DAS GRACAS PINTO COELHO
Título: Consumo e convergências: interação, letramento midiático e produção de
conteúdo em redes.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo caracterizar e conceituar as interações online
a cerca do cenário político e econômico brasileiro com base nas narrativas mediadas
pelo Sensacionalista através de sua página no Facebook. A pesquisa compreende o
período entre março de 2015 e maio de 2016, contextualizado por um momento de
polarização a cerca da economia nacional e da continuidade do segundo mandato do
governo da presidente Dilma Rousseff. Este trabalho tem como foco analisar a
construção argumentativa do canal, com uma pequena intersecção a cerca dos conflitos
mediados em sua página no Facebook e de seu constante crescimento em um período de
crise no sistema de representatividade política e midiática.
Palavras-chave: Palavras chave: sensacionalista; crise política e econômica; represent
Title: Mediated Feelings: The ‘Sensacionalista’ as midst of discussion around political
and economical scenario.
Abstract: This paper aims to characterize and conceptualize the online interactions
about brazilian politics and economics based on the mediated stories by Sensacionalista
through its Facebook page. The research comprises the time between March 2015 and
May 2016, contextualizing the times of polarization around the national economy and
continuity of president Dilma Roussef’s second term of office. This paper focus on
analyzing the channels argumentative process, with a small digression about the
mediated conflicts in its Facebook page and its constant growth in a time of crisis for the
systems political and media representativity.
Keywords: Sensacionalista; political and economical crisis; media representativi
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Código: HS1381
Autor: ISRAEL SOARES DE LYRA JUNIOR
Orientador: ANA VIRGINIA LIMA DA SILVA ROCHA
Título: Gêneros, letramentos e ensino em seminários escolares
Resumo: Este artigo consiste em um relato ainda parcial da pesquisa com relação aos
diversos gêneros e letramentos demonstrados por alunos do Ensino Fundamental
situados na rede pública de ensino a partir da utilização do gênero e evento
comunicativo denominado seminário. Além disso, tem-se como objetivos, proporcionar
uma discussão mais ampla, tanto no meio acadêmico quanto nas escolas da educação
básica, acerca deste gênero escolar e acadêmico; e ainda prover recursos tanto teóricos
quanto metodológicos de tal forma a promover o crescimento do campo de estudo em
questão. Como metodologia utilizada no decorrido período de pesquisa, foram
realizadas revisões teóricas acerca do seminário em suas diversas formas de se ver:
objeto de ensino, evento comunicativo e evento de letramento (VIEIRA, 2007) bem como
novas leituras acerca da etnografia escolar e seus métodos e aplicabilidades (ANDRÉ,
2015). Como resultados, além da consolidação teórica da metodologia a ser utilizada, foi
possível estabelecer contato com uma comunidade escolar a ser analisada nos próximos
meses, além de estabelecer de forma conjunta o procedimento a ser realizado durante o
tempo de reconhecimento e coleta dos dados.
Palavras-chave: Seminário. Gênero Textual, Etnografia, Linguística textual.
Title: GENRES, LITERACIES AND TEACHING IN SCHOOL SEMINARS
Abstract: This article consists of an even partial report of the research regarding about
the various genres and literacies demonstrated by elementary school students located in
public schools from the use of gender and communicative event called seminar. In
addition, it has as objective to provide a more extensive discussion, both in academia
and in the schools of basic education, about this school and academic genre; and still
provide both theoretical resources and methodological in such a way to promote the
growth of the field of study concerned. The methodology used in the elapsed period of
research, theoretical revisions were made about the seminar in its various forms to see:
Teaching object, communicative event and literacy event (VIEIRA, 2007) as well as new
interpretations about school ethnography and its methods and applicability (ANDRÉ,
2015). As a result, besides the theoretical consolidation of the methodology to be used, it
was possible to establish contact with a school community to be analyzed in the coming
months, in addition to establishing jointly the procedure to be performed during the
time of recognition and data collection.
Keywords: Textual genre, Ethnography, textual linguistics.
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Código: HS1382
Autor: NATÃ BORGES FERREIRA
Orientador: LAURITA RICARDO DE SALLES
Título: Apoio para obra artística, seu acondicionamento e transporte e de Projeto de
Comunicação e interação com o publcio para pesquisa artística Ventos/Luzes uivantes Fase 2
Resumo: A pesquisa a qual este plano de trabalho está ligado tem temática e pratica
multidisciplinar, interinstitucional, envolvendo bolsistas de formações distintas, para
entre teoria e prática, desenvolver uma obra de arte e tecnologia, e proporcione uma
interação entre a natureza e o público através de equipamentos específicos para captar e
decodificar fenômenos naturais, como vento, temperatura, umidade, entre outros. O
trabalho propõe questões relativas a poética tecnológica e seu desdobramento
intrínseco como evento no espaço/tempo como detonador de experiências significativas
mobilizadas dos sentidos. Propõe no diálogo corpóreo e sinestésico advindo das forças
da natureza, lidar com forças e formas desconhecidas e novas incontroladas sensações.
Palavras-chave: Arte; Tecnologia; Arte relacional
Title: Support for artistic work, packaging and transport and communication design and
interaction with the public for artistic research Winds / howling Lights - Stage 2
Abstract: The research which this work plan is attached has thematic and practical
multidisciplinary, interagency, involving scholars from different backgrounds, to
between theory and practice, to develop a work of art and technology, and provide an
interaction between nature and the public through specific equipment to capture and
decode natural phenomena such as wind, temperature, humidity, among others. The
work poses questions concerning technology and its intrinsic poetic unfolding as an
event in space / time to detonate significant experiences mobilized the senses. Proposes
in body and kinesthetic dialogue arising from the forces of nature, dealing with forces
and unknown forms and new uncontrolled feelings.
Keywords: Art; Technology; relational art
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Código: SB0006
Autor: VIRGÍLIO ZOÉ DIAS DE BRITO
Orientador: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA
Co-Autor: DEBORAH GALVAO PEIXOTO GUEDES
Título: Influência de diferentes modelos de ação gênica associados a diferentes
estratégias de acasalamentos não-aleatórios sobre a endogamia e o ganho genético de
populações de seleção fenotípica
Resumo: No melhoramento genético animal, o controle da endogamia é imprescindível
para a melhoria do desempenho produtivo e reprodutivo dos animais. Com isso,
diferentes estratégias de acasalamentos não-aleatórios têm sido estudadas a fim de
reduzir a endogamia média e aumentar o ganho genético nas populações de seleção.
Além disso, as características de interesse econômico sofrem influência das ações aditiva
e não-aditiva dos genes. O uso de programas de simulação permite gerar informações de
animais submetidos a diferentes cenários de seleção e reprodução semelhantes a
situações reais. Foram estudadas duas características quantitativas (com baixa e alta
herdabilidades) em populações selecionadas pelo fenótipo ao longo de 10 gerações
consecutivas e discretas, considerando três modelos genéticos (aditivo, dominante e
sobredominante) e quatro tipos de acasalamentos (ao acaso; com exclusão de irmãos
completos e meios-irmãos; ordenado positivo e ordenado negativo). Objetivou-se avaliar
a endogamia média e o ganho genético por geração. Em todas as combinações, verificouse tendência crescente do coeficiente de endogamia média e decrescente do ganho
genético no decorrer do tempo. Os valores de endogamia e ganho genético foram mais
elevados sob alta herdabilidade do que sob baixa. O ganho genético foi mais elevado sob
o modelo aditivo. O modelo de sobredominância foi o que proporcionou melhor controle
do aumento da endogamia média, enquanto o modelo aditivo teve a pior eficiência.
Palavras-chave: Acasalamentos não-aleatórios. Endogamia média. Ganho genético
Title: INFLUENCE OF DIFFERENT GENE ACTION MODELS ASSOCIATED WITH
DIFFERENT STRATEGIES OF NON-RANDOM MATINGS ON THE AVERAGE INBREEDING
AND GENETIC GAIN OF PHENOTYPE SELECTION
Abstract: In the animal genetic improvement, the control of inbreeding is essential for
the enhancement of the reproductive and productive performance of the animals. With
this, different strategies of non-random matings have been studied aiming to reduce the
average inbreeding and to increase the genetic gain in the selected populations. Besides,
the traits of economic interest are influenced by the additive and non-additive gene
action. The use of simulation programs allows generating information of animals
submitted to different scenarios of selection and reproduction similar to the real
situations. We studied two quantitative traits (with low and high heritabilities) in
populations selected by phenotype along 10 consecutive and discrete generations,
considering three genetic models (additive, dominant and overdominant) and four types
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of matings (at random; with exclusion of full and half-sibs; positive assortative and
negative assortative). Our objective was to evaluate the average inbreeding and the
genetic gain by generation. In all the combinations, it was observed the increasing trend
of the average inbreeding coefficient and the decreasing one of the genetic gain along the
time. The inbreeding values and genetic gain were most elevated under high than under
low heritability. The genetic gain was most elevated under the additive model. The
overdominant model was the model that provided better control of the increase in the
average inbreeding, whereas the additive model had the
Keywords: Non-random matings. Average inbreeding. Genetic gain
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Código: SB0007
Autor: NILDE NÓBREGA DE FARIAS
Orientador: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS
Título: Composição química da Hylocereus polyrhizus e suas propriedades antioxidantes
Resumo: As espécies da família Cactaceae, possivelmente tiveram sua origem na
América do Norte, Central e do Sul. Na subfamília Hylocereus, a espécie trepadeira com
maior distribuição mundial, são encontradas espécies frutíferas conhecidas como pitaia
ou como são chamadas na Ásia, Fruta do Dragão. O abiu (Chrysophyllum cainito) é fruto
do abieiro, uma árvore da família das Sapotáceas. A árvore e seu fruto, o abiu, são
facilmente encontrados na forma silvestre por toda a Amazônia. Os objetivos deste
estudo foram determinar a presença de flavonoides totais, fenólicos totais, e as
atividades antioxidantes da pitaia e do abiu roxo em extratos aquosos, etanólicos,
metanólicos e acetônicos. A atividade antioxidante foi avaliada através do método de
captação pelo DPPH, método de complexação do fosfomolibdênio e poder redutor. O
solvente que apresentou maior eficiência na extração dos flavonoides e fenólicos foi o
etanol 70%. No ensaio do DPPH extrato etanólico a 70% foi o que apresentou maior
capacidade de sequestro do radical em ambas as amostras. No poder redutor, os
extratos que apresentaram maiores valores foi o extrato etanólico a 70% da pitaia,
7,97% e no abiu roxo, o extrato metanólico a 70%, 244,00% da atividade em 0,2 mg / ml
de vitamina C. A atividade antioxidante total os valores mais relevantes foram no extrato
da pitaia em solvente acetônico 70% , tendo 183,29 mg equivalentes de acido ascórbico
/ g de amostra e o extrato do abiu roxo também em solvente acetônico 70% com 234,32.
Palavras-chave: PITAIA.
ANTIOXIDANTE TOTA

ABIU

ROXO.

FLAVONOIDES.

FENOLICOS.

ATIVIDADE

Title: Chemical composition of Hylocereus polyrhizus , Chrysophyllum cainito and its
antioxidant properties.
Abstract: The species of the Cactaceae family, possibly had their origin in North America,
Central and South America. In Hylocereus subfamily, the creeper species with the
highest worldwide distribution are found fruit species known as pitaya or as they are
called in Asia, Fruit of the Dragon. The abiu (Chrysophyllum cainito) is the result of
Pouteria caimito, one of the Sapotaceae family tree. The tree and its fruit, the abiu, are
easily found in wild form throughout the Amazon. The objectives of this study were
quantification total flavonoids, phenolic compounds and antioxidant activities of
Hylocereus undatus and Chrysophyllum cainito in aqueous extracts, ethanolic,
methanolic and acetonic. The antioxidant activity was assessed using the capture
method by DPPH, complexing method fosfomolibdênio and reducing power. The solvent
with the highest efficiency in the extraction of flavonoids and phenolic was 70% ethanol.
When testing DPPH ethanol extract 70% showed the most radical sequestration capacity
in both samples. In reducing power, the extracts showed higher values was the ethanol
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extract 70% and purple abiu, the methanol extract 70%. The total antioxidant activity
the most important values were in the dragon fruit extract solvent acetone 70% and
purple abiu extract also in 70% acetone solvent. It can be concluded that the dragon
fruit and abiu have antioxidant activity with the presence of flavonoids and phenolic
compounds. The 70% ethanol extract showed the best results.
Keywords: PITAIA. ABIU ROXO. FLAVONOIDS. PHENOLIC. ANTIOXIDANT ACTIVITY
TOTAL.
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Código: SB0008
Autor: GILBERTO SILVA NUNES BEZERRA
Orientador: ANA PAULA BARRETO GOMES
Título: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS POR CLUE PARA
QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO FERÚLICO EM FORMULAÇÕES COSMÉTICAS
Resumo: O ácido ferúlico é um potente antioxidante fenólico encontrado em altas
concentrações em plantas, principalmente no farelo de arroz e de milho. As análises
instrumentais são ferramentas essenciais a fim de avaliar a qualidade desse ingrediente
farmacêutico ativo em formulações farmacêuticas e cosméticas. Por isso, a
Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (CLUE) é uma técnica que vem ganhando
espaço e está sendo utilizada em análises de rotina em diversas áreas. Desta forma, este
projeto dispôs-se a desenvolver e validar um método analítico por CLUE para
quantificação do ácido ferúlico. Foi utilizado um cromatógrafo CLUE XR da Shimadzu,
coluna C18 (30 mm x 2 mm), tamanho de partícula de 2.2 micra, fase móvel ácido acético
2% + acetonitrila, em gradiente e isocrático. Os resultados obtidos comprovaram que a
técnica cromatográfica ultra-rápida é superior em relação a cromatografia líquida
convencional. O tempo de análise caiu praticamente para a metade, além de a técnica ter
demonstrado ser extremamente eficiente na identificação e quantificação do ácido
ferúlico.
Palavras-chave: Ácido ferúlico.CLUE.Método analítico.Quantificação
Title: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF METHODS BY UFLC FOR FERULIC ACID IN
COSMETIC FORMULATIONS
Abstract: Ferulic acid is a potent phenolic antioxidant found in high concentrations in
plants, especially in bran of rice and corn. The instrumental analyzes are essential tools
in order to evaluate the quality from the active pharmaceutical ingredient in
pharmaceutical and cosmetic formulations. Therefore, the Ultra Fast Liquid
Chromatography (UFLC) is a technique that has become more popular and is being used
in routine analysis in several areas. Thus, this project features to develop and validate an
analytical method for ferulic acid quantification by UFLC. It was used an chromatograph
UFLC XR from Shimadzu, column C18 (30 mm x 2 mm), particle size of 2.2 micra, mobile
phase of acetic acid 2% + acetonitrile, gradient and isocratic. The results obtained
proved that the Ultra Fast Liquid Chromatography technique is superior over the
conventional liquid chromatography. Analysis time dropped almost to half; in addition
the technique has shown to be extremely efficient in the identification and quantification
of ferulic acid.
Keywords: Ferulic acid.UFCL.Analytical method.Quantification
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Código: SB0010
Autor: CARLA CRISTINA DA SILVA TAVARES
Orientador: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA
Co-Autor: VINICIUS LINO DE SOUZA NETO
Título: DIAGNÓSTICOS, RESULTADOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA
PESSOAS VIVENDO COM AIDS
Resumo: O objetivo deste trabalho foi propor os resultados e intervenções de
enfermagem para pessoas vivendo com Aids. Trata-se de um estudo transversal,
descritivo, realizado com 113 sujeitos assistidos em um hospital de referência no
tratamento de doenças infectocontagiosas no Município de Natal/RN. O instrumento
para a coleta de dados pautou-se nos domínios da Nanda-Internacional. A coleta foi
realizada no período de março a setembro de 2014. A identificação do diagnóstico foi do
tipo processual, entre os pesquisadores. O plano de cuidados de enfermagem construído
teve o caráter coletivo e enfatizou os resultados e intervenções de enfermagem para os
diagnósticos de enfermagem mais prevalentes: risco de infecção (100%), conhecimento
deficiente (80,5%), falta de adesão (69%), proteção ineficaz (60%) e disfunção sexual
(54%). Destaca-se que, a proposta de plano de cuidados direciona a uma prática de
enfermagem científica, e proporciona um direcionamento as necessidades prioritárias
dessa clientela.
Palavras-chave: Enfermagem; Processos de Enfermagem; SIDA.
Title: DIAGNOSTICS, RESULTS AND INTERVENTION NURSING PEOPLE LIVING WITH
AIDS
Abstract: The aim of this study was to propose the results and nursing interventions for
people living with AIDS. This is a cross-sectional, descriptive study was conducted with
113 patients assisted in a referral hospital in the treatment of infectious diseases in the
city of Natal / RN. The instrument for data collection it is guided in the fields of Nanda
International. Data collection was conducted from March to September 2014. The
identification of the diagnosis was of procedural type, among researchers. The nursing
care plan had built the collective character and emphasized the results and nursing
interventions for the most prevalent nursing diagnoses: risk of infection (100%), lack of
knowledge (80.5%), lack of adherence (69%), ineffective protection (60%) and sexual
dysfunction (54%). It is noteworthy that the proposed care plan directs a scientific
nursing practice and provides targeting the priority needs of these clients.
Keywords: Nursing; Nursing Process; Acquired Immunodeficiency Syndrome.
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Código: SB0011
Autor: LARA SALDANHA NEVES HORTA LIMA
Orientador: KATIA NICOLAU MATSUI
Co-Autor: KALINE THAYS AGUIAR DE OLIVEIRA
Título: Estudo da ação antimicrobiana do látex da mangaba e a influência nas
propriedades mecânicas de filmes biodegradáveis
Resumo: O látex de mangabeira, que é um produto regional ainda pouco explorado,
poderá abrir um campo promissor na área de tecnologia de embalagens de alimentos
através da sua contribuição na melhoria das características de filmes biodegradáveis e,
até mesmo, servir como suporte para ser empregado como embalagem ativa, caso sua
ação antimicrobiana seja comprovada. Neste trabalho foram estudadas as propriedades
mecânicas e de barreira de filmes biodegradáveis à base de fécula de mandioca e de
blendas poliméricas de fécula de mandioca e látex de mangabeira, bem como foi
explorado o potencial antifúngico deste polímero natural. Os filmes foram produzidos
por casting e as blendas também foram elaboradas por esse processo, seguido da
incorporação do látex. A avaliação destes foi qualitativa e quantitativa (espessura,
permeabilidade ao vapor de água (PVA), propriedades mecânicas e solubilidade). Os
resultados permitiram observar que a presença do látex, mesmo sem apresentar
atividade antimicrobiana para as metodologias e microrganismos estudados
(Aspergillus sp. e Rhizopus sp.) e necessitando de uma grande quantidade de cortes nos
galhos da árvore de onde o látex é extraído, acrescenta um melhor desempenho ao
material, principalmente pela redução da permeação ao vapor de água e pelo
oferecimento de melhores propriedades mecânicas.
Palavras-chave: fécula de mandioca, látex de mangaba, filmes biodegradáveis,
embalagem
Title: Study of antimicrobial activity of mangaba latex and the influence on the
mechanical properties of biodegradable films
Abstract: The mangaba latex, which is a regional product still a little unexplored, may
open a promising field in the food packaging technology area by its contribution in
improving the biodegradable filmes and even serving as a support to be used as active
packaging, if its antimicrobial action is confirmed. In this study, mechanical and barrier
properties of biodegradable films based on cassava starch and polymer blends of
cassava starch together with mangaba látex were studied, as well as the antifungal
potencial of this natural polymer. The films were produced by casting and the blends
were also prepared by this process, followed by latex incorporation. The evaluation of
these was both qualitative and quantitative (thickness, permeability to water vapor
(PVA), mechanical properties and solubility). Results showed that the latex presence,
even without providing antimicrobial activity to the methods and studied
microorganisms (Aspergillus sp., Rhizopus sp.) and requiring a lot of cuts in branches of
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the tree from which the latex is extracted, adds a better performance to the material,
primarily by reducing the permeation of water vapor and offering better mechanical
properties.
Keywords: cassava starch, mangaba latex, biodegradable films, active packaging
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Código: SB0013
Autor: ISABELLE HELENA GURGEL DE CARVALHO
Orientador: ISAUREMI VIEIRA DE ASSUNCAO
Co-Autor: BONIEK CASTILLO DUTRA BORGES, GIOVANNA DE FATIMA ALVES DA COSTA
Título: ADESÃO BACTERIANA EM COMPÓSITOS COM NANOPARTÍCULAS APÓS
SUBMETIDOS A DIFERENTES SISTEMAS DE ACABAMENTO E POLIMENTO
Resumo: Objetivo: avaliar in vitro a rugosidade superficial e a adesão bacteriana de
compósitos nanopartículados, após serem submetidas a diferentes sistemas de
acabamento e polimento. Materiais e Métodos: Foram confeccionados 66 corpos-deprova, sendo que 30 com a resina Filtek Z350 XT (3M ESPE, USA) e 30 com a resina IPS
Empress Direct (Ivoclar Vivadent,USA), distribuídos em 6 grupos (n=10). Seis corpos de
prova foram para analise em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Cada tipo de
resina foi submetido aos sistemas de acabamento e polimento: discos Sof-Lex Pop-On
(3M ESPE, USA) e sistema AstropolTM (Ivoclar Vivadent,USA), caracterizando o grupo
experimental. A adesão bacteriana foi avaliada por meio da determinação da densidade
(DO) da suspensão das células aderidas através do espectrofotômetro a 570 nm. Os
resultados foram submetidos à análise de variância ANOVA a dois fatores e ao teste de
Tukey. Resultados: Foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre os
grupos quanto à rugosidade e a adesão bacteriana. Conclusões: O sistema de
acabamento e polimento Sof-Lex Pop-On está mais indicado para Filtek Z350 XT e o
sistema de acabamento e polimento Astropol para IPS Empress Direct.
Palavras-chave: Aderência bacteriana. Polimento dentário. Resinas compostas.
Title: SURFACE ROUGHNESS AND BACTERIAL
NANOPARTICLES AFTER FINISHING AND POLISH

IN

COMPOSITES

ACCESSION

Abstract: Aim: To evaluate in vitro the surface roughness and bacterial adhesion of
nanoparticle composites, after being subjected to different finishing and polishing
systems. Materials and Methods were prepared 60 specimens of composit disks and 30
with Filtek Z350 XT (3M ESPE, USA) and 30 with the resin IPS Empress Direct (Ivoclar
Vivadent, USA), divided into 6 groups (n = 10). Each type of resin was subjected to
finishing and polishing systems: Sof-Lex Pop-On discs (3M ESPE, USA) and Astropol
system (Ivoclar Vivadent, USA), featuring the experimental group. The control group did
not undergo any kind of finishing and polishing technique. Bacterial adherence was
evaluated by determining the absorbance (OD) of the suspension of adhered cells by
spectrophotometer at 570 nm. The results were submitted for analyzed with 2-way
ANOVA at α=.05 and Tukey multiple comparison tests Conclusions: O finishing and
polishing systemSof-Lex Pop-On is more suitable for Filtek Z350 XT and the finishing
and polishing system Astropol IPS Empress Direct.
Keywords: Bacterial adhesion. Dental Polishing. Composite resin.
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Código: SB0017
Autor: NARA VANESSA CORREIA ANDRÉ
Orientador: PAULA DA SILVA KUJBIDA
Título: Aspectos toxicológicos do formol em produtos para alisamento capilar
Resumo: O formaldeído, quando utilizado ilegalmente como alisante capilar, pode gerar
riscos toxicológicos ocupacionais aos profissionais de salões de beleza. Assim, a
proposta deste trabalho foi analisar a exposição ocupacional, a esse aldeído, de
cabeleireiros que atuam em procedimentos de alisamento com escovas progressivas em
salões de beleza da cidade de Natal/RN. Para isso, um estudo descritivo-exploratório de
caráter quantitativo foi desenvolvido e sete questionários foram analisados. A análise
das respostas mostrou que, além dos estabelecimentos avaliados não estarem equipados
com um condicionamento de ar que promova a renovação do ar ambiente, em nenhum
deles havia exaustor, tendo apenas a renovação de ar natural promovida por janelas em
dois dos locais visitados. A maioria dos profissionais entrevistados trabalha como
cabeleireiro a mais de 10 anos e estavam cientes de que a exposição ao formaldeído
pode afetar a saúde, sendo que as manifestações clínicas respiratórias foram as mais
relatadas (43,24%), seguidas das oftalmológicas (24,32%), dermatológicas (16,22%),
neurológicas (13,51%) e gástricas (2,70%), e que constipação nasal, irritação ocular,
cefaleia e pele ressecada foram os sinais e efeitos adversos mais constatados. Os dados
observados nesse trabalho sugerem evidências de que o uso indiscriminado dessas
substâncias em salões de beleza pode oferecer risco ocupacional aos cabeleireiros que
aplicam alisantes com esses aldeídos em concentrações não permitidas
Palavras-chave: Formaldeído. Alisante de cabelos. Cabeleireiro. toxicidade.
Title: Toxicological aspects of formaldehyde in products for hair straightening
Abstract: Formaldehyde and glutaraldehyde, when used illegally as hair straighteners,
may generate occupational toxicological risks to professional beauty salons. Thus, the
purpose of this study was to evaluate occupational exposure to these aldehydes,
hairdressers working in hair straightening procedures with progressive brushes in
beauty salons in the city of Natal state of Rio Grande do Norte. For this, a descriptive
exploratory study of quantitative approach was developed seven questionnaires were
analyzed. Analysis of the responses showed that, in addition to the assessed
establishments are not equipped with an air conditioning that promotes ambient air
renewal in none of them had hood, with only natural air renewal promoted by windows
in two of the sites visited . Most workers interviewed worked as a hairdresser for over
10 years and were aware that exposure to formaldehyde can affect health, and
respiratory clinical manifestations were the most reported (43.24%), followed by eye
(24.32%), dermatologic (16.22%), neurological (13.51%) and stomach (2.70%), and
nasal constipation, skin irritation, headache and dry skin were noted the signs and more
adverse effects. The data observed in this study suggest evidence that the indiscriminate
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use of these substances in beauty salons can offer occupational risk to hairdressers
applying straighteners with these aldehydes in not permitted concentrations
Keywords: Formaldehyde. Glutaraldehyde. hair straightening.hair. toxicity
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Código: SB0022
Autor: JONAS FERNANDES VIEIRA FILHO
Orientador: ELISSA ARANTES OSTROSKY
Co-Autor: ANNE BEATRIZ SABINO DE MENDONÇA COSTA, LETÍCIA DA COSTA ARAÚJO,
MARCIO FERRARI
Título: ESTUDOS DE LIBERAÇÃO CUTÂNEA IN VITRO DO ÁCIDO FERÚLICO EM
FORMULAÇÕES COSMÉTICAS
Resumo: O ácido ferúlico (AF) é um composto fenólico com ação antioxidante. Os
compostos fenólicos são muito utilizados em produtos cosméticos para proteção contra
as radiações ultravioleta prejudiciais a saúde. Este estudo pesquisa a liberação do ácido
ferúlico a partir de formulações cosméticas, por meio de uma membrana biomimética
impregnada com composto lipóide. Realizou-se com emulsão contendo 0,5% do AF, teste
de solubilidade e de liberação cutânea em célula de Franz. O teste de solubilidade
confirmou que o composto é solúvel em tampão PBS (pH 7,4) à 37°C. O teste de
liberação não obteve um resultado relevante quanto a liberação do ácido ferúlico
através da membrana. Foi observado que a membrana não estava devidamente
impregnada, o que impede provavelmente a passagem do ácido ferúlico. Foi dedicado
estudo e tempo na impregnação das membranas, porém nada conclusivo até o momento,
uma vez que houve demora na entrega de um dos reagentes necessários para a
impregnação. Após conseguido, houve tentativas de impregnação aparentemente
satisfatórias, mas viu-se a necessidade de testes que comprovassem a impregnação. Só
recentemente foi possível realizar análises de Microscopia Eletrônica de Varredura e de
Microscopia de Força Atômica, não tendo interpreado os resultados. Concluiu-se então a
necessidade da continuidade da pesquisa, com foco primordial na impregnação
adequada da membrana sintética para que assim tenha continuidade o estudo de
liberação cutânea in vitro do ácido ferúlico.
Palavras-chave: Ácido Ferúlico. Célula de Franz. Liberação cutânea. Biomimética
Title: EVALUATION OF SKIN RELEASE AND STABILITY OF COSMETIC FORMULATIONS
CONTAINING FERULIC ACID.
Abstract: Ferulic acid (FA) is a phenolic compound with antioxidant action. The phenolic
compounds are widely used in cosmetic products for protection against ultraviolet
radiation that is harmful to health. This research study the release of ferulic acid from
cosmetic formulations, by means of a biomimetic membrane impregnated with a lipidic
compound. It was performed with emulsion containing 0.5% of FA, solubility test and
skin release in Franz cell. The solubility test confirmed that the compound is soluble in
PBS buffer (pH 7.4) at 37° c. The release test of ferulic acid through biommimetic
membrane had not a relevant result. It was observed that the membrane was not
properly impregnated, which, probably, hinders the passage of ferulic acid . It was
dedicated study and time in the impregnation of the membranes, though nothing can be
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concluded so far. There was a delay in the delivery of one of the reactants needed for
impregnation. After it, there was apparently satisfactory impregnation attempts, but it
was observed the need for tests that show the impregnation. Only recently it was
possible to perform analyses on Electronic scanning Microscopy and Atomic force
microscopy, not yet evaluated their results. It was concluded then the need for to
continue the research, with primary focus on adequate impregnation of synthetic
membrane. So it can continue the skin in vitro release study of ferulic acid
Keywords: Ferulic Acid. Franz Cell. Skin Release. Biomimetic.
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Código: SB0024
Autor: JAILSON RAMOS DA SILVA
Orientador: PAULA DA SILVA KUJBIDA
Co-Autor: EWERTON RICARDO VIANA DE MEDEIROS, GEORGE QUEIROZ DE BRITO
Título: Maconha medicinal: tetrahidrocanabinol na farmacoterapia
Resumo: A investigação dos aspectos medicinais da Cannabis tem sido realizada por
ensaios experimentais e clínicos. Neste trabalho, uma pesquisa bibliográfica foi proposta
e uma revisão sistemática sobre o potencial terapêutico do canabinoide
tetrahidrocanabinol (THC) foi apresentada. Para isso, foi realizado um levantamento
bibliográfico nas bases de dados PubMed, MedLine, ScienceDirect, LILACS e Scielo,
considerando para análise apenas artigos publicados no período de 2005 a 2015. Dos
trabalhos analisados, 25 constam nessa pesquisa e abordam o uso de THC no tratamento
de câncer, glaucoma, esclerose múltipla, doenças inflamatórias, doença de Parkinson,
Alzheimer, ansiedade, Síndrome de Tourette, psicose, epilepsia pediátrica e
espasticidade. A avaliação desses trabalhos sugere que apesar de existir estudos clínicos
que relatam o potencial terapêutico da Cannabis, mais evidências sobre a exposição à
canabinoides por humanos são necessárias para usufruir dos promissores benefícios
medicinais dessas substâncias com mais segurança.
Palavras-chave: Cannabis, canabinoide, THC, potencial terapêutico.
Title: Medical marijuana: tetrahydrocannabinol and cannabidiol in pharmacotherapy
Abstract: Investigation of Medicinal Cannabis aspects of trials has been performed by
experimental and clinical. In this work, a literature search was proposed and a review
systematic about the therapeutic potential of cannabinoid tetrahydrocannabinol (THC)
presented. For this, it carried out a literature in PubMed, MedLine, ScienceDirect, LILACS
and Scielo considering for analysis only articles published from 2005 to 2015. Of the
studies analyzed, 25 contained in this research and address the THC use in the
treatment of cancer, glaucoma, multiple sclerosis, inflammatory diseases, Parkinson's
disease, Alzheimer's disease, anxiety, Tourette's syndrome, psychosis, epilepsy pediatric
and spasticity. The evaluation of these works suggests that although there clinical
studies report the therapeutic potential of cannabis, more evidence of exposure to
cannabinoids by humans are needed to take advantage of promising medicinal benefits
of these substances more safely.
Keywords: Cannabis, cannabinoid, THC, therapeutic potential.
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Código: SB0026
Autor: IARA RAYANE SILVA DE OLIVEIRA
Orientador: LANNUZYA VERÍSSIMO E OLIVEIRA
Co-Autor: CLEONICE ANDRÉA ALVES CAVALCANTE, SAMARA KEYLLA DANTAS BRASIL,
SIMONE CRISTINA DOS SANTOS
Título: ATENÇÃO A SAÚDE DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS PARA EQUIPE
DE ENFERMAGEM: uma revisão integrativa da literatura.
Resumo: O uso de drogas tornou-se um problema de saúde pública na atualidade. Frente
a essa problemática os profissionais de saúde, com destaque para equipe de
enfermagem devem atender os usuários de drogas em consonância com as políticas
públicas vigentes. Objetivo: objetiva-se sumarizar os conhecimentos da literatura acerca
da atenção à saúde dos usuários de álcool e/ou outras drogas para equipe de
enfermagem. Método: trata se de uma revisão integrativa da literatura realizada entre os
meses de março e maio de 2016, nas bases de dados BDENF e LILACS, utilizando os
descritores “atenção à saúde”, “usuários de drogas”, “equipe de enfermagem”,
considerando as publicações de 2005 a 2015. Resultados: foram selecionados oito
trabalhos, dos quais 5(cinco) artigos no BDENF e 3(três) artigos no LILACS. Os
resultados foram apresentados de forma descritiva. Conclusão: os artigos analisados
evidenciaram que a atenção à saúde aos usuários de álcool e/ou outras drogas para
equipe de enfermagem é permeada por dificuldades, como a equipe fragmentada, a
desqualificação dos profissionais e o número reduzido de serviços especializados para o
atendimento destes usuários. Sugerem-se ações de educação permanente dos
profissionais de saúde para melhoria da assistência a essa clientela.
Palavras-chave: Atenção à Saúde. Usuários de Drogas. Equipe de Enfermagem.
Title: ATTENTION HEALTH ALCOHOL AND OTHER DRUGS DE USUÁRIOSFOR NURSING
TEAM: an integrative review of the literature
Abstract: Introduction: the use of drugs has become a public health problem today.
Faced with this problematic health professionals, especially nursing staff must meet
drug users in line with current public policies. Objective: the objective is to summarize
the literature of knowledgeabout the health care of users of alcohol and / or other drugs
to nursing staff. Method: This is an integrative literature review performed between
March and May 2016 in BDENF databases, LILACS and SciELO, using the key words
"health care", "drug users", "nursing staff "considering the publications 2005-2015
results: were selected eight jobs, of which five (5) articles in BDENF and three (3)
articles in LILACS. The results were presented descriptively. Conclusion: The analyzed
studies showed that health care users of alcohol and / or other drugs to nursing staff is
permeated by difficulties, such as fragmented team, the disqualification of professionals
and the small number of specialized services to meet these users. It is suggested
education activities.
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Código: SB0031
Autor: BIANCA CAROLINE DE ARAÚJO COSTA
Orientador: PATRICIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Título: ANALISE CLINICA DA SEVERIDADE DE QUEILITE ACTINICA
Resumo: A queilite actínica (QA) é uma condição inflamatória potencialmente maligna,
cuja progressão pode culminar no desenvolvimento de carcinoma de células escamosas
(CCE) de lábio. Muitos profissionais encontram dificuldades em identificar os sinais
clínicos da QA que apontam para uma evolução para o CCE, assim como na escolha da
área ideal para uma biópsia incisional. Esta dificuldade está relacionada principalmente
à variedade de alterações clínicas que podem ser observadas na QA. O objetivo deste
estudo foi desenvolver um índice clínico para a QA, que possibilite uma melhor
caracterização da sua gradação. Inicialmente foi realizada uma busca na literatura,
visando elencar todas as características clínicas até então relacionadas com a QA.
Posteriormente, as características encontradas foram utilizadas como base para
elaboração de um questionário, enviado para 33 cirurgiões-dentistas que escolheram
dentre as características listadas as que consideram importantes para o diagnóstico e
para a gradação da severidade da QA. A busca na literatura resultou em 35
características clínicas relacionadas à QA. Verificou-se o percentual de citação de cada
uma e foi feita a classificação em tercil, sendo consideradas para o ICQA aquelas que
apresentavam percentual de citação acima do terceiro tercil, restando assim 13
características. Foram atribuídos pontos para as características clínicas de acordo com o
grau de severidade clínica. Com o índice elaborado faz-se necessária sua validação.
Palavras-chave: Queilite actínica. Carcinoma de células escamosas. Índice clínico.
Title: CLINIC ANALYSIS OF ACTINIC CHEILITIS SEVERITY
Abstract: Actinic cheilitis (AC) is a potentially malignant inflammatory condition whose
progression may result in the development of squamous cell carcinoma (SCC) lip. Many
professionals find it difficult to identify the clinical signs of QA point to progress to the
CEC, as well as in choosing the ideal area for a biopsy. This difficulty is mainly due to the
variety of clinical changes that can be observed in QA. The aim of this study was to
develop a clinical index for QA, which allows for a better characterization of its
gradation. Initially a search of the literature was carried out, aiming to list all clinical
features so far related to QA. Subsequently, the characteristics found were used as basis
for the preparation of a questionnaire sent to 33 dentists who chose among the listed
characteristics that are important for the diagnosis and grading of the severity of QA.
The literature search resulted in 35 clinical features related to QA. It was the percentage
of quotation of each and was made the classification into tertiles, being considered for
the ICQA those who had percentage above quotation from the third tertile, leaving just
13 characteristics. points were awarded to the clinical characteristics according to the
degree of clinical severity. With the elaborate index is necessary validation.
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Keywords: Keywords: Actinic cheilitis. Squamous cell carcinoma. Clinical index.
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Código: SB0032
Autor: ANNA LETÍCIA XAVIER DE LIMA
Orientador: MARILIA REGALADO GALVAO RABELO CALDAS
Título: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE RESINAS COMPOSTAS FOTOATIVADAS
COM DIFERENTES APARELHOS
Resumo: Introdução: Uma polimerização adequada é crucial na obtenção das
propriedades físicas ideais e desempenho clínico das resinas compostas. Objetivo:
Avaliar o grau de conversão e dureza de resinas compostas fotoativadas com diferentes
potência e tempo de polimerização. Metodologia: Foram confeccionados 80 corpos-deprova com 4 mm de diâmetro e 2 mm de espessura, 40 destinados a avaliação do grau de
conversão e 40 para dureza. Foram feitos 5 corpos-de- prova para cada grupo avaliado
do grau de conversão (G1 ao G8) e para dureza (G1 ao G8). Tendo as resinas do grau de
conversão e de dureza fotoativadas por LEDS em 20 segundos na intensidade de
potência de 1000 mW/cm2, 700 mW/cm2, 400 mW/cm2 e 100 mW/cm2, os grupos
1,2,3 e 4, respectivamente. Os grupos 5,6,7 e 8 foram polimerizadas na mesma
intensidade de potência, no entanto, com o tempo de 40 segundos. Resultado: Em
relação ao grau de conversão, as resinas do G1 tiveram em média 85,24%, G2: 81,07%,
G3: 62,54%, G4: 22,67%, G5: 87,09%, G6: 82,75%, G7: 67,88% e G8: 26,42%. Em relação
à dureza, as resinas do G1 tiveram em média 69,74 Kgf/mm², G2: 68,98 Kgf/mm²; G3:
64,02 Kgf/mm², G4: 30,93 Kgf/mm², G5: 82,02 Kgf/mm², G6: 75,09 Kgf/mm², G7: 64,64
Kgf/mm², G8: 51,63 Kgf/mm². Conclusão: Quanto maior a potência do aparelho
fotopolimerizador, maior será o GC e dureza das resinas compostas. Um aparelho com
intensidade de 100 mW/cm² não oferece um grau de conversão e dureza satisfatório,
comprometendo o desempenho do material restaurador.
Palavras-chave: Resinas Compostas. Polimerização. Dureza.
Title: EVALUATION OF PROPERTIES OF COMPOSITE RESINS PHOTOACTIVATED FROM
DIFFERENT POWER DENSITY
Abstract: Introduction: Adequate polymerization is a crucial factor in obtaining optimal
physical properties and clinical performance of composite resins. Aim: to evaluate the
degree of conversion and hardness of composite resins photoactivated from different
power density and curing time. Methods: 80 specimens with 4 mm diameter and 2 mm
in thickness were made, 40 for evaluation of degree of conversion and 40 for hardness.
Five specimens were made for each group of degree of conversion (G1 to G8) and
hardness (G1 to G8). Since the degree of conversion and hardness of the resins
photoactivated by LED for 20 seconds on power intensity of 1000 mW/cm2, 700
mW/cm2, 400 mW/cm2 and 100 mW/cm2, the groups 1,2,3 and 4 respectively. Groups
5, 6, 7 and 8 of degree of conversion were photoactivated in the same power intensity,
however with polymerization time of 40 seconds. Result: In relation to the degree of
conversion, G1 resins had on average 85,24%, G2: 81,07%, G3: 62,54%, G4: 22,67%, G5:
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87,09%, G6: 82,75%, G7: 67,88% and G8: 26,42%. In relation to hardness, G1 resins had
on average of 69,74 kgf / mm², G2: 68,98 kgf / mm²; G3: 64,02 kgf / mm², G4: 30,93 kgf /
mm², G5: 82,02 Kgf/mm², G6: 75,09 Kgf/mm²,G7: 64,64 Kgf/mm²,G8: 51,63 Kgf/mm².
Conclusion: The higher the power of the curing light, the higher the DC and hardness of
composites. A device with intensity of 100 mW/cm² doesn't offer a degree of conversion
and satisfactory hardness, compromising the performance of the material.
Keywords: Composites Resins. Polymerization. Hardness.
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Código: SB0033
Autor: MAYARA JANYARA DO REGO BARRETO
Orientador: IRIS DO CEU CLARA COSTA
Co-Autor: ISABELA CAMPOS VIANA DE AGUIAR, LILIANE CRISTINA NOGUEIRA
MARINHO, NATHÁLIA CHRISTINA DE OLIVEIRA LINHARES
Título: A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM O NASF DE MACAÍBA-RN
Resumo: Essa pesquisa objetivou avaliar a contribuição do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF) em relação à sua atuação nas Unidades de Saúde da Família por meio da
percepção dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e do NASF, bem
como a satisfação dos usuários. Os dados foram coletados na rede pública de serviços de
saúde do município de Macaíba-RN entre o período de 2012 e 2016, utilizando um
questionário semiestruturado e pela observação sistemática não participante, tendo
como sujeitos investigados 272 indivíduos (60 profissionais da ESF, 12 profissionais do
NASF e 200 usuários). Na análise das respostas subjetivas foi usado o processo de
categorização e o método observacional se baseou na verificação da organização do
espaço no ambiente, as características dos sujeitos participantes e o conjunto específico
das atividades realizadas pelas equipes do NASF segundo um roteiro de observação. Os
resultados sinalizam para uma boa aceitação da atuação das equipes do NASF pela
maioria dos profissionais da ESF. Em relação aos profissionais dos NASF, estes relataram
contribuição positiva por participarem ativamente na rotina das Unidades integrando-se
às atividades das equipes da ESF. Para os usuários, o NASF trouxe garantia de melhor
acesso aos serviços com atendimento especializado, resolutivo e acolhedor. Foi
percebida a necessidade de implantar ações voltadas à saúde do homem, de investir na
ampliação do número de equipes do NASF, na maior oferta de medicamentos e
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Saúde da Família. Gestão em Saúde
Title: USER SATISFACTION WITH THE NASF MACAÍBA-RN
Abstract: This research aimed to evaluate the contribution of the Support Center for
Family Health (NASF) in relation to its activities in the Family Health Units through the
perception of the professionals of the Family Health Strategy (ESF) and the NASF and
the user satisfaction. Data were collected in public Macaíba-RN municipal health
services between the period 2012 and 2016, using a semi-structured and the systematic
non-participant observation questionnaire, as subjects investigated 272 individuals (60
professionals of the FHS, 12 professionals NASF and 200 users ). In the analysis of
subjective responses was used the process of categorization and the observational
method is based on the verification of the space environment organization, the
characteristics of the participating subjects and the specific set of activities performed
by NASF teams according to a script of observation. The results indicate a good
acceptance of the performance of NASF teams by most of the FHS professionals.
Regarding professionals NASF, they reported a positive contribution by actively
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participating in the routine of Units integrating the activities of the FHS teams. For users,
the NASF brought guarantee better access to services and specialized services, resolute
and welcoming. It was perceived the need to implement actions to human health, to
invest in increasing the number of NASF teams, the increased supply of drugs and
planning.
Keywords: Primary Health. Family Health Strategy. Health Management
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Código: SB0037
Autor: PATRÍCIA MAYARA MOURA DA SILVA
Orientador: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA
Título: COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO E QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS
ASMÁTICAS RESPIRADORES ORAIS E NASAIS
Resumo: Objetivo: correlacionar qualidade de vida e qualidade do sono em crianças
asmáticas respiradores orais e nasais. Metodologia: 28 crianças avaliadas, com
diagnóstico de asma, na faixa etária entre 7-12 anos. As crianças foram encaminhadas ao
Ambulatório do Respirador Oral do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), para
exame clínico otorrinolaringológico específico sendo classificadas em respiradores
nasais (RN) e respiradores orais (RO). Os distúrbios do sono foram avaliados pela Escala
de Distúrbios de Sono em Crianças (EDSC) e a qualidade de vida por meio do
questionário Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ) com atividades
padronizadas. A análise estatística foi realizada por meio do SPSS. O teste Shapiro-Wilk
verificou a normalidade dos dados. O teste de Spearman verificou relação entre os
escores totais dos distúrbios do sono e da qualidade de vida. Resultados: fraca
correlação positiva (r=0,14), sem significância estatística (p=0,63), entre qualidade de
vida e qualidade do sono em crianças RN. Em contraste, entre qualidade de vida e
qualidade do sono em crianças RO, moderada correlação negativa (r=-0,63), com
significância estatística (p=0,01).Conclusão: dados do presente estudo sugerem que o
padrão de respiração oral apresenta repercussões significativas capazes de acarretar
prejuízos na qualidade de vida e do sono em crianças asmáticas.
Palavras-chave: Asma, criança, sono, qualidade de vida.
Title: COMPARISON BETWEEN SLEEP QUALITY AND QUALITY OF LIFE AMONG
CHILDREN ORAL AND NASAL BREATHERS WITH ASTHMA
Abstract: Purpose: evaluate the impact of nasal and oral breathing in the sleep quality
and quality of life among asthmatic children. Methods: 28 children evaluated with
asthma diagnosis, aged between 7-12 years. Children suspected of being mouth
breathing were referred to the Clinic of Mouth Breather at Hospital Universitário Onofre
Lopes (HUOL) for specific clinical examination are classified in nasal breathers (NB) and
mouth breathers (MB). Sleep disorders was assessed by Sleep Disturbance Scale for
Children (SDSC) and quality of life through the questionnaire Paediatric Asthma Quality
of Life Questionnaire (PAQLQ) with standardized activities. Statistical analysis was
performed using SPSS. The Shapiro-Wilk test was performed to verify the normality of
the data. The Spearman correlation was used to verify the association between the total
scores of sleep disorders and quality of life. Results: weak positive correlation (r = 0.14),
without statistical significance (p = 0.63) between quality of life and sleep quality in NB
children. In contrast, moderate negative correlation (r =-0.63), with statistical
significance (p = 0.01) between quality of life and sleep quality in MB children.
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Conclusion: data from this study suggest that the breathing pattern oral has significant
repercussions able to cause losses in quality of life and sleep in children with asthma.
Keywords: Asthma, child, sleep, quality of life.
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Código: SB0040
Autor: VAGNER LACERDA VASQUEZ
Orientador: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO
Co-Autor: FERNANDA VITORIA SILVA DO NASCIMENTO, MONIQUE CRISTINA SIMÃO
LOPES, YURI LIMA MELO
Título: APLICAÇÃO DE POTÁSSIO EM PLANTAS DE GIRASSOL (Helianthus annuus L.)
CONDUZIDAS SOB ESTRESSE SALINO
Resumo: O girassol é uma oleaginosa que tem o crescimento e produtividade afetados
pela salinidade que diminui a capacidade de absorção do potássio, íon essencial para o
ajustamento osmótico celular. Sabendo-se da importância do girassol e do potássio
sobre o desenvolvimento de plantas, este trabalho teve como objetivo avaliar a
influência do incremento de K+ em duas cultivares de girassol submetidas ao estresse
salino. Plântulas de girassol (Catissol 01 e Hélio 253) foram cultivadas em hidroponia na
ausência (controle) e presença de NaCl, e de solução contendo K+ mais NaCl, durante 10
dias. Foram determinadas a taxa de crescimento absoluta (TCA), relação da área foliar
(RAF), relação do peso foliar (RPF), relação do peso radicular (RPR), relação da parte
aérea com o sistema radicular (RPASR), conteúdo relativo de água (CRA), percentual de
umidade (U), vazamento de eletrólitos (VE). A salinidade afetou o crescimento das
plantas, provocando uma redução nas TCA, RAF e RPF, assim como no CRA nas folhas de
ambas as cultivares, sendo o efeito do NaCl mais expressivo em Catissol 01. O NaCl
causou um aumento significativo no VE em ambas as cultivares, sendo mais intensos em
Catissol 01. O incremento de K+ à solução salina aumentou a TCA em Hélio 253 e causou
efeito contrário no VE das cultivares. Os resultados obtidos indicam que os tratamentos
com NaCl e com K+ foram capazes de induzir alterações nos parâmetros avaliados e que
Catissol 01 e Hélio 253 respondem de forma diferenciada.
Palavras-chave: Girassol. Estresse Salino. Incremento potássio.
Title: EFFECTS OF POTASSIUM INCREMENT ON SUNFLOWER PLANTS (Helianthus
annuus L.) GROWTH UNDER SALT STRESS
Abstract: Sunflower (Helianthus annuus L.) is an oleaginous that has growth and
productive potential affected by salinity. The action of ions Na+ and Cl- decreases the
potassium absorption ability, essential ion to the cell osmotic adjustment. Knowing the
importance of this oleaginous and the potassium on plant development, this work aimed
to evaluate the influence of K+ increase in two sunflower cultivars submitted to salt
stress. Seedlings of two sunflower cultivars (Catissol 01 e Hélio 253) were grown in
hydroponics culture in absence (control) and presence of NaCl, and solution containing
K+ and NaCl, during 10 days. The absolute growth rate (AGR), leaf area ratio (LAR), leaf
weight ratio (LWR), roof weight ratio (RWR), the shoot and roof system ratio (SRSR),
relative water content (RWC), moisture percentage (M) and electrolyte leakage (EL)
were determined. Salinity affects the plants growth, causing a reduction in the AGR, LAR
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and LWR, as well in the RWC in leaves of both cultivars, but the NaCl effect were more
significant in Catissol 01. The K+ increment in the saline solution increased the AGR in
Hélio 253 and caused an opposite effect in the EL of the cultivars. Results indicate that
treatments with NaCl were able to induce changes in the growth parameters, as well as
in the hydric status indicators of both cultivars. Catissol 01 and Hélio 253 respond
differently to the salinity and the K supply effects.
Keywords: Sunflower. Salt Stress. Potassium Increment.
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Código: SB0041
Autor: RODRIGO BEZERRA FRANÇA
Orientador: GEORGE QUEIROZ DE BRITO
Co-Autor: BRUNA ZANETTI SILVA CORDEIRO, JULIANA VILAR FURTADO DE MEDEIROS,
PAULA DA SILVA KUJBIDA
Título: "Utilização da espectrofotometria de absorção molecular para a determinação de
Arsênio em amostras de peixes para consumo humano."
Resumo: A cada ano o consumo de pescado vem aumentando, fato esse justificado pelas
características nutricionais que esse alimento apresenta. Porém, como alguns outros
alimentos, os peixes também podem apresentar substâncias tóxicas ao ser humano,
sendo prejudiciais principalmente àquelas pessoas que consomem com maior
frequência. Entre essas substancias temos os metais pesados como por exemplo o
arsênio (As). Foi então utilizado a técnica de geração de hidreto (arsina) associado a
espectrofotometria de absorção molecular para a determinação de arsênio total em
amostras de peixes comercializado no mercado de Natal/RN. Os peixes utilizados para
analise foram: Atum, Dourado e merluza; os quais tiveram valores de concentração 1.11
mcg/g, 0,82 mcg/g e 0,46 mcg/g respectivamente. Apenas o atum estava acima do
recomendado pela ANVISA a qual determina o consumo de 1mg/kg ou 1 mcg/g. O
trabalho teve como principal objetivo o uso da espectrofotometria de absorção
molecular para a quantificação de arsênio total em amostras de peixe comercializado na
cidade de Nata/RN, os quais são utilizados para consumo humano. Sendo também
fundamental para aprendizagem no processo de iniciação cientifica, pois o conteúdo
teórico abordado em sala de aula e no laboratório, foi devidamente posto em prática a
partir do uso adequado de equipamentos, reagentes, preparo de soluções, até mesmo a
própria determinação do arsênio, tudo sob orientação e acompanhamento do professor
e colaboradores.
Palavras-chave: Arsênio. Peixe. Espectrofotometria.
Title: USING THE MOLECULAR ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY FOR THE
DETERMINATION OF ARSENIC IN SAMPLES OF FISH FOR HUMAN CONSUMPTION
Abstract: Each year the fish consumption is increasing, a fact justified by nutritional
characteristics that this food has. However, as some other foods, fish can also have toxic
substances to humans, and especially damaging those people who consume more often.
Among these substances have heavy metals such as arsenic (As). Was then used to
generate technique hydride (arsine) associated with molecular absorption
spectrophotometry for the determination of total arsenic in fish samples marketed
Christmas market / RN. The fish used for analysis were tuna, hake and Gold, which had
concentration values 1,11 mcg/g, 0,82&mcg/g and 0,46mcg/g respectively. These values
above the recommended by ANVISA which determines the consumption of 1 mg / kg or
1μg / g. The work has as main objective the use of molecular absorption
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spectrophotometry to quantify the total arsenic in fish samples marketed in the city of
Natal / RN, which are used for human consumption. It is also crucial to learning in the
scientific initiation process because the theoretical content covered in the classroom and
in the laboratory, has been properly put into practice from the proper use of equipment,
reagents, preparation of solutions, until even the very determination of arsenic, all
under the guidance and monitoring of teacher and staff.
Keywords: Arsenic. Fish. Espectrophotometry.
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Código: SB0044
Autor: MONALISA NOBRE NUNES
Orientador: MARCOS ROGERIO CAMARA
Título: Influência da frequência alimentar na sobrevivência e desempenho reprodutivo
de Artemia franciscana (Crustacea, Anostraca) em sistema fechado, aeróbico e
predominantemente heterotrófico
Resumo: A influência da frequência alimentar na sobrevivência e desempenho
reprodutivo de Artemia franciscana foi avaliada em cultivo laboratorial desenvolvido em
sistema fechado, aeróbico e predominantemente heterotrófico. Para tanto, náuplios
instar-I de Artemia franciscana (Kellogg, 1906) foram estocados em cones de Imhoff
(100 ind./L) e cultivados por 14 dias. A cianobactéria Spirulina maxima (Arthrospira
platensis) foi utilizada como dieta (20 mg/dia) em uma única refeição no primeiro
tratamento (T1); em duas refeições no segundo tratamento (T2); e em três refeições no
terceiro tratamento (T3). Foram coletados e analisados 279 indivíduos (138 machos e
141 fêmeas). A sobrevivência não variou significativamente (p > 0,05) entre os
tratamentos. Os valores percentuais médios de sobrevivência flutuaram entre 90% (T3),
93% (T1) e 96% (T2). Por outro lado, apenas o modo de reprodução por oviparismo foi
registrado no presente estudo. A fecundidade média das fêmeas ovíparas oscilou em
36,54 (± 11,31) cistos em T1, 40,64 (± 12,73) cistos em T2 e 39,44 (± 14,14) cistos em
T3. O fracionamento da oferta de Spirulina maxima (Arthrospira platensis) em
diferentes refeições não alterou significativamente a sobrevivência e o desempenho
reprodutivo de Artemia franciscana em cultivo laboratorial desenvolvido em sistema
fechado, aeróbico e predominantemente heterotrófico.
Palavras-chave: Artemia franciscana.reprodução.salinas.maricultura.Aquicultura
Title: The effect of feeding frequency on survival and reproductive performance of
Artemia franciscana (Crustacea, Anostraca) in a closed, aerobic and predominantly
heterotrophic system
Abstract: The effect of feeding frequency on survival and reproductive performance of
Artemia franciscana was evaluated in a laboratorial trial carried out in a closed, aerobic
and predominantly heterotrophic system. Therefore, instar-I nauplii of Artemia
franciscana (Kellogg, 1906) were stocked in Imhoff cones (100 ind./L) and cultured for
14 days. The cyanobacteria Spirulina maxima (Arthrospira platensis) was used as a diet
(20 mg/day) in a single meal in the first treatment (T1); in two meals in the second
treatment (T2); and in three meals in the third treatment (T3). 279 individuals (138
males and 141 females) were harvested and analysed. The average percentage values
for survival did not vary significantly (p > 0.05) among treatments. The average survival
rates fluctuated from 96% (T2), 93% (T1) to 90% (T3). On the other hand, only the
oviparous mode of reproduction was registered in the present study. The average
fecundity of oviparous females varied from 36.54 (± 11.31) cysts in T1, 40.64 (± 12.73)
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cysts in T2 to 39.44 (± 14.14) cysts in T3. The variation in the number of meals of
Spirulina maxima (Arthrospira platensis) did not alter significantly the survival and
reproductive performance of Artemia franciscana in a laboratorial trial carried out in a
closed, aerobic and predominantly heterotrophic system.
Keywords: Artemia franciscana.reproduction.salinas.maricuture.aquaculture

972

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0050
Autor: GILSON CASSIANO DE GÓES NETO
Orientador: ALINE SCHWARZ
Co-Autor: GEORGE QUEIROZ DE BRITO, JULIANA VILAR FURTADO DE MEDEIROS
Título: DETERMINAÇÃO DE CIANETO EM GOMA DE TAPIOCA FRESCA COZIDA
COMERCIALIZADA EM NATAL/RN POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO
MOLECULAR
Resumo: Glicosídeos cianogênicos são substâncias com função de proteção contra
agentes externos e predadores, nas espécies vegetais em que são encontrados. Estes
compostos ativos, se ingeridos, são capazes de liberar cianeto e, por esse motivo, são
constituintes tóxicos. Mandioca, macaxeira ou aipim (Manihot esculenta Crantz),
pertencente à família Euphorbiaceae, é largamente utilizada no Brasil e outros países da
América do Sul e da África como importante matéria prima na fabricação de muitos
produtos alimentícios. Rico em glicosídeos cianogênicos, os processos envolvidos na
produção dos alimentos que utilizam essa porção do vegetal, como por exemplo, a
farinha e a goma para tapioca, resultam em redução da toxicidade. O objetivo do
presente trabalho foi quantificar e comparar a concentração de cianeto em goma de
tapioca fresca e após o cozimento. Foram coletadas sete amostras de goma de tapioca
tradicionais comercializadas em supermercados da cidade do Natal-RN ou vendidas em
feiras livres no Estado. A mensuração do cianeto total foi realizada por método
colorimétrico aplicado ao destilado obtido de cada amostra submetida anteriormente a
uma hidrólise ácida de três horas. Foi calculado o teor de cianeto presente nas amostras.
A metodologia empregada encontrou valores de cianeto para goma fresca entre 0,31 e
0,57 mg/g e entre 0,11 mg/g e 0,24 mg/g para a goma cozida (tapioca). Com o processo
de cozimento foi observada a redução dos valores de cianeto, tornando o produto menos
tóxico.
Palavras-chave: Mandioca. Goma de tapioca. Glicosídeos cianogênicos. Cianeto.
Title: DETERMINATION OF CYANIDE IN FRESH AND COOKED “TAPIOCA” STARCH
COMMERCIALIZED
AT
NATAL/RN
BY
MOLECULAR
ABSORPTION
SPECTROPHOTOMETRY
Abstract: Cyanogenic glycosides act as protective compounds against external agents
and predators in the vegetal species where it occurs. When roots or leaves are ingested,
these active compounds are capable to originate cyanide, classifying them as toxic.
Manioc or cassava (Manihot esculenta Crantz), from Euphorbiaceae family, is largely
employed in Brazil and other south American and African countries as source for the
elaboration of many food products. Rich in cyanogenic compounds, the processes
involved in the production of food derived from their roots, as cassava flour and tapioca
starch, reduce it toxicity. The aim of this study was quantify and compare cyanide
concentration in tapioca starch before and after baking. Seven different labels of tapioca
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starch were collected at some supermarkets and free fairs. Cyanide determination was
developed by a colorimetric method applied to the distillates obtained from each sample
after submittion to an acid hydrolysis of three hours. The cyanide concentration was
calculated, for each sample. Fresh starch presented concentrations between 0.31 and
0.57 mg/g and cooked tapioca presented concentrations between 0.11 mg/g and 0.24
mg/g. The cooking process reduced cyanide concentration
Keywords: Cassava. Tapioca starch. Cyanoggenic glycosides. Cyanide.
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Código: SB0051
Autor: MARIA EDUARDA DE LIMA VIEIRA
Orientador: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA
Co-Autor: INGRID ARAUJO DE MEDEIROS
Título: Padrão temporal na divisão de tarefas da formiga Dinoponera quadriceps
Resumo: A divisão de trabalho é um fenômeno complexo que está associado com a
transição evolutiva para níveis mais elevados de organização. Essa divisão entre
indivíduos e grupos de indivíduos é apontada como determinante para o sucesso
ecológico dos insetos sociais. Nosso objetivo foi verificar se existe padrão temporal nas
tarefas desempenhadas pelas operárias de Dinoponera quadriceps. O estudo foi
realizado no Laboratório de Biologia Comportamental na UFRN. Todas as formigas
foram marcadas, individualmente. O método de observação utilizado foi o focal
instantâneo, com registros a cada quinze minutos para cada indivíduo. Para testar o
padrão temporal, observamos três vezes por semana, quatro colônias ao longo de oito
meses, com duas horas de observação por dia para cada colônia. Os resultados
mostraram que a divisão de tarefas em D. quadriceps apresenta um padrão temporal
que se adequa tanto ao polietismo temporal como ao modelo de divisão “Foraging for
Work".
Palavras-chave: Formigas. Ponerinae. Polietismo temporal.
Title: Temporal pattern in labor division of Dinoponera quadriceps ant
Abstract: The division of labor is a complex phenomenon that is associated with the
evolutionary transition to higher levels of organization. This division between
individuals and groups of individuals is seen as key to the ecological success of social
insects. Our goal was to verify if there is a temporal pattern to the tasks performed by
workers of Dinoponera quadriceps. The study was conducted in Behavioral Biology
Laboratory at UFRN. All ants were marked individually. The observation method was
used instant focal, with records every fifteen minutes for each individual. To test the
temporal pattern, we observed three times a week, four colonies over eight months with
two hours of observation per day for each colony. The results showed that the division
of tasks in D. quadriceps presents a temporal pattern that fits both the temporal
polyethism as the division model " Foraging for work".
Keywords: Ants. Ponerinae. Temporal polyethism. Foraging for work.
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Código: SB0052
Autor: FABIOLANGE DE LIMA FARIAS
Orientador: PAULA DA SILVA KUJBIDA
Co-Autor: GEORGE QUEIROZ DE BRITO, JAILSON RAMOS DA SILVA
Título: Casos de intoxicação aguda por chumbinho: uma pesquisa bibliográfica.
Resumo: O uso irregular e clandestino do aldicarbe como raticida, conhecido
popularmente como chumbinho, atinge vários países, e está relacionado a óbitos por
intoxicações. Assim, a proposta desse trabalho foi realizar uma revisão sistemática sobre
os casos humanos de intoxicação por chumbinho. Foram analisados 2.792 casos de
intoxicações e 26 artigos científicos, os quais foram selecionados após levantamento
bibliográfico nas seguintes bases de dados: PubMed, ScienceDirect, MedLine, Google
Acadêmico, Scielo e Scopus. Destes casos, 91,2 % ocorreram no Brasil e, apesar de cerca
de 30 % dos artigos não informarem o sexo dos indivíduos envolvidos, a maioria foram
sexo feminino (35,3%). Já nos casos de intoxicação por chumbinho em outros países, o
sexo masculino prevaleceu (23,3%), porém, também foi observada ausência de
informação do gênero dos intoxicados na maioria dos relatos (69,8%). Todos os sujeitos
relatados foram intoxicados por via oral sendo a maioria em área urbana, sendo que
houve a prevalência de intoxicações acidentais (60,6%) nos casos internacionais e por
tentativa de suicídio (66,1%) nos casos brasileiros. Embora não tenha sido informado o
desfecho de 31,2% dos casos de intoxicação, 3,5% dos relatados evoluíram para óbito,
sendo que não foi registrada a circunstância envolvida em 90,2 % dessas mortes.
Comparados aos dados de intoxicação por chumbinho em outros países, tornou-se claro
a necessidade da implantação de políticas públicas mais rígidas.
Palavras-chave: Aldicarbe, intoxicação, chumbinho.
Title: Acute intoxication cases by "chumbinho": a literature search.
Abstract: The irregular and illegal use of aldicarb as rodenticide, popularly known as BB,
reaches several countries, including Brazil, and is related to deaths by poisoning. Thus,
the purpose of this study was to conduct a systematic review of the cases of human
poisoning BB. For this, 2,792 cases of poisoning were reported by 2015 analyzed and
published in 26 scientific articles, which were selected after literature in the following
databases: PubMed, ScienceDirect, MedLine, Google Scholar, Scopus and Scielo. Of these
cases, 91.2% occurred in Brazil and, although about 30% of the articles not report the
sex of the individuals involved, most were female (35.3%). In cases of poisoning BB in
other countries (245), males prevailed (23.3%), but was also observed absence of the
intoxicated gender information in most reports (69.8%). All reported subjects were
intoxicated orally with the majority in urban areas, and there was the prevalence of
accidental poisoning (60.6%) in international cases and attempted suicide (66.1%) in
the Brazilian case. Although it has not been informed of the outcome of 31.2% of cases of
intoxication, 3.5% of the reported patients died, and was not recorded the
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circumstances involved in 90.2% of these deaths. Compared to poisoning data BB in
other countries with Brazil, it became clear the need to implement stricter policies.
Keywords: Aldicarb, intoxication, chumbinho
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Código: SB0053
Autor: IZABELLE CRISTINE TARQUINIO DE CARVALHO
Orientador: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS
Co-Autor: DANIELE VIEIRA DANTAS, JOSÉ JOANDSON DE SOUZA DOS SANTOS,
SABRINA DAIANE GURGEL SARMENTO
Título: PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS ACERCA DO ATENDIMENTO RECEBIDO POR UM
SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA ESTADUAL
Resumo: O presente trabalho é referente ao plano de trabalho “Percepção de usuários
acerca do atendimento recebido por um serviço pré-hospitalar móvel de urgência
estadual”, que é a terceira parte do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação da
satisfação do usuário atendido pelo serviço de atendimento móvel de urgência do Rio
Grande do Norte”. Na avaliação da qualidade dos serviços de saúde, a análise da
satisfação do usuário é de grande importância para entender as necessidades,
expectativas e diferenças individuais dos usuários dos sistemas de saúde. O objetivo é
caracterizar as condições sociodemográficas e de saúde dos usuários atendidos pelo
SAMU 192 RN; e avaliar a satisfação do usuário atendido pelo SAMU 192 RN através do
instrumento validado. Como método iremos realizar um estudo transversal, avaliativo e
quantitativo no Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG),
especificamente no Pronto Socorro Clóvis Sarinho (PSCS), após o atendimento e
estabilização dos usuários pelos profissionais do SAMU e do HMWG/PSCS, com amostra
de 384 pacientes. O plano de trabalho ainda esta em execução, especificamente na
finalização da coleta dos dados, por isso não possui resultados e discussão finalizados.
Com a realização desse estudo, acreditamos que esta avaliação servirá como modelo
para criação de estratégias gerenciais no sentido de potencializar a qualidade da
assistência.
Palavras-chave: Satisfação do paciente; Assistência pré-hospitalar; Avaliação em saúde
Title: USER PERCEPTION CONCERNING THE CARE RECEIVED BY A MOBILE
PREHOSPITAL SERVICE STATE EMERGENCY
Abstract: This report refers to the work plan "user perception concerning the care
received by a mobile prehospital service state emergency", which is the third part of the
research project entitled "User satisfaction assessment attended by customer service
mobile emergency Rio Grande do Norte". In assessing the quality of health services, user
satisfaction analysis is of great importance to understand the needs, expectations and
individual differences of users of health systems. The goal is to characterize the
sociodemographic and health conditions of the users served by the SAMU 192 RN; and
evaluate user satisfaction attended by SAMU 192 RN through validated instrument. As a
method we will conduct a cross, evaluation and quantitative study in the Hospital
Complex Monsignor Walfredo Gurgel (HMWG), specifically in the Emergency Clovis
Sarinho (SPST), after treatment and stabilization of users by professionals SAMU and
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HMWG / SPST, with sample 384 patients. The work plan is still running, specifically the
completion of data collection, so do not have results and finalized discussion. With the
completion of this study, we believe that this assessment will serve as a model for
creating management strategies to enhance the quality of care.
Keywords: Patient Satisfaction; Prehospital Care; Health Evaluation.
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Código: SB0057
Autor: BARBARA LAYSE ROCHA E SILVA
Orientador: DYEGO LEANDRO BEZERRA DE SOUZA
Título: Tendências de mortalidade por câncer de próstata nos estados brasileiros e
distrito federal
Resumo: O câncer de próstata é o segundo tumor maligno mais frequente e a sexta causa
de morte por câncer em homens. No Brasil, a estimativa é de 61.200 novos casos para o
ano de 2016 e seu perfil de mortalidade tem se alterado nas últimas décadas. Objetivos:
Analisar a distribuição e a tendência temporal da mortalidade por câncer de próstata
segundo Unidades Federativas (UF) no Brasil. Metodologia: Foram analisados os óbitos
ocorridos entre 1996 e 2010 registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade.
O cálculo das taxas brutas e ajustadas a população mundial padrão para cada ano foi
realizado para analisar as tendências mediante o programa de regressão Joinpoint, e
calcular do percentual anual de mudança. Resultados: Para o Brasil, as taxas de
mortalidade apresentaram tendência de crescimento significativo ao ano de 2,47% (IC
95% 1,4 – 2,3) de 1996 a 2006, com redução a partir deste ano. De 2000 a 2010, o Brasil
apresentou estabilidade nas taxas (0,3% ao ano). O Distrito Federal (-1,8%) e o estado
de São Paulo (-1,8%) apresentaram tendência de redução significativa nas taxas,
enquanto os estados da Paraíba (13,4%) e de Sergipe (10,2%) apresentaram as maiores
variações positivas. Conclusões: embora o Brasil apresente estabilidade na tendência de
mortalidade por câncer de próstata, observa-se que há desigualdades na distribuição da
mortalidade entre as unidades federativas, destacando-se a tendência de aumento entre
as áreas de baixo desenvolvimento.
Palavras-chave: Mortalidade. Câncer de próstata. Tendências.
Title: TIME TRENDS IN PROSTATE CANCER MORTALITY IN BRASILIAN STATES AND
FEDERAL DISTRICT
Abstract: Prostate cancer is the second malignant tumor more frequently and the sixth
leading cause of cancer death in men. In Brazil, the estimate is 61,200 new cases for the
year 2016 and its profile of mortality has changed in recent decades. Objectives: To
analyze the distribution and temporal trends in mortality due to prostate cancer second
Federal Units (FU) in Brazil. Methods: were analyzed the deaths that occurred between
1996 and 2010 recorded in the Mortality Information System. The calculation of gross
rates and adjusted the world population standard for each year was held to analyze the
trends on the joinpoint regression, and calculate the annual percentage change. Results:
For the Brazil, the mortality rates showed a trend of significant increase to the year of
2.47% (95% CI 1.4 - 2.3) from 1996 to 2006, with a reduction from this year. From 2000
to 2010, Brazil presented stability in rates (0.3% per year). The Federal District (1.8%) and the state of São Paulo (-1.8%) showed a tendency for a significant reduction
in the rates, while the states of Paraiba (13.4%) and Sergipe (10.2%) showed the highest
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positive variation. Conclusions: although Brazil has stability in the trend of mortality due
to prostate cancer, it is observed that there are inequalities in the distribution of
mortality between states of the country, highlighting the trend increase among the areas
of low development.
Keywords: Mortality. Prostate cancer. Trends.
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Código: SB0058
Autor: DAIANE KRISHNA DE MORAES PEREIRA
Orientador: ROSANA LUCIA ALVES DE VILLAR
Título: As TICs utilizadas pelos estudantes de enfermagem: como potencializar para os
objetivos educacionais?
Resumo: As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) revolucionaram os
processos de disseminação das informações e proporcionaram a interatividade entre
sujeitos independentemente de limites geográficos. No ensino de graduação de
enfermagem, as TICs vêm sendo utilizadas pelos docentes como ferramentas
complementares do ensino presencial e pelos discentes como objetos de aprendizagem.
Este estudo teve como objetivo analisar as TICs utilizadas pelos estudantes de
graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Trata-se de um estudo de caso com abordagem quantitativa e qualitativa. A partir da
análise dos dados coletados, vimos que os graduandos de enfermagem têm acesso e
estão familiarizados com as novas tecnologias. As TICs utilizadas pelos discentes para
estudo foram: slides, vídeos e fontes bibliográficas virtuais, redes sociais, jogos,
hiperlinks e animações. E os estudantes reconhecem as TICs podem auxiliar no ensino e
na aprendizagem. Espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir com
mapeamento dos múltiplos usos das TICs no processo ensino-aprendizagem e estimular
sua utilização no ensino acadêmico do curso de graduação de enfermagem.
Palavras-chave: Tecnologia da informação, Aprendizagem, Estudantes de enfermagem.
Title: USES AND PURPOSES OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION:
STUDY OF NURSING STUDENTS
Abstract: Information and Communication Technologies (ICTs) have revolutionized the
information dissemination processes and provided interactivity between subjects
regardless any geographical boundaries. In teaching nursing degree, ICTs have been
used by teachers as complementary tools of classroom teaching and by students as
learning objects. This study aimed to analyze the ICT used by graduate students in
nursing at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). This is a case study
with a quantitative and qualitative approach. Graduating students have access to and are
familiar with new technologies. ICTs used by students for study were: slides, videos and
virtual library resources, social networks, games, hyperlinks and animation. And
students recognize ICTs can assist in teaching and learning. We hope the results of this
research can contribute to mapping the multiple uses of ICT in the teaching-learning
process and encourage their use in academic teaching undergraduate nursing degree.
Keywords: Information Technology, Learning, Nursing students.
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Código: SB0060
Autor: RANI IANI COSTA GONÇALO
Orientador: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ
Título: PROLIFERAÇÃO CELULAR E APOPTOSE EM LESÕES VASCULARES ORAIS
Resumo: As anomalias vasculares constituem um grupo de lesões distintas, mas que
podem apresentar características clínicas e histopatológicas semelhantes, que podem
levar a equívocos diagnósticos. Este estudo objetivou identificar e classificar
corretamente as anomalias vasculares orais, além de analisar a imunoexpressão do Ki67, marcador de proliferação e apoptose. Todos os casos diagnosticados como
“hemangiomas orais” pertencentes aos arquivos do Serviço de Anatomia Patológica da
disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia (DOD) da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foram revisados, totalizando 77 casos. A análise
imuno-histoquímica para GLUT-1 revelou que 26 (33,8%) espécimes tratavam-se de
hemangiomas da infância (HIs) verdadeiros. Os 51 (66,2%%) espécimes GLUT-1
negativos foram reclassificados a partir de suas características histopatológicas,
totalizando 26 (33,8%) casos de HIs, 20 (26,0%) de GPs e 31 (40,2) casos de MVs orais.
Os casos submetidos à análise do marcador Ki-67 apresentaram medianas diferentes,
com diferenças estatisticamente significantes entre elas. Dessa forma, pode-se concluir
que os mecanismos de proliferação e apoptose estão relacionados ao comportamento
biológico das diferentes anomalias vasculares, além de auxiliarem na compreensão de
questões pertinentes sobre os diferentes cursos clínicos das lesões avaliadas.
Palavras-chave: Hemangioma. Diagnóstico diferencial. Granuloma piogênico.
Title: CELL PROLIFERATION AND APOPTOSIS IN ORAL VASCULAR LESIONS
Abstract: Vascular anomalies are a group of distinct lesions, but may have similar clinical
and histopathological characteristics, which can lead to equivocal diagnosis. This study
aimed to correctly identify and classify oral vascular anomalies, and analyze the
immunoreactivity of the Ki-67, marker of proliferation and apoptosis. All cases
diagnosed as "oral hemangiomas" belonging to the Pathological Anatomy Department of
the files of Oral Pathology discipline of the Department of Dentistry (DOD) of the Federal
University of Rio Grande do Norte (UFRN) were reviewed, totaling 77 cases.
Immunohistochemical analysis for GLUT-1 revealed that 26 (33.8%) specimens treated
are true childhood hemangiomas (HIs). 51 (66.2 %%) GLUT-1 negative specimens were
reclassified from its histopathologic features, totaling 26 (33.8%) cases of HIs, 20
(26.0%) of GPs and 31 (40.2 ) cases of oral MVs. The cases submitted to analysis of Ki-67
marker presented different medians, with statistically significant differences between
them. Thus, we can conclude that the mechanisms of proliferation and apoptosis are
related to the biological behavior of various vascular abnormalities, as well as assist in
understanding pertinent questions about the different clinical courses of lesions
assessed.
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Keywords: Hemangioma. Differential diagnosis. Pyogenic granuloma.

984

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0061
Autor: AMANDA ALENCAR CABRAL
Orientador: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA
Co-Autor: FERNANDA GINANI, HAROLDO GURGEL MOTA FILHO, MARDEM PORTELA E
VASCONCELOS BARRETO
Título: Efeito da laserterapia em células-tronco dentárias: estudo in vitro
Resumo: O laser de baixa intensidade (LBI) tem sido utilizado com a finalidade de
promover cicatrização e regeneração dos tecidos. Avaliou-se o efeito da irradiação do
LBI na taxa proliferativa de células-tronco da polpa de dentes decíduos (SHED). Extratos
de polpa de três dentes decíduos humanos foram submetidos à digestão enzimática e
cultivadas em meio &#945;-MEM e 15% de soro fetal bovino e posteriormente
caracterizadas. Em P3, as células foram irradiadas com um laser diodo InGaAlP,
utilizando-se duas diferentes densidades de energia (0,5J/cm2 e 1,0J/cm²),
comprimento de onda de 660nm e potência de 30mW. Uma nova irradiação foi realizada
48h após a primeira. Um grupo controle foi mantido nas mesmas condições
experimentais de cultivo. O método exclusão por azul de Trypan o MTT foram utilizados
para avaliar a viabilidade e a proliferação celular nos intervalos de 0, 24, 48 e 72 h pósirradiação. As células foram marcadas com DAPI 72h após para verificar alterações
morfológicas. A densidade de energia de 1,0 J/cm² promoveu maior proliferação das
células em comparação com os outros grupos nos intervalos de 48 e 72h. O MTT,
apresentou resultados semelhantes às contagem celulares com azul de Trypan, com o
grupo irradiado com 1,0 J/cm² exibindo uma atividade significativamente maior do MTT
nos intervalos de 48 e 72h, quando comparado com o grupo irradiado com 0,5 J/cm.
Conclui-se que o LBI apresenta efeitos estimulantes sobre a proliferação das SHED.
Palavras-chave: Células-tronco. Laser de baixa intensidade. Proliferação celular.
Title: Effect of laser therapy on dental stem cells: in vitro study
Abstract: Laser therapy has been used in the clinic to promote wound healing and tissue
regeneration. The study evaluated the effect of laser therapy on stem cell proliferation of
exfoliated deciduous teeth (SHED). Cells obtained from the pulp of three human
deciduous teeth were cultured with &#945;-MEM medium supplemented with 15% fetal
bovine serum and then characterized as SHEDs. In P3, the cell were irradiated with an
InGaAlP diode laser, using two different energy density (0.5 J / cm2 and 1.0 J / cm²),
wavelength of 660nm and power of 30mW. A new Irradiation was conducted 48 hours
after the first. A control group was maintained at the same experimental conditions of
cultivation. The Trypan blue exclusion method and MTT were used to evaluate cell
viability and proliferation in intervals of 0, 24, 48 and 72 hours after radiation. The cells
were stained with DAPI after 72 hours to check morphological changes. An energy
density of 1.0 J/cm² improved the cell proliferation in comparison to the other groups at
48 and 72h. The MTT showed similar results to the cell counts with Trypan blue, with
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the group irradiated with 1.0 J / cm² exhibiting a significantly higher MTT activity at the
intervals 48 and 72 hours in comparison with the group irradiated with 0.5 J / cm². We
conclude that the laser parameters have stimulating effects on the proliferation of SHED.
Keywords: Stem Cells. Low level laser therapy. Cell proliferation
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Código: SB0063
Autor: HAROLDO GURGEL MOTA FILHO
Título: LASER DE BAIXA INTENSIDADE NÃO AFETA A VIABILIDADE DE CÉLULASTRONCO DA POLPA DE DENTES DECÍDUOS HUMANO
Resumo: O objetivo do estudo foi avaliar o efeito potencial do laser de baixa intensidade
(LBI) na viabilidade de células da polpa de dentes decíduos humanos (SHED). Células
obtidas de três dentes decíduos foram expandidas e caracterizadas. Na terceira
passagem, as células foram irradiadas ou não (controle) com um laser diodo InGaAlP,
potência de 30 mW, comprimento de onda de 660 nm, usando duas densidades de
energia (0,5 J/cm2 e 1,0 J/cm2), nos intervalos de 0 e 48 horas. Eventos relacionados à
morte celular foram avaliados no intervalo de 72 horas, enquanto o ciclo celular foi
analisado nos intervalos de 0, 24, 48 e 72 horas após a primeira irradiação. A análise da
viabilidade celular mostrou que todos os grupos apresentaram baixa marcação positiva
para anexina V e PI ao longo do experimento, demonstrando que a viabilidade não foi
afetada pelas doses utilizadas. A distribuição das células nas fases do ciclo celular
revelou que nos grupos irradiados a maioria das células encontrava-se nas fases S e
G2/M. Conclui-se que os parâmetros do LBI utilizados no presente estudo promoveram
proliferação de SHEDs com manutenção da sua viabilidade.
Palavras-chave: Células-tronco; Laser de baixa intensidade; Viabilidade celular
Title: LOW LEVEL LASER DOES NOT AFFECT THE VIABILITY OF STEM CELLS FROM
HUMAN TEETH DECIDUOUS PULP
Abstract: The aim of this study was to evaluate the potential effect of low-level laser
irradiation (LLLI) on the viability of stem cells from human exfoliated deciduous teeth
(SHED). Cells obtained from the pulp of three deciduous teeth were expanded in
&#945;-MEM culture medium supplemented with 15% fetal bovine serum and
characterized as stem cells by expression of cell surface markers. In the third subculture,
the cells were irradiated or not (control), with a laser diode InGaAlP, power of 30 mW,
wavelength of 660 nm, and using two different energy densities (0.5 J/cm2 and and 1.0
J/cm2). The cells were irradiated at 0 and 48 h, with the laser probe fixed perpendicular
to each plate at a distance of 0.5 cm from the cells. Events related to cell death were
evaluated by expression of Annexin V and PI at 72 h after the first laser. The cell cycle
was analyzed by flow cytometry at 0, 24, 48 and 72 h. In relation to cell viability, all
groups showed low positive staining for Annexin V and PI throughout the experiment
which indicated that the viability was not affected by the energy densities studied. The
distribution of cells in cell cycle phases revealed that the irradiated groups exhibited the
majority of the cells in S and G2/M phases. It can be concluded that the patterns of LLLI
used in the present study promote proliferation of SHED and maintaining its viability.
Keywords: Stem cells, Low level laser therapy; cell viability;
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Código: SB0065
Autor: JESSIKA RAISSA MEDEIROS DE ALMEIDA
Orientador: MARILIA REGALADO GALVAO RABELO CALDAS
Título: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE SISTEMA ADESIVO CONVENCIONAL
À DENTES IRRADIADOS
Resumo: Objetivo: Avaliar a resistência de união de um sistema adesivo convencional
em dentes irradiados. Materiais e métodos: 24 terceiros molares, dos quais 12 foram
aleatoriamente expostos à irradiação e preparados a partir da remoção do esmalte
oclusal, expondo, dessa forma, uma superfície de dentina. O sistema adesivo Stae foi
aplicado de acordo com as instruções do fabricante e em seguida acrescentou-se dois
incrementos de resina de 2 mm. Os corpos de prova foram hemi-seccionados originando
espécimes em forma de palito. Para avaliação da resistência de união, foi realizado o
ensaio de microtração com carga de 500N e velocidade de 0,5mm/min. Resultados: Não
houve diferença estatística significante entre a resistência de união de dentes que foram
ou não expostos à irradiação e que utilizaram um sistema adesivo convencional.
Conclusão: Embora as doses de radiação aplicadas causem algum tipo de alteração em
escala microscópica nos tecidos dentários, essas alterações não interferiram na
resistência de união.
Palavras-chave: Adesividade, radioterapia, resinas compostas.
Title: Evaluation of Bond Strength of a Conventional Adhesive System in Irradiated
Teeth
Abstract: Objective: To evaluate the bond strength of a conventional adhesive system in
irradiated teeth. Materials and methods: Third molars 24, 12 of which were randomly
exposed to radiation and prepared from the removal of occlusal enamel, exposing
thereby, a dentin surface. The Stae adhesive system was applied according to the
manufacturer's instructions and then, it was added two increments of resin 2mm. The
samples were hemi-sectioned specimens originating shaped toothpick. To evaluate the
bond strength, we performed the test Microtensile with 500N load and speed of 0.5 mm
/ min. Results: There was no statistically significant difference between the bond
strength of teeth that have been exposed or not, to irradiation and who used a
conventional adhesive system. Conclusion: Although the radiation doses applied cause
any type of change in the microscopic range of dental tissues, these changes did not
interfere in the bond strength.
Keywords: Adhesiveness, radiotherapy, composite resins.
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Código: SB0066
Autor: MATHEUS PEIXOTO DANTAS
Orientador: BRENO GUILHERME DE ARAUJO TINOCO CABRAL
Título: COMPARAÇÃO DA VELOCIDADE DE MEMBROS SUPERIORES EM DIFERENTES
ESTÁGIOS MATURACIONAIS EM AMBOS OS SEXOS.
Resumo: A maturação pode ser definida como um fenômeno biológico qualitativo, que se
relaciona com o amadurecimento das funções de diferentes órgãos e sistemas. É um
processo que ocorre durante todo o ciclo de vida e que tem uma relação intima com o
crescimento e o desenvolvimento humano, tendo seu auge alcançado no período
puberdade. Esse trabalho tem como objetivo analisar se há diferença na velocidade de
membros superiores entre os estágios maturacionais em ambos os sexos. O Estudo tem
delineamento transversal de tipologia descritivo, com 181 crianças em faixa etária entre
8 a 14 anos de ambos os gêneros. As mensurações antropométricas englobaram a
avaliação da massa e estatura corporal. Para a mensuração da velocidade de membros
superiores foi utilizado o teste de golpeio de placas. As meninas apresentaram idade
óssea mais avançada do que os meninos, enquanto os meninos lograram um
desempenho melhor no teste de velocidade de membros superiores. A análise de
variância indicou que as meninas aceleradas alcançaram o pior resultado quando
comparada ao estágio normal (F=11,21; p=<0,001). Na análise dos meninos não foi
encontrado valores significantes. As meninas aceleradas, possivelmente afetadas por um
déficit motor, obtiveram resultados inferiores as demais. Enfatizando a importância de
se estudar a maturação biológica dentro do processo de seleção, orientação e detecção
de talentos esportivos.
Palavras-chave: Maturação. Desenvolvimento ósseo. Desempenho psicomotor.
Title: COMPARISON BETWEEN SPEED UPPER LIMBS IN STAGES MATURATIONAL
DIFFERENT IN BOTH SEXES.
Abstract: The maturation may be defined as a qualitative biological phenomenon that is
related to the maturation of the functions of various organs and systems. It is a process
that occurs throughout the life cycle and which has a close relationship with growth and
human development, having reached its peak in puberty period. This work aims to
analyze whether there are differences in speed superio-limbs between maturational
stages in both sexes. The study is cross-sectional descriptive type, with 181 children
aged between 8-14 years of both genders. Anthropometric measurements include the
assessment of body mass and height. To measure the speed of the upper limbs was used
tapping test. Girls had more advanced bone age than boys, while meni us have achieved
a better performance in the speed test of the upper limbs. Analysis of variance indicated
that the accelerated girls achieved the worst results when compared to normal stage
(F=11,21; p=<0,001). In the analysis of boys was not found significant values.
Accelerated girls, possibly affected by a motor deficit, had lower results than the others.
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Emphasizing the importance of studying the biological maturation in the process of
seletion, guidance and detection of sporting talents.
Keywords: Maturation. Bone Development. Psycomotor performance.

990

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0068
Autor: ALEXANDRE MATEUS MENDONÇA BEZERRA
Orientador: MANOEL SILVA DE VASCONCELOS
Título: Estrutura eletrônica do DNA
Resumo: Nos propomos em estudar a estrutura eletrônica do DNA de fita simples,
através do uso da mecânica quântica, usando o modelo “tight-binding”, que envolve o
prévio conhecimento da sequência, dos “hoppings” e energias “on-site”.
Procuramos focar nossos estudos às sequências do tipo palindrômicas. Nossos
resultados mostram a formação de bandas de energia distintas, resultantes dos
hoppings (saltos) do elétron na estrutura palindrômica. No nosso modelo podemos
também considerar o DNA de fita simples ligado à dois eletrodos metálicos, onde
modelamos o transporte de elétrons através do DNA. No modelo, o elétron realizará
“saltos” entre as bases vizinhas, ao ser aplicado uma diferença de potencial entre os
eletrodos, fazendo se passar uma corrente que pode ser medida em laboratório.
Implementamos o modelo tight-binding através de cálculos numéricos dos autovalores
de uma matriz hamiltoniana tridiagonal, estudamos os espectros de energia para cada
sequencia de DNA e seu respectivas autofunções.
Palavras-chave: DNA, transporte, hopping, energia, palíndromo, tight-biding, matriz
Title: Eletronic structure of DNA
Abstract: We propose to study the electronic structure of simple ribbon DNA, through
the use of mechanical quantum, using the model “Tight- binding”, that envolves the
previous knowledge of sequence, of “ hoppings” and energy “on-site”. We looking focus
on our studies to sequences type palindromics. Our results show the formation of
diferents energy bands, resulting of electron hoppings at structure palindromic. In our
model we can consider the simple ribbon DNA connected to two metallic electrodes,
where we model the transport of electrons trough the DNA. At the model, the electron
will realize “hoppings” between the nearby bases, to be applied one difference of
potencial between the electrodes, by passing a current that can be measure in
laboratory.Implemented the model tight-binding trough numeric calculus of
eigenvalues of a Halmitoniana matrix tridiagonal, we study the energy spectrums for
each sequence of DNA and your respectives eigenfunctions.
Keywords: DNA, transport, hopping, energy, palindrome, tight-binding, matrix
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Código: SB0070
Autor: EMMILY TAMIRIS FARIAS PINTO
Orientador: BRUNO CESAR DE VASCONCELOS GURGEL
Título: Avaliação das Manifestações Bucais do Câncer Hematológico Infantil
Resumo: INTRODUÇÃO: As leucemias são doenças hematológicas neoplásicas malignas
que podem acarretar no aparecimento de manifestações orais, em seu estágio inicial, e
em alterações orais ao longo do desenvolvimento da terapia antineoplásica. Dessa
forma, foi objetivo deste estudo avaliar as alterações estomatológicas mais
frequentemente associadas à quimioterapia da leucemia em pacientes pediátricos, bem
como as abordagens terapêuticas mais utilizadas. METODOLOGIA: Foi realizada uma
avaliação retrospectiva por meio da coleta de dados nos prontuários de crianças que
estiveram em tratamento oncológico nos últimos 18 anos em um serviço de atendimento
a pacientes oncológicos na cidade de Natal. Foram avaliadas as prevalências das
alterações orais em relação, ao sexo, idade, raça, manifestação oral no momento do
diagnóstico da leucemia, e doença sistêmica simultânea a LLA. RESULTADOS: A amostra
foi constituída por 71 prontuários de pacientes portadores de LLA. A mucosite foi a
alteração oral mais frequente (72,1%), seguida pela hiperemia (32,8%), petéquias
(23%), candidíase (13,1%), fungo (4,9%), sangramento gengival (4,9%), hiperplasia,
xerostomia e herpes (ambos com 3,3%), queilite, ulceração e despapilação do dorso da
língua (ambos com 1,6%). CONCLUSÃO: Existe uma alta ocorrência de lesões orai
durante a quimioterapia em crianças com LLA. Alguma dessas lesões podem ser evitadas
ou minimizadas pela ação do CD, com intuito de diminuir a morbidade relacionada a
essas complicações bucais.
Palavras-chave: Leucemia, alterações orais, crianças.
Title: Evaluation of Oral Manifestations of Hematologic Cancer Children
Abstract: INTRODUCTION: Leukemias are malignant neoplastic hematologic diseases
that can result in the appearance of oral manifestations in its early stages, and oral
dysfunctions during the development of antineoplastic therapy. Thus, this study aimed
to evaluate the stomatological alterations more often associated with chemotherapy
leukemia in pediatric patients as well as the most commonly used therapeutic
approaches. METHODS: A retrospective evaluation was performed by collecting data
from children medical records who were undergoing cancer treatment in the last 18
years in a service of care for cancer patients in Natal. The prevalence of oral
dysfunctions were evaluated in relation to sex, age, race, oral manifestation at diagnosis
of leukemia, and concurrent systemic disease to acute lymphoid leucemia (ALL).
RESULTS: The sample consisted of 71 medical records of patients with ALL. Mucositis
was the most frequent oral manifastation (72.1%), followed by hyperemia (32.8%),
petechiae (23%), candidiasis (13.1%), fungus (4.9%), bleeding gums (4.9%),
hyperplasia, dry mouth and herpes (both 3.3%), cheilitis, ulceration and lack of taste
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buds on the back of tongue (both 1.6%). CONCLUSION: There is a high incidence of oral
lesions during chemotherapy in children with ALL. Some of these injuries can be
prevented or minimized by dentist action, aiming to reduce morbidity related to these
oral complications.
Keywords: Leukemia, oral amendments, children.
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Código: SB0072
Autor: NATALIA RODRIGUES SILVA
Orientador: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL
Título: Análise imuno-histoquímica do marcador BAX em granulomas periapicais e
cistos radiculares
Resumo: Lesões periapicais crônicas se desenvolvem após a necrose pulpar, como uma
resposta do sistema imune a estímulos invasores na região periapical. Este trabalho
avaliou a presença da proteína Bax em linfócitos presentes no infiltrado inflamatório de
GPs e CRs. Vinte e cinco casos de GPs e 25 de CRs foram submetidos à análise imunohistoquímica. A expressão da proteína Bax foi quantitativamente avaliada nos linfócitos
marcados em 5 campos consecutivos dos casos de GP e CR. Os dados foram avaliados
pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. Foi considerado um nível de significância
de 5% (p < 0,05).Verificou-se a imunoexpressão da proteína Bax em linfócitos de todos
os casos de GPs e CRs, mas não houve diferença estatisticamente significativa entre as
duas lesões em relação à quantificação da imunopositividade à proteína Bax (p=0,236).
Assim como também não foi verificado diferença estatisticamente significativa do
infiltrado inflamatório entre as lesões (p=0,347) e (p=0,476) respectivamente, nem
entre a espessura do revestimento epitelial (p=0,186). Sugere-se que a imunoexpressão
da proteína Bax identificada em linfócitos dos GPS e dos CRs está implicada no processo
de apoptose de linfócitos ativados em resposta à estimulação antigênica frequente
nestas lesões periapicais e que este mecanismo acontece tanto para limitar o dano aos
tecidos saudáveis causados por estes linfócitos ativados e suas citocinas liberadas,
quanto para restaurar a homeostase do sistema imunológico local.
Palavras-chave: Cisto radicular, Granuloma periapical, Linfócitos e Proteína Bax
Title: Immunohistochemical analysis of BAX marker with periapical granulomas and
radicular cysts
Abstract: Chronic periapical lesions develop after pulp necrosis, as an immune system
response to invading stimuli in the periapical region. This study evaluated the presence
of Bax protein in lymphocytes present in the inflammatory infiltrate of GPs and CRs.
Twenty-five cases of PG and twenty-five cases of RC were submitted to
immunohistochemistry analysis using a primary antibody anti-bax. The expression of
Bax protein was quantitatively evaluated on these lymphocytes marking 5 fields
consecutively in each case of PG and RC. All data was evaluated through the nonparametric Mann-Whitney test. It was observed a significance of 5% (p<0,05). Verificou
to immunoexpression of Bax protein in lymphocytes from all cases of PG and RC, but it
was not observed a statistical significant difference between these lesions and the
number of immunopositivity to Bax protein (p=0,236). There was no statistical
significant in the inflammatory infiltrate from PG (p= 0,347) and PC (p= 0,476), nor
between the thickness of epithelial covering (p= 0,186). It is suggested that the
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immunoreactivity of Bax protein identified in lymphocytes from GPS and CRs are
involved in lymphocyte apoptosis process activated in response to frequent antigenic
stimulation in these periapical lesions and that this mechanism is true both to limit the
damage to healthy tissue caused by these activated lymphocytes and their released
cytokines, and to restore homeostasis of the local immune system.
Keywords: radicular cyst , periapical granuloma , Lymphocytes and Protein Bax
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Código: SB0073
Autor: FLAVIA RAYONARA SANTANA DA SILVA
Orientador: JOSE JAILSON DE ALMEIDA JUNIOR
Título: A FORMAÇÃO
POPULACIONAL

EM

ENFERMAGEM

FRENTE

AO

ENVELHECIMENTO

Resumo: Trata-se de um estudo do tipo exploratório-descritivo com enfoque qualitativo
que será realizado na Facisa/UFRN, na cidade de santa Cruz – RN. Para a coleta de dados
será utilizada a estratégia de entrevistas individuais. Assim sendo, foi organizado um
roteiro de entrevista, contendo 6 questões. O protocolo de pesquisa contemplará os
aspectos éticos previstos na resolução 466/2012 do Concelho Nacional de Ética e
Pesquisa. O objetivo dessa pesquisa consiste em analisar a percepção dos discentes
sobre a importância do preparo para o contato com uma população cada vez mais idosa.
A amostra constituirá de 30 discentes do curso de graduação em Enfermagem. Os
sujeitos que participarão da pesquisa serão selecionados com a utilização dos seguintes
critérios de inclusão: aceitar o convite para participar, estar matriculado e ativo no curso
de graduação de Enfermagem, ter cursado o componente curricular de Atenção Básica e
Saúde da Família, estar apto a responder perguntas de caráter subjetivo, concordar em
participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Os recortes das falas dos participantes serão identificados, ao longo do texto, com letras
do alfabeto grego. As entrevistas serão gravadas e transcritas na integra. O material
obtido será analisado através da Análise de Conteúdo. A pesquisa encontra-se em fase de
coleta de dados.
Palavras-chave: Enfermagem; Envelhecimento populacional; Formação.
Title: TRAINING IN NURSING FRONT OF THE AGEING POPULATION
Abstract: It is a study of exploratory and descriptive with qualitative approach that will
be held in FACIS / UFRN, in the holy city Cruz - RN. For the collection of data will be used
the strategy of individual interviews. Therefore, an interview script was organized,
containing 6 questions. The research protocol will address the ethical aspects set out in
Resolution 466/2012 of the National Council of Research Ethics. The objective of this
research is to analyze the perception of the students about the importance of
preparation for contact with an increasingly elderly population. The sample will be 30
students of the undergraduate course in Nursing. The subjects who participate in the
survey will be selected using the following inclusion criteria: to accept the invitation to
participate, be enrolled and active in the course of Nursing graduate, having completed
the curriculum component of Primary Care and Health, to be able to answer subjective
character of questions, agree to participate and sign the Informed Consent and Informed
(WIC). The clippings of speeches of the participants will be identified throughout the
text, with the name of trees / flowers according to remarkable personal characteristics
identified in the reports during data collection. The interviews will be recorded and
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transcribed in full. The material will be analyzed through the Content Analysis. The
research is in the data collection phase.
Keywords: Nursing; Population-Ageing; Formation.
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Autor: CARLIKELLY GLEICY DA SILVA
Orientador: LILIAN GIOTTO ZAROS DE MEDEIROS
Co-Autor: IASMIM SANTOS MANGABEIRA E SILVA, JORGE LUCAS NASCIMENTO SOUZA
Título: Identificação e quantificação de células do sistema imune na mucosa
gastrintestinal de ovinos naturalmente infectados por nematoides gastrintestinais
Resumo: Infecções causadas por nematoides gastrintestinais podem trazer sérios
problemas para os animais de produção. Para entender como ocorre a resposta imune
desses animais, foram utilizadas amostras de tecidos do abomaso, intestino delgado e
intestino grosso de 17 ovinos que foram mantidos em piquetes de capim Massai com
dossel forrageiro de 33, 40, 45 e 50cm de altura. No final de 225 dias, os animais foram
abatidos para coleta das amostras dos tecidos para a produção de lâminas coradas com
H&E e contados os eosinófilos e leucócitos globulares. Os animais que estavam no
pastejo de 33cm apresentaram uma maior quantidade de eosinófilos e leucócitos em
todos os órgãos, seguidos pelos que pastejaram a 45, 40 e 50cm. A maior contagem de
eosinófilos no abomaso foi de 600 células/mm2 para animal pastejando a 33cm; no
intestino delgado foi de 1000 células/mm2 para animal em pastejo de 33 cm e no
intestino grosso foi de 1500 células/mm2 para animal em pastejo a 45 cm. Já para os
leucócitos globulares, a maior contagem no abomaso foi de 30 células/mm2 no grupo de
33 cm; 25 células/mm2 no intestino delgado dos animais em pastagem com 45 cm e de
21 células/mm2 no intestino grosso dos animais em pastagem com 50 cm. Isso sugere
que que a maioria dos animais estava em estágio inicial de resposta contra a infecção
ocasionada pela presença dos parasitos.
Palavras-chave: Animais de produção; Eosinófilo; Ovinos; Parasitologia; Sistema Imune.
Title: Identification and quantification of immune cells in mucosal of sheep naturally
infected by gastrointestinal nematodes
Abstract: Gastrointestinal nematodes infections can cause serious problems for animals
production. To understand how is the immune response of these animals, abomasum,
small intestine and large intestine tissue samples from 17 sheep that were kept in
paddocks of capim Massai with height of 33, 40, 45 and 50 cm, were collected. At the end
of 225 days, the animals were slaughtered to collect the tissue samples toproduce slides
stained with H&E and counted their nflammatory cells. The animals that were in 33 cm
grazing have a greater number of leukocytes and eosinophils in all organs, followed by
grazed to 45, 40 and 50 cm. The major eosinophils counts in the abomasum was 600
cells/mm2 in 33cm heigh; in small intestine was 1000 cells/mm2 in 33cm heigh too and
large intestino was 1500 cells/mm2 in 45 cm heigh. Regarding to globular leukocytes,
the higher number in abomasum was 30 cells/mm2 in 33 cm; 25 cells/mm2 in small
intestine in 45 cm heighand 21 cells/mm2 in 50cm heigh. This indicate that most of the
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animals were at the initial stage to response against infection caused by the presence of
parasites.
Keywords: Eosinophil; Imune system; Parasitology; Production animals; Sheep.
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Código: SB0079
Autor: RENATA MARIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
Orientador: ROSIE MARIE NASCIMENTO DE MEDEIROS
Título: Das origens Afrodescendentes do samba: Lundu, Batuque de umbigada e Samba
de roda como constitutivos da cultura nacional e a centralidade simbólica de suas
expressões.
Resumo: O presente artigo objetiva fazer uma reflexão das danças de origem afrobrasileiras com um intuito de refletir sobre a cultura e as danças populares e da
possibilidade destas como fonte de conhecimento e educação. O percurso nos
encaminhou a uma análise das origens do samba, uma das principais expressões da
cultura nacional, perpassando pelas influências africanas e europeias quando da
colonização do Brasil. Para tanto se realiza um breve reflexão histórico da dança no geral
e da dança afro em específico no Brasil, buscando informações que levem a tornar mais
(compreensivo ou compreensível) o processo de desenvolvimento desta arte, bem como
a centralidade como mais antiga e permanência como uma das principais expressões
artística da contemporaneidade. A pesquisa foi realizada através de levantamento
bibliográfico sobre o tema, bem como de relatos disponíveis na internet e vídeos
amadores e profissionais que puderam ampliar o entendimento teórico e a relação com
as expressões em sua forma mais tradicional possível, possibilitando a apreensão dos
elementos constitutivos, bem como o simbolismo expresso em suas manifestações.
Destaca-se o caráter inicial desta empreitada, visto as dificuldades de materiais, com
discussões novas, disponíveis sobre o tema, sendo necessário um verdadeiro trabalho de
garimpo nos meios disponíveis.
Palavras-chave: Dança, Lundu, Batuque de umbigada, Samba de roda, Símbolos.
Title: The origins of samba African Descent: Lundu, Batuque of umbigada and wheel
Samba as constitutive of national culture and the symbolic centrality of its expressions.
Abstract: This article aims to make a reflection of dance african-Brazilian origin with a
reflection order of culture and folk dances and the possibility of these as a source of
knowledge and education. The journey led us to an analysis of the origins of samba, one
of the main expressions of national culture, passing by African and European influences
when the colonization of Brazil. For this is done a brief historical review of dance in
general and african in specific dance in Brazil, seeking information that will lead to
become more understanding the development process of this art, as well as the
centrality as the oldest and stay as one of the main expressions artistic contemporaneity.
The survey was conducted through literature on the subject, as well as reports available
on the internet and amateur and professional videos that could increase the theoretical
understanding and relationship with the expressions in its most traditional way
possible, enabling the seizure of the components, as well as the symbolism expressed in
its manifestations. Noteworthy is the initial character of this project, since the difficulties
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of materials with new discussions available on the subject, requiring a true labor of
mining the available means.
Keywords: Dance, Lundu, Batuque of umbigada, Wheel Samba, symbols
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Código: SB0081
Autor: BÁRBARA MEDEIROS DO RÊGO
Orientador: BONIEK CASTILLO DUTRA BORGES
Título: AVALIAÇÃO, IN VITRO, DO GRAU DE PERMEABILIDADE DE FÁRMACOS
INSERIDOS EM UM GEL DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 35%
Resumo: O desejo por dentes mais brancos vem fazendo do clareamento dental um dos
procedimentos estéticos mais procurados usados na prática clínica. Apesar de sua
popularidade, o clareamento possui alguns efeitos colaterais, sendo o principal a
sensibilidade dentária. Um protocolo clínico que possa reduzir os níveis de sensibilidade
dentária tem sido buscado. Diante disso, tem sido discutido se a administração oral
prévia de medicamentos antiinflamatórios é eficaz na redução da sensibilidade durante
o clareamento dentário. Existem analgésicos e antiinflamatórios, que permitem
aplicação direta na superfície dentária, igual ao gel clareador, mas não se sabe se esses
fármacos tem permeabilidade à estrutura dentária. OBJETIVO: Avaliar o grau de
permeabilidade transdentinária de fármacos (ibuprofeno e codeína) aplicados
topicamente sobre o esmalte dentário. MATERIAIS E MÉTODOS: foram utilizados 10
dentes humanos, que foram cortados e colocados em um dispositivo de permeabilidade
desenvolvido para isso, os fármacos foram aplicados sobre os dentes de acordo com os
tempos e grupos determinados (G1, G2, G3, G4, G5 e G6) e foi feita a análise através do
HPLC. RESULTADOS: Não foi detectada a presença de fármacos em nenhum dos tempos
analisados. CONCLUSÕES: não houve permeabilidade dos fármacos analisados ao
esmalte e dentina.
Palavras-chave: permeabilidade dentária.clareamento dental.sensibilidade da dentina.
Title: TRANDENTINAL PERMEABILITY DEGREE ASSESSMENT OF PHARMACEUTICALS
APPLIED ON DENTAL ENAMEL
Abstract: The desire for whiter teeth has established the tooth whitening as one of the
most popular cosmetic procedure used in clinical practice. Despite its popularity, the
bleaching has some side effects, and the main of them is tooth sensitivity. A clinical
protocol that can reduce tooth sensitivity levels has been sought. It has been discussed
whether prior oral administration of anti-inflammatory drugs is effective in reducing
sensitivity during tooth whitening. Some studies have concluded that the use of these
drugs reduced the prevalence of sensitivity during the bleaching procedure. There are
some analgesics and antiinflammatories which allow direct application to the tooth
surface as the bleaching agent, but is not known whether these drugs have permeability
to tooth structure. OBJECTIVE: To evaluate the degree of transdentinal permeability of
drugs (ibuprofen and codeine) applied topically on tooth enamel. MATERIALS AND
METHODS: A total of 10 humans teeth were cut and placed in a permeability device
developed for this research. The drugs were applied on the teeth according to the
certain times and groups (G1, G2, G3, G4, G5 and G6), and the analysis was done by
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HPLC. RESULTS: It was not detected the presence of drugs in any of the analyzed times.
CONCLUSIONS: There was no permeability of drugs to enamel and dentin.
Keywords: permeability.tooth bleaching.dentin sensitivity.
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Código: SB0082
Autor: JOYCE FIGUEIREDO MACEDO DE LIMA
Orientador: PATRICIA DOS SANTOS CALDERON
Título: AVALIAÇÃO ESTÉTICA OBJETIVA DA REABILITAÇÃO UNITÁRIA SOBRE
IMPLANTES
Resumo: A determinação do que são resultados estéticos satisfatórios em implantes
unitários na literatura científica permanece inconclusiva devido a falta de estudos
usando parâmetros de avaliação objetiva bem definidos. Para satisfazer essa situação,
instrumentos de avaliação da estética vem sendo propostos nos últimos anos para
prever resultados estéticos em diferentes procedimentos cirúrgicos e protéticos, e assim
auxiliar o profissional a executar um melhor tratamento reabilitador ao fornecer reais
expectativas sobre o tipo de tratamento oferecido aos seus pacientes. Diante disso, esse
estudo visa determinar fatores que podem influenciar a estética da reabilitação com
próteses unitárias sobre implantes por meio de instrumentos de avaliação objetiva. O
estudo é do tipo longitudinal e está sendo realizado por meio da aplicação de um
questionário de avaliação objetiva em seis diferentes momentos do tratamento
reabilitador nos pacientes tratados com próteses unitárias sobre implantes
osseointegrados em região estética que são atendidos no Departamento de Odontologia
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DOD-UFRN). Esse estudo conta
atualmente com 32 pacientes, porém, ainda não foram feitas avaliações objetivas nos
mesmo pois todos eles estão em fases da reabilitação que precedem a instalação da
prótese final.
Palavras-chave: Implante. Carga Imediata. Estética.
Title: OBJECTIVE ESTHETIC ASSESSMENT OF THE REHABILITATION WITH SINGLE
IMPLANTS
Abstract: The determination of what is satisfactory esthetic results in single implants in
the scientific literature remains inconclusive due to the lack of studies using welldefined objective assessment parameters. To overcome this situation, some esthetic
assessment indexes have been proposed in the past years to provide esthetic results in
different surgical and prosthetic procedures that can help the professional to perform a
better rehabilitation treatment by giving to his patients real expectations about the kind
of treatment offered. Therefore, this study aims to determine factors that can influence
the esthetic of the rehabilitation treatment with single implants through objective
esthetic assessment. It is a longitudinal study and has being realized through the
application of an objective assessment questionnaire at six different times of the
rehabilitation treatment in patients treated with single implants in esthetic region on
the Departamento de Odontologia at Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(DOD-UFRN). This study currently has 32 patients, however, the questionnaire was not
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applied yet because all of them are in stages preceding the installation of the final
prosthesis.
Keywords: Implant. Immediate load. Esthetic.
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Código: SB0085
Autor: LARISSE RAYANNE MIRANDA DE MELO
Orientador: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO RODRIGUES
Co-Autor: AMANDA DE SOUSA REBOUÇAS, JEANE FRANCO PIRES MEDEIROS, ROBERTO
DIMENSTEIN
Título: Estado nutricional em vitamina E de puérperas com parto pré-termo
Resumo: O alfa-tocoferol é um nutriente extremamente importante durante os períodos
gestacional e puerperal, por estar relacionado a proteção antioxidante do concepto.
Sabe-se que o estado nutricional materno de vitamina E está associado com os níveis
dessa vitamina no recém-nascido, e que os nascidos prematuramente (< 37 semanas
gestacionais) são considerados de risco ao desenvolvimento da deficiência de vitamina
E. Assim, esse estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional materno em
vitamina E das puérperas com partos prematuros atendidas em uma maternidade
pública de Natal-RN. O estudo foi desenvolvido com 154 parturientes saudáveis
voluntárias atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco (Natal-RN), que tiveram
partos até 37 semanas de gestação. Foram coletados 5 mL de sangue materno para a
extração do alfa-tocoferol e a quantificação deste nutriente foi realizada por
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. A concentração média de alfa-tocoferol no soro
materno foi de 1167,6 ± 419,8 µg/dL. Analisando individualmente a população
estudada, foi percebido que apenas 7% (n=11) das mulheres apresentaram níveis
indicativos de deficiência de vitamina E (< 516µg/dL). Tal avaliação é relevante para o
monitoramento de grupos de risco ao desenvolvimento da deficiência de vitamina E,
visando a saúde do binômio mãe-filho.
Palavras-chave: Alfa-tocoferol. Soro. Nascimento prematuro. Deficiências Nutricionais.
Title: Vitamin E nutritional status of postpartum women with preterm delivery.
Abstract: Alpha-tocopherol is an extremely important nutrient during pregnancy and
puerperal periods, for being related to the development and antioxidant protection of
the conceptus. It is known that the maternal vitamin E nutritional status is associated
with its levels in the newborn, and that premature newborns (<37 weeks gestation) are
considered at risk of developing vitamin E deficiency. Thus, this study aimed to evaluate
the maternal vitamin E nutritional status of postpartum women with premature delivery
assisted in a public maternity hospital in Natal, Brazil. The study was conducted with
154 healthy volunteer mothers attending the Januário Cicco Maternity Hospital (Natal,
Brazil) who had births up to 37 weeks of gestation. Five milliliters of maternal blood
were collected for alpha-tocopherol extraction and the quantification of this nutrient
was performed by High-Performance Liquid Chromatography. The average serum alphatocopherol concentration was 1167.6 ± 419.8 µg/dL. Individually assessing the
population, it was found that 7% (n=11) of women presented vitamin levels indicative of
vitamin E deficiency (< 516µg/dL). Such assessment is relevant for monitoring risk
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groups for the development of vitamin E deficiency, aiming to promote the health of the
mother–child dyad.
Keywords: Alpha-tocopherol. Serum. Preterm delivery. Nutritional deficiencies.
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Código: SB0086
Autor: ANNA MARTHA RIBEIRO DO NASCIMENTO
Orientador: JONATAS DE FRANCA BARROS
Título: A INFLUÊNCIA DO PROGRAMA DE TREINAMENTO DE FORÇA NA ÁGUA NA
COMPOSIÇÃO CORPORAL DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO
“MINHA MELHOR IDADE”- MMI
Resumo: Estudos recentes comprovam que os efeitos do treinamento de força para
idosos podem promover melhorias na prevenção e no tratamento de diversas doenças,
assim, os exercícios na água são indicados por gerarem resistência provocada pela
massa de água, sendo vencida pelo corpo através dos movimentos solicitados,
auxiliando a reabilitação de quadros clínicos ou o aprimorando do condicionamento
físico (MARQUES, 1999). O estudo é de caráter transversal e epidemiológico, com o
objetivo verificar os benefícios à saúde que o programa de treinamento de força na água
promoveu à composição corporal de idosos participantes do projeto de extensão “Minha
Melhor Idade”. A amostra foi composta por 28 indivíduos idosos, com média de idade
68,3 anos ± 6,33 anos, selecionados por intencionalidade. Utilizamos a FICHA
DIAGNÓSTICA (anamnese, peso, altura, idade). Para determinar o PERFIL
ANTROPOMÉTRICO dos avaliados, calculamos o IMC (Adolphe Quetelet, 1832) e o IAC
(Bergman, 2011). Resultados: a média de IMC dos participantes foi de 29,06, classificado
pela OMS de pré-obesidade. A porcentagem dos indivíduos que modificaram/ou não o
seu peso corporal do início do semestre letivo ao meio do ano foi: 11% dos indivíduos
aumentaram seu percentual de gordura corporal; 12% diminuíram seu percentual de
gordura corporal; e 5% continuaram com o mesmo percentual de gordura corporal do
início do semestre. Constatamos que o treinamento beneficiou a maioria (12%) dos
indivíduos quanto a diminuição da porcentage
Palavras-chave: Índice de Adiposidade Corporal. Treinamento de Força na Água. Idosos
Title: STRENGTH TRAINING PROGRAM 'S INFLUENCE ON WATER ON BODY
COMPOSITION OF EXTENSION PROJECT PARTICIPANTS ELDERLY "MINHA MELHOR
IDADE"- MMI
Abstract: Recent studies show that the effects of strength training for older people can
make improvements in the prevention and treatment of various diseases, so the
exercises in the water are indicated by generating resistance caused by the mass of
water being overcome by the body through the required movements, assisting the
rehabilitation of medical conditions or improving physical fitness (MARQUES, 1999).
The study is cross-sectional epidemiological character, with the objective to verify the
health benefits that strength training program in water promoted to the body
composition of elderly participants in the extension project "My Best Age". The sample
consisted of 28 elderly patients, mean age 68.3 years ± 6.33 years, selected by
intentionality. We use DIAGNOSTIC SHEET (anamnesis, weight, height, age). To
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determine the anthropometric profile of assessed calculate BMI (Adolphe Quetelet,
1832) and IAC (Bergman , 2011). Results: The mean BMI of participants was 29.06,
classified by the WHO pre-obesity. The percentage of individuals who have changed/or
not your body weight from the beginning of the semester the middle of the year was
11% of individuals have increased their percentage of body fat; 12% decreased their
body fat percentage; and 5% continued with the same percentage of body fat from the
beginning of the semester. We note that training benefited the most (12%) of individuals
and the decrease in the percentage of body fat also concluded that body composition is
directly re
Keywords: Adiposity Body index. Strength Training in Water . Elderly
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Código: SB0097
Autor: DÉBORA KAYNARA FERREIRA DANTAS
Orientador: DAISY VIEIRA DE ARAUJO
Título: Avaliação dos indicadores para o câncer de colo do útero na média
complexidade- Etapa II do projeto de avaliação da saúde da mulher na Atenção Primária
Resumo: Na II etapa da pesquisa buscou-se ampliar o campo de estudo na área de saúde
da mulher e avaliar seus indicadores na Atenção Primária à Saúde (APS), na tentativa de
compreender as fragilidades e potencialidades para esta população. O presente estudo
objetiva avaliar os atributos derivados da APS na saúde da mulher. Para coleta dos
dados utilizou-se o Instrumento de Avaliação da Atenção Primária (PCATool-Brasil).
Fizeram parte da amostra 200 mulheres com idade de 25 a 69 anos. O local da pesquisa
foram as Unidades Básicas de Saúde Paraíso I, Centro, DNER e Cônego Monte, no
município de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. A coleta ocorreu no período de agosto de
2014 a março de 2015. A análise de dados foi descritiva, utilizando-se tabelas de
frequências absoluta e relativa, média e desvio padrão. Os resultados mostram que
50,5% (n= 101) das mulheres não são perguntadas sobre suas opiniões ao se planejar o
tratamento e cuidado para ela ou membro da família; 31,5% (n= 63) com certeza
afirmaram que o “médico/enfermeiro” se reuniria com membros da família caso ela
achasse necessário; 81% (n= 162) afirmaram que com certeza recebem visitas
domiciliares do serviço/profissional de saúde e 65% (n= 130) com certeza não são
convidadas para participar do Conselho Local de Saúde. O estudo mostra que as
Unidades Básicas de Saúde/profissionais de saúde ainda possuem fragilidades na
interação com as mulheres e a sua comunidade, na medida em que o atributo derivado
orientação comunitária não é co
Palavras-chave: Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Atributos. Saúde da Mulher.
Title: Indicators evaluation for cervical cancer in the middle complexity- Phase II of
Women Health Assessment Project in Primary
Abstract: In the II stage of the study sought to expand the field of study on the health of
women and evaluate their indicators in Primary Health Care (PHC) in an attempt to
understand the weaknesses and potential for this population. This study aims to
evaluate the PHC derived attributes in women's health. For data collection used the
Primary Care Assessment Tool (PCATool-Brazil). The sample included 200 women aged
25-69 years. The location of the research were the Basic Health Units Paradise I, center,
DNER and Canon Monte in the municipality of Santa Cruz, Rio Grande do Norte. The
collection took place from August 2014 to March 2015. Data analysis was descriptive,
using tables of absolute and relative frequencies, mean and standard deviation. The
results show that 50.5% (n = 101) of women are not asked about their views when
planning treatment and care for her or family member; 31.5% (n = 63) said with
certainty that the "doctor / nurse" would meet with family members if she thought
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necessary; 81% (n = 162) said they definitely receive home visits service / health
professional and 65% (n = 130) are certainly not invited to participate in the Local
Health Council. The study shows that the Basic Health Units / health professionals still
have weaknesses in interaction with women and their community, to the extent that the
derived community orientation attribute is not included in its majority
Keywords: Keywords: Primary Health Care. Attributes. Women’s Health.
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Código: SB0100
Autor: CLAYTON MANOEL FERREIRA
Orientador: CIBELE SOARES PONTES
Título: ASPECTOS DA EXTRAÇÃO DO MOLUSCO Anomalocardia brasiliana NO
MUNICÍPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN
Resumo: O molusco Anomalocardia brasiliana apresenta grande importância nas áreas
ambiental, econômica e social, relacionadas com a pesca artesanal, no litoral do Rio
Grande do Norte. O presente estudo tem como objetivo de assinalar aspectos relativos à
percepção socioambiental de marisqueiras na extração de A. brasiliana na região de
estuário, no Município de Senador Georgino Avelino, litoral sul do RN/Brasil, com base
nos dados coletados no período entre fevereiro e maio de 2015, bem como apontar as
concepções das marisqueiras sobre os impactos de outras atividades, como a
carcinicultura e turismo, na extração artesanal. A metodologia utilizada está pautada em
entrevistas individuais com 41 marisqueiras associadas à Colônia de Pescadores Z-13 do
município, por meio da aplicação de questionário estruturado, possibilitando a coleta
dos dados em relação às concepções das marisqueiras sobre a extração dos moluscos da
área estudada. Os resultados obtidos poderão servir como base para o estabelecimento
de futuros estudos de extração desse recurso pesqueiro e desenvolvimento sustentável
da maricultura, visando trazer melhoria para os atores locais.
Palavras-chave: Liliu. Bivalve. Marisco. Vongole.
Title: ASPECTS OF THE EXTRACTION OF THE MOLLUSK Anomalocardia brasiliana IN
THE MUNICIPALITY OF SENADOR GEORGINO AVELINO/ RN
Abstract: The mollusk Anomalocardia brasiliana demonstrates an important role in the
environment, agriculture and society in relation to artisanal fishing. The present study
aims to distinguish the relative aspects of the women shellfishers about the extraction of
A. brasiliana in the estuarine region of the municipality of Senador Georgino Avelino, Rio
Grande do Norte, Brazil. The data was collected between February and May 2015 to
identify the environmental perceptions of the women shellfishers on the impacts of the
extraction of this species as well as the impacts on artisanal fishing from other activities,
such as crustacean aquaculture and tourism. The methodology used was guided in
individual interviews with 41 women shellfishers associated to the Colônia de
Pescadores Z-13 of the municipality, through the with the application of structured
questionnaire, enabling data collection related to the conceptions of the women
shellfishers on the extraction of the mollusks in the area studied. The obtained results
can serve as a basis to establish future studies of the extraction of this fishery resource
and sustainable development of mariculture, aiming to improve this activity for the
shellfishers and those effected by the activity.
Keywords: Bivalve. Shellfish. Vongole.
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Código: SB0102
Autor: RAFAEL GOMES FRIGO
Orientador: RENATA SANTORO DE SOUSA LIMA MOBLEY
Título: INTERAÇÕES ACÚSTICAS ENTRE LOBOS-GUARÁ Chrysocyon brachyurus (Illiger,
1815) ALTERAM SEUS AULIDOS?
Resumo: O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) é o maior canídeo que
ocorre naturalmente na América do Sul. É um animal de hábito noturno e vida solitária
que se estabelece em uma área de vida grande, dividindo apenas com seu par
reprodutivo e prole. Para comunicação a longas distâncias é utilizada uma vocalização
característica por ser um latido de fundo de garganta chamada de aulido. Não se sabe a
real função do aulido, embora especula-se que seja utilizado para espaçamento intra
sexual e comunicação entre pares dentro do território. A amostragem foi feita no Parque
Nacional da Serra da Canastra (Minas Gerais, Brasil) utilizando gravadores autônomos
que gravaram durante noites na época reprodutiva do lobo-guará. Os aulidos foram
separados em duas classes, os aulidos solo, no qual não há interação acústica com outro
lobo-guará, e aulidos em coro, onde há interação com outro lobo-guará. Foi encontrada
uma diferença significativa entre as duas classes, sendo o aulido em coro mais longo que
em solo. Também foi encontrado que a maioria dos aulidos em coro são feitos entre
indivíduos de mesmo sexo. Sendo um animal que não tolera a presença de outros lobosguará de mesmo sexo, esses resultados sugerem que o aulido tem a função de
delimitador de território para possíveis invasores, o que torna, nesse aspecto, uma
vocalização agonística para interações intra sexuais.
Palavras-chave: Lobo-guará. Aulidos. Estrutura motivacional. Bioacústica.
Title: ACOUSTIC INTERACTIONS BETWEEN LOBOS-GUARÁ Chrysocyon brachyurus
(Illiger, 1815) MODIFY YOUR ROAR-BARKS?
Abstract: The maned wolf (Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) is the largest canid
that naturally occurs in South America. It is a lonely and nocturnal animal that is
established in a large living area, sharing only with their reproductive pair and offspring.
For communication over long distances uses a vocalization characteristic for being a
throat background bark called hoar-bark. The actual function of hoar-bark is not clear,
although it is speculated that is used for intra spacing and sexual communication
between peers within the territory. Sampling was done in the Parque Nacional Serra da
Canastra (Minas Gerais, Brazil) using autonomous recorders that recorded during nights
in the breeding season of the maned wolf. The hoar-bark were separated into two
classes, the solo hoar-bark in which no acoustic interaction with other maned wolf, and
hoar-bark in chorus, where there is interaction with other maned wolf. A significant
difference was found between the two classes, with the chorus hoar-bark larger than
solo hoar-bark. It was also found that most chorus hoar-barks are made between
individuals of the same sex. Being an animal that does not tolerate the presence of other
1014

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

maned wolves of the same sex, these results suggest that hoar-bark have a territory
delimiter function against possible intruders, which makes in this an agonistic
vocalizations for sexual intra interactions.
Keywords: Lobo-Guará. Hoar-bark. Motivational structure. Bioacoustics.
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Código: SB0104
Autor: LANA KAREN AVELINO CARDOSO
Orientador: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA
Co-Autor: KEZIA RAPHAELA DE LUCENA ALVES, MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL,
PATRICIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Título: ESTUDO CLÍNICO-PATOLÓGICO E DE ACOMPANHAMENTO EM UMA SÉRIE DE
CASOS DE LEUCOPLASIAS ORAIS
Resumo: Esta pesquisa realizou um estudo clínico-patológico e de acompanhamento em
uma série de casos de leucoplasias orais (LOs), além de relacionar características
clínicas com o sistema binário para gradação histológica da lesão. A amostra foi
constituída por 54 casos de LOs diagnosticadas em um período de 10 anos, sendo
obtidos dados demográficos e clínicos a partir de fichas clínicas; e realizada a gradação
histológica dos casos submetidos à biópsia. Na análise estatística foi adotado nível de
significância de 5%. O gênero feminino (n = 34; 63%) e a média de idade dos pacientes
de 58,93 anos foi predominante. A maioria relatou ser fumante ou ex-fumante (n=44;
81,5%). Em metade dos pacientes havia presença de lesões em mais de uma localização
(n=27; 50%), sendo a mucosa jugal o sítio mais acometido (n=27; 30,3%). Houve
predominância de leucoplasias homogêneas (n=63; 70,8%). Em 35 casos foi realizada
biópsia, sendo possível realizar a gradação histológica pelo sistema binário, notando-se
muitos diagnósticos com lesão de baixo risco de transformação maligna (n=21; 34.4%).
O tempo de acompanhamento variou de 3 a 96 meses, nos 18 pacientes que retornaram
para avaliação, ressaltando que 11 pacientes não exibiram recidiva. Não foi encontrada
associação de parâmetros clínicos com a avaliação de risco de transformação maligna
(p>0.05), mas demonstrou a importância do acompanhamento a longo prazo dos
pacientes portadores das LOs, pois as mesmas exibem curso clínico imprevisível.
Palavras-chave: Leucoplasia. Prevalência. Características clínicas
Title: Clinicopathological study and monitoring in a case series of oral leukoplakia
Abstract: This research aimed to conduct a clinicopathological study and monitoring in a
case series of oral leukoplakia (OL). Moreover, clinical features were associete to binary
system to grade dysplasia. The sample consisted of 54 cases of OLs diagnosed in a
period of 10 years, of which demographic and clinical data from medical records were
collected. Analysis of histological grading of cases submitted to biopsy. Statistical tests
were performed adopting a significance level of 5% (p &#8804; 0.05). Of the total
sample, the majority were female (n = 34; 63%) and the mean age of patients was 58.93
years. The vast majority reported being smokers or former smokers (n = 44; 81.5%).
Half of the patients had lesions in more than one location (n = 27; 50%). The oral
mucosa was the more committed site (n = 27; 30.3%). Homogeneous leukoplakia (n =
63; 70.8%) were predominant. Biopsies were performed in 35 cases considering the
histological grading the binary system the majority of cases were diagnosed as lesion
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with low risk of malignant transformation (n = 21; 34.4%). Only 18 patients returned for
clinical follow-up evaluation. The follow-up period ranged from 3 to 96 months and 11
patients showed no recurrence. The clinical parameters of OLs are not associated with
morphological degree of risk of malignant transformation of the lesions (p > 0.05), but
this research demonstrated the importance of long-term monitoring of patients, because
the unpredictable clinical course of OLs.
Keywords: leukoplakia. Prevalence. Clinical features.
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Código: SB0105
Autor: EMMANUEL MARTINS BEZERRA
Orientador: BEATRIZ DE CASSIA MARTINS SALOMAO
Título: MICROENCAPSULAÇÃO DE BACTÉRIAS LÁCTICAS
Resumo: Este projeto tem como objetivo avaliar o processo de microencapsulação de
bactérias tradicionais do iogurte, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus e
Streptococcus thermophilus, uma tecnologia inovadora que consiste em uma
microesfera composta por alginato de cálcio, onde o mesmo tem a função de proteger e
liberar em taxas controladas a cultura láctica quando submetida ao tratamento
gastrointestinal durante o processo de digestão.
Palavras-chave: microencapsulação, cultura láctica
Title: MICROENCAPSULATION LACTIC BACTERIA
Abstract: This project aims to evaluate the microencapsulation bacteria process,
traditional of yogurt, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus and Streptococcus
thermophilus, an innovative technology which consists of a microsphere composed of
calcium alginate, where it has the function of protecting and to release in controlled
rates, the lactic culture when subjected to the gastrointestinal treatment during the
digestion process.
Keywords: microencapsulation, lactic culture
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Código: SB0107
Autor: AQUILES SALES CRAVEIRO SARMENTO
Orientador: JULLIANE TAMARA ARAUJO DE MELO
Co-Autor: LÁZARO BATISTA DE AZEVEDO MEDEIROS, LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ
Título: PERFIL DE EXPRESSÃO DOS GENES APEX1, OGG1 E PARP1 EM CÉLULAS DO
SANGUE PERIFÉRICO DE PESSOAS COM A SÍNDROME DE BERARDINELLI-SEIP DO
NORDESTE DO BRASIL
Resumo: A síndrome de Berardinelli-Seip (BSCL) é uma lipodistrofia rara caracterizada
pela ausência quase completa do tecido adiposo, resultando em alterações no
metabolismo de carboidratos e lipídios, resistência à insulina e distúrbios neurológicos
variáveis. Recentemente, alguns estudos sugeriram um papel das espécies reativas de
oxigénio (EROs) na fisiopatologia da BSCL. Além disso, disfunção mitocondrial que
conduz a danos oxidados no DNA também tem sido uma hipótese associada com as
mutações encontradas em pessoas com BSCL. Uma vez que o Reparo por Excisão de
Bases (BER) está envolvido na remoção de lesões oxidadas no DNA, o objetivo desse
estudo foi avaliar o perfil de expressão de importantes enzimas da via BER (APE-1,
OGG1 e PARP-1) em células de sangue periférico de portadores da BSCL. Nós
observamos evidências de que os níveis de expressão de mRNA de PARP1 estavam
reduzidos quando comparados com os controles, enquanto os de APEX1 e OGG1
estavam aumentados. Esses resultados sugerem que APE-1 e OGG1 poderiam estar
sendo recrutadas para o reparo ou para outras vias celulares e que a diminuição de
expressão de PARP-1 é um fenômeno esperado em distúrbios de tecido adiposo, por
causa da relação entre as funções dessa enzima e a adipogênese.
Palavras-chave: BSCL. APEX1. OGG1. PARP1.
Title: EXPRESSION PROFILE OF APEX1, OGG1 AND PARP1 GENES IN PERIPHERAL
BLOOD CELLS FROM BERARDINELLI-SEIP SYNDROME PEOPLE OF NORTHEASTERN
BRAZIL
Abstract: Berardinelli-Seip Congenital Lipodystrophy (BSCL) is a rare recessive
autosomal disease characterized by nearly complete absence of adipose tissue, resulting
in disturbs on carbohydrates and lipids metabolism, insulin resistance and variable
neurological disturbs. Recently, some studies suggested a role of reactive oxygen species
(ROS) on BSCL physiopathology. Moreover, mitochondrial dysfunction leading to
oxidized DNA damage has been a hypothesis associated to the mutations found in BSCL
patients. Since Base Excision DNA Repair (BER) pathway is involved in the removal of
oxidized DNA lesions, the purpose of this study was to evaluate the mRNA expression
profile of mainly BER enzymes (APE-1, OGG1 and PARP-1), in BSCL peripheral blood
cells. We observed statistical evidence that mRNA expression levels of PARP1 were
reduced when compared with controls, while levels of APEX1 and OGG1 were increased.
These results suggest that APE-1 and OGG-1 might be recruited to repair or to additional
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cellular pathways. Besides, PARP-1 downregulation is an expected phenomenon in
adipose tissue disturbance, because of the relation between that enzyme functions and
adipogenesis.
Keywords: BSCL. APEX1. OGG1. PARP1.
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Código: SB0110
Autor: ÚRSULA COSTA
Orientador: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ
Co-Autor: DENISE HELEN IMACULADA PEREIRA DE OLIVEIRA, HEVIO FREITAS DE
LUCENA, RODRIGO GADELHA VASCONCELOS
Título: ANÁLISE MORFOLÓGICA E IMUNO-HISTOQUIMICA D LESÃO CENTRAL E
PERIFÉRICA DE CÉLULAS GIGANTES
Resumo: A lesão periférica de células gigantes (LPCG) e a lesão central de células
gigantes (LCCG) são lesões histologicamente semelhantes que acometem a região de
cabeça e pescoço.Esse estudo,já em andamento, tem a finalidade de avaliar a expressão
imunohistoquímica através de uma análise dos marcadores HIF-1,GLUT-1,GLUT-3 e MCSF em uma série de casos de lesão periférica e central de células gigantes,na tentativa
de estabelecer possíveis associações e correlações entre a expressão destes marcadores
e essas lesões. A amostra é constituída por 20 espécimes teciduais de LPCG, 20 de LCCG
não agressivo e 20 de LCCG agressivo emblocados em parafina,oriundos do Serviço de
Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da
UFRN. Do início da execução do projeto até o presente momento foi realizado o preparo
histológico e a análise morfológica das lâminas,na qual foi observado como semelhança
em ambas entidades patológicas,a presença de uma massa tecidual não
encapsulada,apresentando um infiltrado inflamatório agudo e\ou crônico permeando
um tecido conjuntivo fibroso bem celularizado,com focos de hemorragia,pigmentos de
hemossiderina,além de células gigantes multinucleadas permeadas por volumosas
células mesenquimais de morfologia ovoide a fusiforme.
A análise quantitativa imuno- histoquímica da relação entre marcadores com as lesões
está prevista para ser iniciada no próximo mês de Agosto e terá como parâmetro a
positividade da marcação das células.
Palavras-chave: Lesões de células gigantes. Imuno-histoquímica. Marcadores.
Title: Morphological analysis and injury immunohistochemistry central and peripheral
cells of giants.
Abstract: Peripheral giant cell lesion (LPCG) and central giant cell lesion (LCCG) are
histologically similar lesions that affect the head and neck. This study already in
progress is intended to evaluate the immunohistochemical expression through an
analysis of markers HIF-1, GLUT-1, GLUT-3 and M-CSF in a number of cases of
peripheral and central giant cell lesion, in an attempt to establish possible associations
and correlations between the expression of these markers and these lesions. The sample
consists of 20 tissue specimens of LPCG 20 LCCG not aggressive and 20 aggressive LCCG
embedded in paraffin, originating from the Pathological Anatomy Department of Oral
Pathology, Department of Dentistry of UFRN. From the beginning of implementation of
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the project to date was performed histological preparation and morphological analysis
of the slides, which was seen as similar in both pathologies,the presence of a tissue mass
unencapsulated, with an acute inflammatory infiltrate and \ or chronic permeating a
fibrous connective tissue and cellularized, with foci of hemorrhage, hemosiderin, and it
has also multinucleated giant cells (8 to 15 nuclei) permeated by mesenchymal cells
morphology ovoid to fusiform. Quantitative analysis of the relationship between
markers with injuries will start in August this year and will have as parameter the
positivity of marking, being considered positive cells exhibit cytoplasmic membrane or
brownish or independent of nuclear intensity.
Keywords: Giant cell lesion. Immunohistochemistry.Markers
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Código: SB0111
Autor: MATHEUS FIRMINO DE AZEVEDO
Orientador: GUILHERME MARANHAO CHAVES
Co-Autor: AURÉLIO DE OLIVEIRA BENTO, LUANDA BARBARA FERREIRA CANARIO DE
SOUZA, WALICYRANISON PLINIO DA SILVA
Título: CAPACIDADE DE ADESÃO E FORMAÇÃO DE BIOFILME DE Candida spp.
ISOLADAS DA CAVIDADE ORAL DE PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS NA
PRESENÇA DO EXTRATO DE Eugenia uniflora
Resumo: A candidíase é uma importante manifestação oral em pacientes transplantados
renais. Candida spp. possuem fatores de virulência que contribuem para o processo
infeccioso, incluindo a capacidade de aderir a células epiteliais e a formação de biofilme
em superfícies bióticas e abióticas. Este estudo avaliou a influência do extrato de E.
uniflora na adesão às Células Epiteliais Bucais Humanas (CEBH) e formação de biofilme
de 43 cepas de Candida spp. isoladas da cavidade oral de pacientes transplantados
renais. Para os ensaios de virulência avaliados in vitro, as leveduras foram cultivadas na
presença e ausência de 1000 µg/ ml de extrato. Uma proporção de 10:1 células (células
Candida spp. x CEBHs) foi incubada durante 1 hora a 37 °C, 200 rpm, fixadas com
formalina a 10% e o número de células de Candida aderidas a 150 CEBH foram
determinadas em microscópio óptico. Os biofilmes foram formados em microplacas de
poliestireno na presença e ausência do extrato. A quantificação foi realizada com
coloração por cristal violeta a 570 nm. C. albicans destacou-se como a espécie com maior
potencial de adesão ao epitélio bucal, enquanto que C. tropicalis apresentou expressiva
formação de biofilme. Detectamos que o extrato de E. uniflora foi capaz de reduzir a
adesão ao CEBH tanto para Candida albicans como para as espécies de Candida nãoCandida albicans. Por outro lado, apenas 16 cepas de Candida spp. (36%) apresentaram
a formação de biofilme reduzida na presença do extrato.
Palavras-chave: Candida spp., candidíase oral, fatores de virulência, Eugenia uniflora
Title: CAPACITY OF ADHESION AND BIOFILM FORMATION OF CANDIDA SPP. ISOLATED
FROMTHE ORAL CAVITY OF RENAL TRANSPLANT PATIENTS IN THE PRESENCE OF
Eugenia uniflora EXTRACT
Abstract: Candidiasis is a major oral manifestation in kidney transplant patients.
Candida spp. possess essential virulence factors which contribute for the infectious
process, including the ability to adhere to epithelial cells and biofilm formation.. This
study evaluated the influence of the extract of E. uniflora in adhesion to human buccal
epithelial cells (HBEC) and biofilm formation of 43 strains of Candida spp. isolated from
the oral cavity of kidney transplant patients. For the virulence tests evaluated in vitro,
yeasts were grown in the presence and absence of 1000 µg/ ml of the extract. A ratio of
10: 1 (Candida spp. cells x HBECs) was incubated for 1 hour at 37 ° C, 200 rpm, fixed
with 10% formalin and the number of Candida cells adhered to 150 HBEC determined
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by optical microscope. Biofilms were formed on polystyrene microplates in the presence
or ausence of the extract. The quantification was performed with crystal violet staining
at 570 nm. C. albicans was found to be the most adherent species to the buccal epithelia,
while C. tropicalis showed remarkable biofilm formation.We could detect that the
extract of E. uniflora was able to reduce adhesion to HBEC for both Candida albicans and
non-Candida albicans Candida species. On the other hand, only 16 Candida spp. strains
(36%) showed reduced biofilm formation. However, two highly biofilm producer strains
of C. tropicalis had a notorious reduction in biofilm formation.
Keywords: Candida spp., oral candidiasis, virulence factors, Eugenia uniflora
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Código: SB0112
Autor: LYSLE MENEZES SILVA
Orientador: MARIA DE FATIMA DE SOUZA
Título: Percepção da comunidade escolar sobre a escola e seu entorno.
Resumo: No sentindo socioambiental, várias iniciativas têm sido propostas nas escolas
por diversas instituições. Conhecer o estado da arte dessas iniciativas é de suma
importância para a execução de novos trabalhos nessa temática. A partir disto, o
objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento da ocorrência, ou ausência, de ações
ambientais em escolas públicas localizadas em municípios da Paraíba e do Rio Grande
do Norte. Para tal, foram sistematizadas as respostas de um instrumento composto de
questões objetivas e discursivas que foi usado para servir de interface entre
pesquisadores e representantes das escolas incluídas no estudo. Esse instrumento foi
aplicado com representantes de 36 escolas: 50,0% da rede municipal e 50,0% da rede
estadual de ensino. Em 34 dessas escolas, o ensino é voltado apenas para o ensino
fundamental ou em associado com o ensino médio e EJA. As ações ambientais tiveram
mais frequência em escolas nas quais funciona apenas o ensino fundamental (33,3%).
Dentre as ações foram citadas coleta seletiva (5,5%), COM-VIDA (22,2%) e Escolas
Sustentáveis (11,1%). Diversos problemas ambientais foram apontados como fatores
que interferem no interior das escolas, como a escassez de árvores, o mau uso da água,
drogas, violência, má alimentação e pichação (44,4%). Problemas semelhantes foram
apontados no entorno da escola (38,8%). Esses dados indicam a importância de projetos
que enfoquem a iniciativa socioambiental nas escolas.
Palavras-chave: Escolas. Educação Ambiental. Problemas socioambientais.
Title: Perception of the school community about the school and its surroundings.
Abstract: In environmental thought, several initiatives have been proposed in schools
institutions. Knowing the implementation of these initiatives is of supreme importance
to the implementation of new work on this subject. Thinking on this way, the objective
of this study is to survey the occurrence or absence of environmental engagements in
public schools located in the municipalities of Paraíba and Rio Grande do Norte. For this,
it was created an instrument with different kind of questions to work as a link between
researchers and schools included in the study. This instrument has been applied in 36
schools, 50% of municipal and 50% of the state school system. In 34 of these schools,
teaching is only for primary school or associated with high school and EJA.
Environmental actions were more often in schools where only works elementary school
(33.3%); as well as the occurrence of Selective collection (5.5%) and environmental
initiatives as COM-VIDA (22.2%) and Sustainable Schools (11.1%). Numerous
environmental problems were mentioned as factors that interfere within schools, such
as the scarcity of trees, the waste of water, drugs, violence, deprived nutrition, graffiti
(44.4%) and similar to these were mentioned around the school (38.8%). With this data,
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we extol the importance of proposing projects that address social and environmental
initiative in schools.
Keywords: Schools. Environmental education. Social and environmental problem.
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Código: SB0113
Autor: AMANDA KAROLINE DANTAS CAVALCANTE
Orientador: ISANA ALVARES FERREIRA
Título: AVALIAR A RESISTÊNCIA COESIVA DE COMPÓSITO CONTAMINADO POR LUVAS
DE PROCEDIMENTOS SUBMETIDO A DIFERENTES TIPOS DE TRATAMENTOS
SUPERFICIAIS
Resumo: O protocolo clínico da resina composta é técnico-sensível e a etapa da
fotopolimerização tem o seu destaque especial. Sabemos que para a total
fotopolimerização da mesma e supressão da camada inibida pelo oxigênio é necessária
uma atmosfera livre de oxigênio, para isso, é aplicado o Oxiblock. O presente estudo tem
como objetivo avaliar in vitro, a resistência coesiva do efeito da remoção da camada
inibidora de oxigênio e de diferentes tratamentos superficiais no reparo imediato de
resina composta. Serão formados 4 grupos com 10 corpos de prova cada, os grupos
serão os seguinte: G1(não remoção da camada inibidora do oxigênio e nenhum
tratamento de superfície realizado), G2(remoção da camada inibidora do oxigênio e
lavagem e secagem como tratamento de superfície), G3(remoção da camada inibidora do
oxigênio seguida por lavagem, secagem e aplicação do sistema adesivo), G4(remoção da
camada inibidora do oxigênio seguida por lavagem, secagem, condicionamento ácido e
sistema adesivo. Posteriori, os corpos de prova passaram pelo teste de microtração, os
resultados serão analisados pelo teste de Tukey.
Palavras-chave: Compósitos; Luvas de procedimento; Contaminação; Resistência
coesiva;
Title: EVALUATE THE COMPOSITE OF CONTAMINATED BY COHEVISE STRENGHT
PROCEDURE
Abstract: The clinical protocol of the composite is technical-sensitive and the step of
curing has its special focus. We know that for full curing thereof, and suppression of the
oxygen inhibited layer an atmosphere free of oxygen is required for this, Oxiblock is
applied. This study aims to evaluate in vitro, the cohesive strength of the effect of
removing the inhibiting layer of oxygen and different surface treatments in the
immediate repair of composite resin. Will be formed 4 groups of 10 specimens each, the
groups will be the following: G1 (not removing the inhibiting layer of oxygen and no
realized surface treatment), G2 (the inhibiting layer removal of oxygen and washing and
drying as surface treatment ), G3 (removal of oxygen inhibiting layer followed by
washing, drying and application of the adhesive system), G4 (removal of oxygen
inhibiting layer followed by washing, drying, acid and adhesive system conditioning.
posteriori, the samples passed the microtensile test, the results will be analyzed by the
Tukey test.
Keywords: composites ; Procedure gloves ; contamination; tensile strength ;
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Código: SB0114
Autor: ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA
Orientador: MARIA DE FATIMA DE SOUZA
Título: Determinação quantitativa e qualitativa de parasitos em matrizes ovinas e suas
crias
Resumo: A ovinocultura apresenta grande importância em termos sociais e econômicos
para o semiárido nordestino. O estudo foi realizado na Estação Experimental Terras
Secas, no município de Pedro Avelino. Foram selecionadas 47 matrizes ovinas e 44 crias.
Foram feitas coletas de amostras fecais e de sangue das matrizes, da estação de monta
ao parto. Das crias, foram feitas colheitas de sangue do 1° ao 4° mês de vida, no caso dos
machos; e do 1° mês de vida até um ano, no caso das fêmeas. Os valores da contagem de
OPG tiveram médias variando entre 54,5 e 1021,6, está no periparto. Das larvas obtidas
por coproculturas, as de Haemonchus foram as mais frequentes e abundantes. O valor
do volume globular obtido variou de 18,0 % a 32,9 %, sendo o menor valor obtido
também no periparto. Das 684 amostras de soro testadas pelo método ELISA para
pesquisa de anticorpos anti-Toxoplasma gondii verificou-se sororreatividade para todas
as matrizes, em algum momento do estudo. Entre as crias fêmeas 18,2% apresentavam
soropositividade já no primeiro mês de vida e ao 5° mês todas eram sororreativas. Entre
os machos 9,1% tornaram-se sororreativos no 2° mês de vida. O relaxamento da
imunidade das matrizes no periparto deve favorecer às maiores cargas parasitárias, com
repercussão negativa sobre o volume globular.
Palavras-chave: Haemonchus. OPG. Volume globular. Toxoplasma gondii. ELISA.
Title: Quantitative and qualitative determination in ovine wombs and his baby animals
Abstract: The sheep breeding presents great importance in social and economical terms
for the northeastern semiarid thing. The study was carried out in the Experimental
Station Dry Lands, in the local authority of Peter Avelino. 47 ovine wombs and 44 baby
animals were selected. There were done collections of faecal samples and of blood of the
wombs, of the station of amount to the childbirth. Of the baby animals, there were done
harvests of blood of the 1 ° to 4 ° month of life, in case of the males; and of the 1 ° month
of life up to a year, in case of the females. The values of the counting of OPG had averages
varying between 54,5 and 1021,6, it is in the periparto. Of the larvae obtained for
coproculturas, those of Haemonchus were the most frequent and abundant. The value of
the obtained rounded volume varied from 18,0 % to 32,9 %, being the least value
obtained also in the periparto. Of 684 samples of serum tested by the method ELISA for
antibodies inquiry anti-Toxoplasma gondii it happened sororreatividade for all the
wombs, in some moment of the study. Between the female baby animals 18,2 % was
already presenting soropositividade in the first month of life and to 5 ° month they all
were sororreativas. Between the males 9,1 % became sororreativos in 2 ° month of life.
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The relaxation of the immunity of the wombs in the periparto must favor to the biggest
parasitic loads, with negative repercussion on the rounded volume.
Keywords: Haemonchus. OPG. Rounded volume. Toxoplasma gondii. ELISA.
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Código: SB0115
Autor: JOSÉ JOANDSON DE SOUZA DOS SANTOS
Orientador: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS
Co-Autor: DANIELE VIEIRA DANTAS, IZABELLE CRISTINE TARQUINIO DE CARVALHO
Título: SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS POR UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
Resumo: É de grande relevância investigar satisfação dos usuários atendidos por serviço
de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência diante do reconhecimento desse
serviço, como um complexo regulador do sistema de saúde, faz-se necessário a avaliação
da sua qualidade, com a finalidade de propor soluções que visem satisfação dos
usuários. Esse estudo teve como objetivos Esse estudo tem como objetivo desenvolver
um instrumento de avaliação da satisfação do usuário atendido pelo SAMU 192 RN e
verificar a validade do instrumento de satisfação do usuário pelos juízes especialistas do
SAMU 192 RN. Este estudo foi desenvolvido em duas etapas: construção de um
instrumento de satisfação do usuário, a partir de uma revisão integrativa da literatura e
validação do instrumento construído na etapa anterior com juízes especialistas em
Atendimento Pré-Hospitalar (APH) móvel de urgência. Após a coleta dos indicadores de
satisfação dos usuários, foi construída uma matriz de indicadores, que serviu como base
para formulação do instrumento ainda a ser validado por juízes especialistas da área. A
segunda etapa ainda encontra-se em andamento. Concluímos que essa pesquisa será de
grande relevância para os serviços de saúde, especificamente para o SAMU, podendo
servir como base para avaliação da assistência e para criação de tecnologias para o
gerenciamento do serviço na busca melhorar a qualidade da assistência no atendimento
pré-hospitalar.
Palavras-chave: Satisfação do Paciente. Assistência pré-hospitalar. Avaliação em Saúde
Title: SATISFACTION USERS SERVED BY A SERVICE PRE-HOSPITAL SERVICE MOBILE
URGENT: CONSTRUCTION AND VALIDATION OF AN EVALUATION INSTRUMENT
Abstract: Before the recognition of this service, as a regulator complex health system, it
is necessary to evaluate its QA, in order to propose solutions aimed at user satisfaction.
This study aims This study aims to develop a user satisfaction assessment tool serviced
by SAMU 192 RN and check the validity of user satisfaction instrument by SAMU 192 RN
expert judges. This study was developed in two stages: 1) Construction of a user
satisfaction instrument, from an integrative literature review; and 2) Validation of the
instrument built in the previous step with expert judges in Prehospital Care (APH)
mobile emergency. After collecting Satisfaction indicators, an indicator matrix was built,
which served as the basis for formulation of the instrument yet to be validated by expert
judges of the area. The second stage results still in progress. We conclude that this
research will be of great relevance to health services, specifically for the SAMU and can
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serve as a basis for evaluation of the assistance and for creating technologies for
managing the service in seeking to improve the quality of care in pre-hospital care.
Keywords: Patient Satisfaction. pre-hospital care. Health Evaluation.
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Código: SB0119
Autor: LUANA GUEDES BRITO
Orientador: ANA PAULA BARRETO GOMES
Título: CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DO ÁCIDO FERÚLICO EM FORMULAÇÕES
COSMÉTICAS
Resumo: O ácido ferúlico (ácido 4-hidróxi-3-metoxicinâmico; AF) é um constituinte
fitoquímico pertencente ao grupo dos polifenóis, comumente encontrados em cereais,
frutas e verduras. O AF tem sido amplamente empregado em formulações cosméticas
como agente fotoprotetor e retardador do processo de fotoenvelhecimento cutâneo.
Esse trabalho tem como objetivo estabelecer um protocolo no desenvolvimento de
formulações cosméticas utilizando técnicas termoanalíticas (TG/DTG e DSC), a fim de
avaliar a compatibilidade ativo-excipiente. Os resultados apresentados pelas técnicas
térmicas indicaram compatibilidade entre o AF e os excipientes óleo de maracujá,
Carbopol®, propilenoglicol, Crodabase®, Crodamol™ e EDTA, por outro lado, indicaram
a possibilidade de algum tipo de interação entre o AF e os excipientes Optiphen®, MEG e
Rapithix® A-60. Com isso, entendemos que as técnicas térmicas são excelentes
ferramentas analíticas de resposta rápida, precisa e eficiente para se avaliar
compatibilidade entre ativos e excipientes, mas se faz necessário o uso de outras
técnicas analíticas como a FTIR para avaliar as misturas que apresentaram possível
interação física ou química, a fim de confirmar as mesmas.
Palavras-chave: Ácido ferúlico; Estudo de compatibilidade; Técnicas térmicas.
Title: CHARACTERIZATION THERMAL FERULIC ACID IN COSMETIC FORMULATIONS
Abstract: Ferulic acid (4-hydroxy-3-methoxy cinnamic acid - FA) is a phytochemical
constituent derived from the polyphenols, and it is commonly found in cereals, fruit and
vegetables. FA has been widely applied in cosmetic formulations as a photoprotective
agent and a delayer of the cutaneous photoaging processes. This work aims to create a
protocol to the development of cosmetic formulations applying thermoanalytical
techniques (TG/DTG and DSC) in order to evaluate the compatibility between activeexcipient. The results shown by the thermal techniques indicated compatibility between
AF and the following excipients: Passiflora Edulis seed oil, Carbopol®, propylene glycol,
Crodabase®, Crodamol™ and EDTA), on another hand, the analysis also show the
possibility of some kind of interaction between AF + the following excipients:
Optiphen®, MEG and Rapithix® A-60. With this, we mean that thermal techniques are
excellent analytical tools rapid, accurate and efficient to evaluate compatibility between
active and excipients, but it is necessary to use other analytical techniques such as FTIR
to evaluate the mixtures showed possible physical interaction or chemical, in order to
confirm the same.
Keywords: Ferulic acid; Compatibility stud; Thermal techniques.
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Código: SB0123
Autor: MATEUS FERREIRA DOS SANTOS
Orientador: APOLINO JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA
Título: TEORES DE POTÁSSIO EM SOLO CULTIVADO COM PINHÃO MANSO (Jatropha
curcas L.) EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO COM FERTILIZANTES ORGÂNICOS E
BIOFERTILIZANTES DE ROCHAS
Resumo: O uso de técnicas de manejo agroecológicas é de fundamental importância na
agricultura moderna, devido a constante necessidade de redução da aplicação de
fertilizantes químicos e consequente redução da degradação ambiental. Este trabalho
objetivou avaliar os efeitos da aplicação de biofertilizantes orgânicos/minerais e da
inoculação de fungo micorrízico arbuscular nos teores de K no solo e nas folhas do
pinhão manso (Jatropha curcas L.). O experimento foi conduzido 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 AM, BL e BPK apresentaram valores significativamente superiores de K
trocáveis no solo cultivado com pinhão manso, em relação aos tratamentos EP, UV e
RPK.
Palavras-chave: Biofertilizante líquido, urina de vaca, efluente de peixe, micorriza
Title: POTASSIUM LEVELS IN SOIL CULTIVATED WITH JATROPHA (Jatropha curcas L.)
AS FUNCTION OF APPLICATION OF THE ORGANIC FERTILIZER AND ROCKS
BIOFERTILIZERS
Abstract: The use of agroecological management techniques is of fundamental
importance in modern agriculture, due to the constant need to reduce the application of
chemical fertilizers and consequent reduction of environmental degradation. 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 treatments AM, BL and BPK had significantly higher
values of K in soil cultivated with Jatropha, compared to treatments EP, UV and RPK.
Keywords: Liquid biofertilizer, cow urine, fish eflluent, mycorrhiza
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Código: SB0124
Autor: PAULO RICARDO BATISTA DE MEDEIROS
Título: TEORES DE FÓSFORO EM SOLO CULTIVADO COM PINHÃO MANSO (Jatropha
curcas L.) EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO COM FERTILIZANTES ORGÂNICOS E
BIOFERTILIZANTES DE ROCHAS
Resumo: Na agricultura moderna, o manejo do solo com o uso de fertilizantes orgânicos
é de fundamental importância do ponto de vista ambiental, devido à redução do uso dos
fertilizantes químicos solúveis. O trabalho objetivou avaliar os efeitos da aplicação de
biofertilizantes orgânicos/minerais nos teores de P disponível em Argissolo Amarelo
Distrófico cultivado com pinhão manso (Jatropha curcas L.). O delineamento utilizado
foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial 6 x 2, correspondendo a seis adubações 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 na Escola Agrícola de
Jundiaí (UFRN). Os tratamentos AM, BL e BPK apresentaram valores significativamente
maiores de P disponível no solo, em relação aos tratamentos EP, UV e RPK. O adubo
mineral (AM) aplicado na cultura do pinhão manso pode ser substituído pelo
biofertilizante bovino líquido (BL) ou por biofertilizante de rochas fosfatada/potássica
(BPK).
Palavras-chave: Argissolo Amarelo, urina de vaca, efluente de peixe, biofertilizante
Title: PHOSPHORUS LEVELS IN SOIL CULTIVATED WITH JATROPHA (JATROPHA
CURCAS L.) AS FUNCTION OF APPLICATION OF ORGANIC FERTILISERS AND ROCKS
BIOFERTILIZERS
Abstract: In modern agriculture, soil management with the use of organic fertilizers is of
fundamental importance from an environmental point of view, due to reduced use of
chemical fertilizers. The project aimed to evaluate the effects of fertilizer application on
levels of available P 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 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), with four replicates. Treatments AM, BL and BPK
presented significantly higher values of P in the soil, compared to treatments EP, UV and
RPK. Mineral fertilizer (AM) applied in Jatropha can be replaced by liquid bovine
biofertilizer (BL) or biofertilizer of phosphate / potassic rocks (BPK).
Keywords: Yelow Argissol, cow urine, fish efluente, biofertilizers
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Código: SB0125
Autor: SIMONE CRISTINA DOS SANTOS
Orientador: LANNUZYA VERÍSSIMO E OLIVEIRA
Co-Autor: CLEONICE ANDRÉA ALVES CAVALCANTE, IARA RAYANE SILVA DE OLIVEIRA,
SAMARA KEYLLA DANTAS BRASIL
Título: O CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ACERCA DAS ESTRATÉGIAS
DE REDUÇÃO DE DANOS: uma revisão de literatura
Resumo: O objetivo do presente artigo é avaliar o conhecimento dos profissionais de
saúde acerca das estratégias de Redução de Danos utilizadas no cuidado aos usuários de
álcool e/ou outras drogas. Os dados foram coletados através de pesquisa bibliográfica
em 10 artigos nas Bases de Dados LILACS e BDENF da plataforma da Biblioteca Virtual
da Saúde. A análise dos artigos selecionados aponta a existência de significativas lacunas
assistenciais devido à falta de esclarecimento acerca da finalidade da Política de
Redução de Danos. Constatou-se dessa forma, que o saber dos profissionais sobre essa
estratégia encontra-se insuficiente e inadequado ocasionando dificuldades que impedem
um atendimento humanizado, longitudinal e interdisciplinar dentro dos serviços de
saúde para os usuários e seus familiares.
Palavras-chave: Usuário de drogas. Conhecimento. Equipe de saúde. Atenção à saúde
Title: KNOWLEDGE OF HEALTH PROFESSIONALS ABOUT THE HARM REDUCTION
STRATEGIES: a literature review
Abstract: The purpose of this article is to evaluate the knowledge of health professionals
about harm reduction strategies used in caring for users of alcohol and / or other drugs.
Data were collected through literature research in 10 articles in LILACS Database and
BDENF of the Virtual Health Library platform. The analysis of the selected articles
indicates the existence of significant assistance gaps due to lack of clarification
Reduction Policy purpose Harm. It was found that way, that the knowledge of
professionals on this strategy is insufficient and inadequate causing difficulties
preventing a humanized care, longitudinal and interdisciplinary within the health
services to users and their families.
Keywords: Drug user. Knowledge. Health team. Health care
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Código: SB0127
Autor: HANNA ISA DE OLIVEIRA BEZERRA
Orientador: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS
Co-Autor: AMANDA KATARINNY GOES GONZAGA, ERICKA JANINE DANTAS DA
SILVEIRA, PATRICIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Título: ANÁLISE DO ESTADO PSICOLÓGICO EM PACIENTES PORTADORES DA
SÍNDROME DO ARDOR BUCAL
Resumo: A Síndrome do Ardor Bucal (SAB) é considerada uma desordem multifatorial
com bases psicológicas, caracterizada pela sensação de queimação/ardência que afeta
toda a boca sem causa orgânica. O trabalho investigou a existência da relação entre
sintomas da SAB e condições psicológicas como depressão, estresse e ansiedade. O
estudo foi do tipo longitudinal prospectivo. A amostra de 30 pacientes atendidos no
período de 2014-2015 foi dividida em dois grupos: (1) SAB e (2) Ardor Bucal Secundário
(ABS), de acordo com anamnese, exame clínico e laboratoriais. Foram aplicados
inventários validados de depressão, ansiedade e estresse, antes e após tratamento.
Utilizou-se o teste qui-quadrado com nível de significância de 5%. Da amostra, obteve-se
10 portadores da SAB e 20 da ABS, na sua maioria mulheres (90% em ambos os grupos)
com média de 55 anos e na menopausa. Ardência foi o sintoma mais relatado pelo grupo
SAB (90%) e a língua, o local mais referido (80%). Quanto ao aspecto psicológico
relacionado à SAB, o nível de estresse do grupo, pré-tratamento, foi igualmente
distribuído entre sem estresse (40%) e estresse físico (40%), a maioria apresentou
ausência de depressão (70%) e ansiedade mínima (60%). Pós-tratamento, maior parte
do grupo SAB apresentou-se sem estresse (63,6%), sem depressão (60%) e com grau de
ansiedade mínima (70%). Independente da condição clínica, o grau de estresse,
depressão e ansiedade não influenciaram estatisticamente na diminuição dos sintomas
da SAB.
Palavras-chave: Síndrome da ardência bucal. Etiologia. Ansiedade. Depressão.
Title: ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL STATE IN SYNDROME PATIENTS THE BURNING
MOUTH
Abstract: The Burning Mouth Syndrome (BMS) is considered a multifactorial disorder
with psychological bases, characterized by a burning sensation in the mouth, without a
known organic cause. The study investigated the existence of relationship between
symptoms of BMS and psychological conditions such as depression, stress and anxiety.
The study was prospective longitudinal type. The sample of 30 patients attended from
2014 to 2015 was divided into two groups: (1) BMS and (2) Secondary Burning Mouth
(SBM), according to medical history, clinical and laboratory examinations. Inventories
were applied validated depression, anxiety and stress before and after treatments. We
used the qui-square test with a significance level of 5%. Of sample there was obtained 10
patients with BMS and 20 with SBM, mostly female (90% in both groups) an average age
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of 55 years, in menopausal period. Burning was the most reported symptom by BMS
group (90%) and the site was the tongue (80%). As for the psychological aspect
regarding the BMS the stress level of the group, pre-treatment, was equally distributed 2
between no stress (40%) and physical stress (40%); most of the patients had no
depression (70%) and minimal anxiety (60%). Post-treatment, most of the BMS group
performed without stress (63,6%), no depression (60%) and with a minimum degree of
anxiety (70%). Regardless of the clinical condition, the degree of stress, depression and
anxiety not statistically interfered in decreasing the symptoms of BMS.
Keywords: Burning mouth syndrome. Etiology. Anxiety. Depression. Stress.
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Código: SB0132
Autor: ALEF CAVALCANTI MATIAS DE BARROS
Orientador: MARIA THEREZA ALBUQUERQUE BARBOSA CABRAL MICUSSI
Título: Analisar a contração voluntária máxima (CVM) da musculatura do assoalho
pélvico de mulheres com síndrome dos ovários policísticos (SOP)
Resumo: A síndrome do ovário policístico (SOP) é um distúrbio endócrino que provoca
irregularidade menstrual, cistos e/ou aumento nos ovários e dos níveis de testosterona.
A literatura revela que o aumento dos níveis de testosterona parece interferir
positivamente na musculatura do assoalho pélvico (MAP), no entanto o sobrepeso sobre
a região pélvica é responsável pelo enfraquecimento dos músculos. Objetivo: Avaliar a
atividade elétrica da MAP em mulheres com SOP de acordo com o Índice de Massa
Corporal (IMC) Normal, Sobrepeso e Obesidade. Métodos: Estudo observacional,
transversal e analítico, realizado com 33 mulheres com SOP, baseado pelo critério de
Rotterdam. As pacientes foram entrevistadas por uma ficha de avaliação e realizado o
exame físico, mensurando o peso e a altura. A eletromiografia de superfície foi realizada
para avaliação do tônus de base e contrações voluntárias máxima (CVM) da MAP.
Resultado: As pacientes apresentaram média de idade de 25,30 anos (± 4,57). De acordo
com o IMC, 54,54% (n=18) eram obesas, 24,24% (n=8) com sobrepeso e 21,22% (n=7)
com peso normal. Os valores da CVM obtiveram média de 104,14µV para grupo IMC
Normal, 145,75µV para o Sobrepeso e 190,9µV para o Obesidade. Conclusão: A avaliação
da atividade eletromiográfica foi maior no grupo obesas. Esse resultado sugere que a
ação hormonal deve interferir na musculatura, atuando como um agente protetor diante
de fatores de risco, como o sobrepeso e obesidade.
Palavras-chave: Sobrepeso, obesidade, músculos, períneo.
Title: Evaluation of electromyographicactivity in polycystic ovarian syndrome according
to the Body Mass Index
Abstract: Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is an endocrine disorder that causes
menstrual irregularity, cysts and/or increase the ovarian and increase in testosterone
levels. The literature reveals that the increase in testosterone levels seem to positively
affect the muscles of the pelvic floor (MPF), however the overweight over the pelvic
region is responsible for the weakening of the muscles. Objective: To evaluate the
electrical activity of MPF in women with PCOS according to body mass index (BMI)
Normal, Overweight and Obesity. Methods: An observational, cross-sectional analytical,
conducted with 33 women with PCOS, based on the criterion of Rotterdam. All patients
were interviewed by an evaluation form and a physical examination performed by
measuring the weight and height to calculate BMI. Surface electromyography was
performed to evaluate the basic tone and maximum voluntary contractions of MAP.
Results: The patients had a mean age of 25.30 years (± 4.57). According to BMI, 54.54%
(n = 18) were obese, 24.24% (n = 8) were overweight and 21.22% (n = 7) with normal
1041

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

weight. The CVM values obtained average 104,14μV to Normal BMI group, 145,75μV for
Overweight and 190,9μV for Obesity. Conclusion: The evaluation of the
electromyographic activity was higher in the obese group. This result suggests that
hormone action must interfere with the muscles, perhaps acting as a protective agent
against risk factors such as overweight and obesity.
Keywords: Overweight, obesity, muscles, perineum.
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Código: SB0133
Autor: ANDRESSA EVELINE DE LIMA RIBEIRO
Orientador: ISAUREMI VIEIRA DE ASSUNCAO
Co-Autor: ANA CARLA BEZERRA DE CARVALHO JUSTO FERNANDES, BONIEK CASTILLO
DUTRA BORGES
Título: GRAU DE CONVERSÃO DE SISTEMAS ADESIVOS EXPERIMENTAIS CONTENDO
DIFERENTES BASES MONOMÉRICAS E SISTEMAS DE FOTOINICIADORES
Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de conversão de sistemas adesivos
experimentais simplificados variando-se a formulação com diferentes proporções de
monômero ácido, e utilizando fotoiniciadores alternativos, além do uso de diodos
emissores de luz de 2ª e 3ª gerações. Inicialmente foi sintetizado o monômero ácido
GDMA-P, posteriormente manipulados 12 adesivos, com as seguintes composições:
blenda monomérica contendo GDMA-P, HEMA e UDMA em diferentes concentrações. O
sistema fotoiniciador era composto de CQ, BAPO, EDMAB, DH em diferentes
quantidades. A distribuição de luz dos dois LEDs foi medida por um espectrômetro
computadorizado. Cinco amostras de cada adesivo foram submetidas à espectroscopia
de infra-vermelho, antes e após a fotoativação das amostras. Para a fotoativação foram
utilizadas duas fontes de luz LED, uma de 2° geração e outra de 3° geração. A maior
eficiência de polimerização foi observada em sistemas adesivos contendo BAPO,
fotoativados com 3ªG. Para adesivos com CQ/EDMAB/DH o CG foi semelhante para
ambos os LEDs. De acordo com os resultados deste estudo, quanto menor a
concentração de monômero ácido, maior tende a ser o GC, independente do tipo de LED
utilizado. No entanto, os componentes do sistema iniciador influenciam o percentual de
máximo de GDMA-P que não causa efeito negativo no GC. Para sistemas adesivos
contendo BAPO, observou-se a necessidade do uso de um LED de terceira geração nos
procedimentos de polimerização.
Palavras-chave: Fotoiniciadores Dentários; Adesivos Dentários; Fotoiniciadores.
Title: SYSTEMS CONVERSION DEGREE ROUND EXPERIMENTAL CONTAINING
DIFFERENT BASES AND MONOMERIC PHOTOINITIATORS SYSTEMS
Abstract: The aim of this study was to evaluate the degree of bonding system conversion
experimental simplified varying the formulation with different acid monomer ratios, and
using alternative photoinitiators, beyond the use of 2nd Light Emitting Diodes and 3rd
generation. Initially was synthesized in the acid monomer GDMA-P, handled
subsequently adhesives 12 with the following compositions: monomeric blend
containing GDMA-P, UDMA and HEMA in different concentrations. The photoinitiator
system was compound QC, BAPO, EDMAB, DH different amounts. The distribution of
light from two LEDs was measured by a computerized spectrometer. Five samples of
each round were submitted to spectroscopy infra-red, before and after the curing of the
samples. For photoactivation were used two LED light sources, a 2nd generation and
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another 3rd generation. The greater efficiency polymerization was observed in adhesive
systems containing BAPO, photoactivated with 3ªG. Bumper to CQ / EDMAB / DH The
CG was similar for both LEDs. Of according to the results of this study, the lower the acid
monomer concentration, greater tends to be the GC, type independent used LED. Not
however, system components initiator influence the percentage of GDMA-P maximum
what not cause negative effect on GC. For adhesives containing BAPO, there is a need for
using a third generation in LED polymerization procedures.
Keywords: Photoinitiators, Dental. Dental Cements. Photoinitiators, Dental.
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Código: SB0136
Autor: CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA
Orientador: CLELIA ALBINO SIMPSON
Co-Autor: FRANCISCA PATRÍCIA BARRETO DE CARVALHO, SOHARA OHANA TELÉMACO
DE FREITAS
Título: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA HANSENÍASE NO RIO GRANDE DO
NORTE: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE.
Resumo: A hanseníase é considerada um importante problema de saúde pública devido
ao seu alto poder incapacitante e comprometimento em indivíduos da faixa etária
economicamente ativa. O Rio Grande do Norte apresenta uma alta incidência de
hanseníase. A avaliação da qualidade da atenção do Programa Nacional de Controle da
Hanseníase (PNCH) foi considerada pelo Ministério da Saúde como regular a precária,
dado que revela a fragilidade das medidas de vigilância à saúde no estado. Objetiva-se
analisar os aspectos que comprometem o bom desempenho do Programa de Controle de
Hanseníase no RN. Trata-se de um estudo analítico e de aspecto quanti-qualitativo, ou
seja, utiliza métodos mistos no intuito de realizar uma análise abrangente do problema
de pesquisa. Foram entrevistados os coordenadores do PNCH nas oito regiões de saúde
e as entrevistas com os profissionais de saúde ainda estão em andamento. Os principais
resultados encontrados foram: gestão burocratizada e verticalizada; valorização da
assistência médico-centrada com foco na doença e alheia aos princípios e diretrizes do
SUS, da ESF, da perspectiva de Redes de Atenção à Saúde. É necessário que a
desburocratização do serviço seja efetivo para que se possa ter uma ponta eficiente e
ágil capaz de prevenir, diagnosticar, tratar e reabilitar o paciente com hansenianos,
tendo o foco na diminuição dos casos e erradicação da doença do Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: Avaliação em Saúde; Hanseníase; Enfermagem
Title: PROGRAM NATIONAL LEPROSY CONTROL IN RIO GRANDE DO NORTE : AN
ANALYSIS IN HEALTH PROMOTION PERSPECTIVE .
Abstract: Leprosy is considered a major public health problem due to their high
disabling power and commitment to individuals of the economically active age group.
The Rio Grande do Norte has a high incidence of leprosy. The evaluation of quality of
care of the National Program for Leprosy Control (PNCH) was considered by the
Ministry of Health to regulate the precarious, as reveals the fragility of health
surveillance measures in the state. The objective is to analyze the aspects that
compromise the performance of the Leprosy Control Program in NB. This is an analytical
study and quantitative and qualitative aspect, ie mixed methods in order to conduct a
comprehensive analysis of the research problem. the coordinators of PNCH were
interviewed in the eight health regions and interviews with health professionals are still
in progress. The main findings were: bureaucratized and top down management;
enhancement of physician-centered care focused on the disease and others the
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principles and guidelines of SUS, the ESF, the Care Networks perspective to health. It is
necessary that the de-bureaucratisation of the service to be effective so that we can have
an efficient and agile tip able to prevent, diagnose, treat and rehabilitate patients with
leprosy, with the focus on the reduction of cases and eradication of Rio Grande do Norte
disease.
Keywords: Health Evaluation; Hansen's disease ; Nursing.
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Código: SB0140
Autor: AURÉLIO DE OLIVEIRA BENTO
Orientador: GUILHERME MARANHAO CHAVES
Co-Autor: DIANA LUZIA ZUZA
WALICYRANISON PLINIO DA SILVA

ALVES,

MATHEUS

FIRMINO

DE

AZEVEDO,

Título: AVALIAÇÃO DOS FATORES DE VIRULÊNCIA E SUSCEPTIBILIDADE ANTIFÚNGICA
DE CEPAS DE Candida tropicalis ORIUNDAS DE AMBIENTE COSTEIRO E DE INFECÇÕES
FÚNGICAS
Resumo: Vários estudos têm sido desenvolvidos com relação aos riscos à saúde
associados ao uso recreativo de praias contaminadas com esgotos domésticos. Esses
resíduos contêm vários micro-organismos, incluindo Candida tropicalis, agente
etiológico tanto de infecções superficiais como sistêmicas, além de indicador de
contaminação fecal do meio ambiente. Nesse contexto, o presente trabalho teve como
objetivo caracterizar isolados de C. tropicalis oriundos da areia da Praia de Ponta Negra,
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, quanto a expressão de fatores de virulência in vitro, a
adaptação ao estresse osmótico e a susceptibilidade à drogas antifúngicas. Foram
analisados 62 isolados ambientais de C. tropicalis. Na avaliação da atividade enzimática,
a maioria dos isolados teve maior produção de proteinase do que a cepa de referência de
C. tropicalis ATCC13803. Adicionalmente, 35 isolados (56,4%) tiveram alta atividade
hemólitica (índice de hemólise > 55). Com relação à resistência de C. tropicalis ao
estresse osmótico, 85,4% dos isolados foram resistentes em meio contendo 15% de
cloreto de sódio, o que corrobora com a alta capacidade de sobrevivência descrita para
essa levedura no ambiente marítimo. Finalmente, no que diz respeito a sensibilidade aos
antifúngicos foi observada elevada resistência aos antifúngicos testados.
Palavras-chave: Candida tropicalis, praia, virulência, resistência antifúngica
Title: EVALUATION OF VIRULENCE FACTORS AND ANTIFUNGAL SUSCEPTIBILITY OF
Candida tropicalis ISOLATES FROM COASTAL ENVIRONMENTS AND FUNGAL
INFECTIONS.
Abstract: Several studies have been developed regarding human health risks associated
with the recreational use of beaches contaminated with domestic sewage. These wastes
contain various micro-organisms, including Candida tropicalis, an etiologic agent of both
superficial and systemic infections, as well as an indicator of environmental fecal
contamination. In this context, the objective of this study was to characterize C.
tropicalis isolates from the sandy beach of Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte,
Brazil, regarding the expression of in vitro virulence factors, adaptation to osmotic
stress and susceptibility to antifungal drugs. The majority of the isolates also showed
higher proteinase production than C. tropicalis ATCC13803 reference strain. In addition,
35 isolates (56.4 %) had high hemolytic activity (hemolysis index > 0.55). With regard to
C. tropicalis resistance to osmotic stress, 85.4% of the isolates were able to grow in a
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liquid medium containing 15% sodium chloride, demonstrating high survival capacity
described for this yeast at saline environment. Finally, regarding to the antifungal
susceptibility testing, the strains were highly resistant to the azoles tested.
Keywords: Candida tropicalis, beach, virulence, antifungal resistance.
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Código: SB0142
Autor: FRANCIVAL CARDOSO FELIX
Orientador: MAURO VASCONCELOS PACHECO
Co-Autor: CIBELE DOS SANTOS FERRARI, EDUARDO LUIZ VOIGT, GUILHERME VINICIUS
GONÇALVES DE PÁDUA
Título: Armazenamento de sementes de Piptadenia moniliformis Benth.: alterações
bioquímicas e fisiológicas
Resumo: Piptadenia moniliformis Benth. (Fabaceae) é uma espécie arbórea nativa da
Caatinga, a qual possui potencial apícola e é recomendada para a recuperação florestal,
contudo, pouco se conhece sobre o armazenamento de sementes desta espécie. Assim,
objetivou-se com esta pesquisa identificar alterações fisiológicas e bioquímicas em
sementes de P. moniliformis durante o armazenamento. Para tanto, procedeu-se o
armazenamento das sementes em ambiente de laboratório a 27 ± 3 °C com 57% de U.R.
do ar e refrigerador a 5 ± 4 °C com 30% de U.R. do ar, com avaliações realizadas nos
períodos de 0 (sem armazenamento), 60, 120, 180, 240, 300 e 360 dias. Avaliaram-se
aspectos fisiológicos e bioquímicos de vigor e deterioração em sementes. A viabilidade e
vigor de sementes de P. moniliformis são reduzidas com o avanço do período de
armazenamento com deterioração intensificada para aquelas conservadas em ambiente.
Verificaram-se alterações fisiológicas e bioquímicas de deterioração das sementes com o
avanço do período de armazenamento, principalmente para as sementes mantidas em
temperatura ambiente. Recomenda-se o armazenamento de sementes de P. moniliformis
em ambiente refrigerado.
Palavras-chave: Caatinga. Catanduva. Sementes florestais. Qualidade fisiológica.
Title: Storage Piptadenia moniliformis Benth. seeds: physiological and biochemical
changes
Abstract: Piptadenia moniliformis Benth. (Fabaceae) is a native tree species of the
Caatinga, which has potential apiculture and is recommended for forest recovery,
however, little is known about the storage of seeds of this species. Thus, the aim of this
study was to identify physiological and biochemical changes in P. moniliformis seeds
during storage. Therefore, we proceeded to the storage of seeds in a laboratory
environment at 27 ± 3 ° C in 57% R.H. air and refrigerator at 5 ± 4 ° C with 30% of the
R.H. air with assessments carried out in periods of 0 (no storage), 60, 120, 180, 240, 300
and 360 days. They evaluated the physiological and biochemical aspects of vigor and
decay in seeds. The viability and vigor of P. moniliformis seeds are reduced with the
advancement of the storage period intensified deterioration for those preserved
environment. There were physiological and biochemical changes of deterioration of
seeds with the advancement of the storage period, especially for seeds stored at room
temperature. It is recommended to P. moniliformis seed storage refrigerated.
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Código: SB0143
Autor: LETÍCIA DA COSTA ARAÚJO
Orientador: MARCIO FERRARI
Co-Autor: MAYARA SAATMÃN MAIA, STELLA MARIA ANDRADE GOMES BARRETO
Título: DESENVOLVIMENTO DE NANOEMULSÕES
SUBPRODUTO DO SISAL (Agave sisalana Perrine)

COSMÉTICAS

UTILIZANDO

Resumo: O processo de desfibramento das folhas de Agave sisalana geram grande
quantidade de resíduos, descartados no meio ambiente. A utilização desse subproduto
como matéria-prima cosmética, tornando-o comerciável, pode contribuir com o
desenvolvimento sustentável. O objetivo deste estudo foi desenvolver e avaliar a
estabilidade preliminar de uma nanoemulsão cosmética contendo fração enriquecida em
polissacarídeos obtida a partir do subproduto do beneficiamento industrial de Agave
sisalana. O subproduto foi prensado e separadas as porções líquida e sólida. A porção
líquida (extrato bruto) foi submetida a extração com etanol 95°GL, na proporção
resíduo/solvente de 1:3 (v/v) por 24 horas em 4°C. A partir do extrato bruto (EB), a
fração enriquecida em polissacarídeos (FrE) foi obtida. EBe a fração foram
caracterizadas por meio de métodos espectrofotométricos, quanto as concentrações de
açúcares totais, proteínas e compostos fenólicos. Diferentes nanoemulsões foram
desenvolvidas, aditivadas ou não de 0,5% da fração FrE, e avaliadas preliminarmente
quanto a sua estabilidade em estufa a 45°C por 5 dias. Maiores concentrações de
açucares foram observadas para FrE quando comparado com EB. As formulações
contendo 40% de fase oleosa, 10% de tensoativos e 50 % de fase aquosa, apresentaram
estabilidade preliminar. Esses resultados são promissores no tocante ao
desenvolvimento de nanoemulsões cosméticas como veículo de alta performance e a FrE
como uma matéria-prima cosmética hidratante.
Palavras-chave: Agave sisalana. Caatinga. Cosméticos. Nanoemulsão. Sisal.
Title: DEVELOPMENT OF COSMETIC NANOEMULSIONS CONTAINING THE BYPRODUCT
OF SISAL (Agave sisalana Perrine)
Abstract: The decortication process of Agave sisalana leaves generate a large amount of
waste discharged into the environment. The use of by-product as a cosmetic raw
material, making it marketable, can contribute to sustainable development. The aim of
this study was to develop and evaluate primary stability of a cosmetic nanoemulsion
containing fraction enriched in polysaccharides obtained from the by-product of
industrial processing Agave sisalana. The byproduct was pressed and then separated
solid and liquid portions. The liquid portion (crude extract) was submitted to an
extraction with ethanol 95°GL, in proportion residue / solvent of 1: 3 (w / w) for 24
hours at 4°C. From the crude extract (EB), the fraction enriched in polysaccharides (FrE)
was obtained. EB and fraction were characterized by spectrophotometric methods,in
order to know the concentrations of total sugars, proteins and phenolic compounds.
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Different nanoemulsions were developed, additivated or not with FrE fraction of 0.5%
and preliminarily evaluated as to its stability in an oven at 45 ° C for 5 days. Further
sugar concentrations were observed for FrE compared to EB. Formulations containing
40% oil phase, 10% surfactant and 50% aqueous phase showed preliminary stability.
These results are promising regarding the development of nanoemulsions cosmetic as
high-performance vehicle and FrE as a raw material moisturizing cosmetics.
Keywords: Agave sisalana. Caatinga. Cosmetic. Nanoemulsion.Sisal.
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Código: SB0146
Autor: KYVIA PONTES TEIXEIRA DAS CHAGAS
Orientador: FABIO DE ALMEIDA VIEIRA
Co-Autor: AGEU DA SILVA MONTEIRO FREIRE, RICHELIEL ALBERT RODRIGUES SILVA
Título: Diversidade genética em três populações do dendezeiro
Resumo: As atividades agrícolas vêm reduzindo gradativamente as áreas naturais de
ocorrência da Elaeis guineensis, tornando necessários os estudos de conservação
genética e ecológica desta espécie. Dessa forma, este estudo teve como objetivo estimar
a diversidade genética de três populações naturais de E. guineensis no município de
Macaíba/RN, verificando se há ocorrência de decréscimos no tamanho efetivo
populacional. Foram utilizados seis marcadores ISSR, os quais geraram 79 locos, destes
98,73% foram polimórficos. A população com maior polimorfismo foi a MAT com 57
locos (72,15%), seguida pela RIA com 54 locos (68,35%) e a HOR com 34 locos
(43,03%). Os marcadores foram classificados como medianamente informativos, com
valor de PIC médio de 0,492. Em termos de diversidade genética a população RIA foi a
que mais se destacou, com valores de 0,282 para o Índice de Nei (He) e 0,409 para o
Índice de Shannon (Ho). Os menores índices de diversidade foram encontrados para a
população HOR. A AMOVA indicou que há maior diversidade genética dentro das
populações (57,64%) do que entre as populações. Para a análise de gargalo genético
ocorreu decréscimo populacional para a população HOR nos modelos IAM e SMM
(p<0,05) e para a população RIA apenas no modelo IAM (p<0,05). Entre as populações
estudadas, RIA foi a mais diversificada geneticamente. A análise de decréscimo
populacional apontou que as populações HOR e RIA sofreram uma significativa
diminuição no tamanho efetivo populacional.
Palavras-chave: Elaeis guineensis. Variabilidade. ISSR.
Title: Genetic diversity of populations three natural oil palm in Macaíba / RN
Abstract: Agricultural activities have been gradually reducing the occurrence of natural
areas of Elaeis guineensis, making necessary the genetic and ecological conservation
studies of this species. Thus, this study aimed to estimate the genetic diversity of three
natural populations of E. guineensis in the municipality of Macaiba/RN, checking for
occurrence of decrease in the effective population size. Six ISSR markers were used
which generated 79 locos, these 98.73% were polymorphic. The population with the
highest polymorphism was the MAT with 57 locos (72.15%), followed by RIA with 54
locos (68.35%) and HOR with 34 locos (43.03%). The markers were classified as
informative medium, with an average PIC value of 0.492. In terms of genetic diversity
RIA population that stood out, with 0.282 values for Nei Index (He) and 0.409 for the
Shannon Index (Ho). The lowest levels of diversity were found for HOR population. The
AMOVA indicated that there is greater genetic diversity within populations (57.64%)
than among populations. For genetic bottleneck analysis population was decreased to
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HOR population in the IAM and SMM models (p <0.05) and RIA population only in model
IAM (p <0.05). Among the populations studied, RIA was more diverse genetically. The
population decline analysis showed that the HOR and RIA populations experienced a
significant decrease in the effective population size.
Keywords: Elaeis guineensis. Variability. ISSR.
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Código: SB0148
Autor: MARIA EDUARDA BRAGA DE ARAUJO
Orientador: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA
Título: MORTALIDADE DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA RELACIONADA ÀS
DESIGUALDADES SOCIAIS, ESTILO DE VIDA E VIOLÊNCIA URBANA NO BRASIL
Resumo: Objetivo: Analisar a distribuição espacial e a evolução das taxas de mortalidade
da violência de gênero no Brasil, no período de 2008-2012 e identificar possíveis
determinantes ecológicos e sociais. Método: Estudo ecológico cuja variável dependente
foi a Taxa de Mortalidade de mulheres vítimas de violência com idades entre 15 e 59
anos. Para a análise da autocorrelação espacial entre as 161 Regiões de Articulação
Urbana (RAU) do Brasil foram aplicados os testes de Moran Global e local. Resultados:
No período de 2008 a 2012, 19 mil mulheres morreram vítimas de agressão no Brasil, o
que resulta um coe&#64257;ciente de mortalidade médio padronizado de 5,9
óbitos/100.000 habitantes. Dessas mulheres, a maioria era de jovens, solteiras, negras e
de baixa escolaridade. Foi observada autocorrelação espacial para mortalidade por
agressão em mulheres (I=0,4384;p=0,01), com maior concentração dos óbitos na região
Sudeste, nas RAUs de Vitória, São Mateus, Colatina; na região Nordeste em Teixeira de
Freitas, Ilhéus-Itabuna, Arapiraca, Maceió e João Pessoa; na região Norte em Redenção e
Marabá; na região Sul, em Curitiba e na Região Centro-Oeste em Rio Verde. A violência
urbana apresentou uma forte correlação com a mortalidade de mulheres vítimas de
violência (I=0,38;r=0,88;p<0,05). Conclusão: Entre as variáveis associadas ao evento,
destaca-se a mortalidade masculina por agressão, indicando a importância da redução
da violência estrutural como proteção das mulheres contra a violência.
Palavras-chave: Violência Doméstica. Violência. Saúde da mulher. Iniquidade social.
Title: MORTALITY OF WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE RELATED TO SOCIAL
INEQUALITY, LIFESTYLE AND URBAN VIOLENCE IN BRAZIL
Abstract: Objective: To analyze the spatial distribution of mortality rates of gender
violence in the period 2008-2012 and identify possible ecological and social components
of its occurrence in Brazil. Methods: Ecological study whose dependent variable was the
mortality rate of battered women aged 15 to 59 years. For spatial data analysis were
applied the Global Moran and Local tests for the analysis of spatial autocorrelation and
the significance of the clusters. Results: In the period 2008-2012, 19,000 women died
assault victims in Brazil, resulting in a coefficient of standardized average mortality of
5.9 deaths / 100,000 inhabitants. Most of these women were young, single, black and
uneducated. Correlation was found both in spatial analysis to classical to urban violence.
Through spatial analysis, it was found that there autocorrelation for women aggression
mortality (R = 0.4384, p = 0.01). Exploratory analysis shows a higher concentration of
deaths in the Southeast, in areas of urban articulation of Vitória, São Mateus, Colatina; in
the Northeast regions of Teixeira de Freitas, Ilhéus, Itabuna, Arapiraca, Maceió and João
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Pessoa; in the North in redemption and Marabá; in Curitiba in the South and Midwest in
Rio Verde. The independent variables, with the exception of urban violence, have weak
correlation or no correlation with mortality of women victims of violence. Conclusion:
Among the variables associated with the event, there is the male mortality by
aggression.
Keywords: Domestic Violence. Violence. Women health. Spatial analysis.
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Código: SB0151
Autor: JOSIMARA PEREIRA NOGUEIRA
Orientador: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA
Co-Autor: ANNA BEATRIZ SANTANA LUZ, KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA
CHAVES DAMASCENO
Título: Avaliação Microbiológica de superfícies de trabalho utilizadas nas cantinas do
Campus da UFRN
Resumo: A ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos vem crescendo de modo
significativo no mundo e os estabelecimentos institucionais produtores de refeição, tais
como cantinas universitárias, são locais que podem ser propícios à contaminação
microbiana. As superfícies de manipulação, que estão em contato direto ou indireto com
o alimento, contribuírem para a ocorrência destas doenças. Assim, o objetivo do
trabalho foi avaliar a qualidade higiênico-sanitária das superfícies de manipulação de
alimentos das cantinas do Campus central da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), em Natal/RN. O estudo teve delineamento transversal, e foi realizado em
onze cantinas localizada no campus da UFRN no período de fevereiro a maio de 2016.
Por meio da técnica de Swab, foram coletadas 11 amostras de tábuas de corte para
análise microbiológica de Coliforme a 45°C e Contagem de Mesófilos Aeróbios.
Constatou-se a presença de coliformes a 45°C em 64% e de mesófilos aeróbios em 73%
das cantinas em estudo, revelando intensa contaminação das tábuas de corte utilizada
no preparo dos alimentos. Os resultados das análises variaram entre < 0,06 a 9,2
NMP/cm2 para coliformes a 45 e de 1,8 x 101 a 4,6 x 103 UFC/cm2 para bactérias
mesófilos aeróbias. Nas superfícies analisadas foi evidenciada a precária qualidade
higiênicosanitária dos utensílios usados nas cantinas, apresentando classificação
insatisfatórias e péssima para coliformes a 45°C e bactérias mesófilas aeróbias
respectivamente.
Palavras-chave: Codições higiênico-sanitária. Avaliação microbiológica. Cantina
Title: Microbiological evaluation work surfaces used in the canteens of the campus of
UFRN
Abstract: Occurrence of Foodborne Diseases has grown significantly in the world and
institutional establishments producing meal, such as university cafeterias are places that
can be conducive to microbial contamination. The surfaces of manipulation, which are in
direct or indirect contact with food, contribute to the occurrence of these diseases. The
objective of the study was to evaluate the sanitary quality of the surfaces of the central
campus canteens food handling at the Federal University of Rio Grande do Norte
(UFRN), Natal/RN. The study was cross-sectional, and was conducted in eleven canteens
located on the campus of UFRN from February to May 2016. Through Swab technique
were collected 11 samples of cutting boards for microbiological analysis of coliform 45
°C and count of aerobic mesophilic. It was found the presence of coliforms at 45 °C in
1057

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

64% and 73% aerobic mesophilic canteens study, showing severe contamination of
cutting boards used in food preparation. The results of the tests ranged from <0.06 to
9.2 NMP / cm2 for coliforms at 45 and 1.8 x 101 to 4.6 x 103 cfu / cm2 for mesophilic
aerobic bacteria. The surfaces analyzed was evidenced the precarious sanitary
conditions of utensils used in canteens, with unsatisfactory rating and bad for coliforms
at 45 °C and mesophilic aerobic bacteria respectively.
Keywords: conditions hygienic sanitary. Microbiological evaluation. Canteen
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Código: SB0152
Autor: THIAGO DA SILVA BEZERRA
Orientador: VILANI MEDEIROS DE ARAUJO NUNES
Título: Aplicabilidade da RDC 283/2005 na normatização de Instituições de Longa
Permanência para idosos
Resumo: Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a população mundial com
mais de 60 anos vai passar dos atuais 841 milhões para 2 bilhões até 2050 (ONU,
2014).Para que esses idosos tenham assegurado seu bem-estar, a família tem uma
grande importância na manutenção da sua qualidade de vida. Aos que não encontram
respaldo familiar quando carecem de auxílio para a execução de atividades da vida
diária resta a possibilidade de inserção em uma instituição de longa permanência para
idosos - ILPI (TIER et al., 2004). Levando-se em consideração as problemáticas expostas,
o presente estudo objetiva realizar um levantamento na literatura brasileira no que se
refere à aplicabilidade da RDC na normatização dos padrões mínimos de funcionamento
das ILPI. Foi realizada uma busca na literatura nas bases de dados: LILACS (LatinAmerican and Caribbean Literature on Health Sciences), Scielo (Scientific Electronic
Library Online), Bireme (Biblioteca Regional de Medicina) e Google Acadêmico. Este
estudo identificou a falta de estudos sobre a aplicabilidade da RDC 283/05 nas ILPI, em
nível nacional.Com os resultados encontrados, é possível inferir que muitos estudos
sobre idosos institucionalizados são com foco na clinica do idoso, não existe um estimulo
em se estudar a instituição e menos ainda, sua regulamentação.
Palavras-chave: ILPI. Aplicabilidade. RDC 283/05.
Title: Global assessment of the health of institutionalized elderly
Abstract: According to the United Nations, the world population over 60 years will
increase from the current 841 million to 2 billion by 2050 (UN, 2014) .To that the
elderly have ensured their welfare, the family has a great importance in maintaining
their quality of life. To those who are not familiar support when lack of assistance for the
implementation of activities of daily life remains the possibility of entering into a long
term care facility for seniors - ILPI (TIER et al., 2004). Taking into account the foregoing
problems, the present study aims to conduct a survey in Brazilian literature regarding
the applicability of the DRC in the regulation of minimum standards of operation of ILPI.
a search of the literature in databases was performed: LILACS (Latin-American and
Caribbean Literature on Health Sciences), SciELO (Scientific Electronic Library Online),
Bireme (Regional Library of Medicine) and Google Scholar. This study identified the lack
of studies on the applicability of the DRC 283/05 in ILPI in nacional.Com level the
results, we can infer that many studies of institutionalized elderly are focused on the old
clinic, there is no stimulus in it study the institution and even less regulation.
Keywords: ILPI . Applicability . RDC 283/05.
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Código: SB0155
Autor: THAIS MONTEIRO DA SILVA PADILHA
Orientador: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA
Co-Autor: ELLEN CAROLINE PAIVA DE GODOY, ISABELLA KILIA MACEDO SILVA,
VINICIUS LINO DE SOUZA NETO
Título: Diagnóstico de enfermagem falta de adesão em pessoas vivendo com Aids: um
estudo de prevalência
Resumo: Objetivo: Identificar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Falta de
Adesão, suas características definidoras e fatores relacionados em pessoas vivendo com
Aids, verificar a associação entre ambos e suas razões de prevalência. Métodos: Estudo
transversal com 113 pacientes em um hospital da região Nordeste do Brasil por meio de
um roteiro de entrevista e exame físico. Para a elaboração dos diagnósticos empregou-se
o modelo de Risner e para análise dos dados utilizou-se os testes de qui-quadrado de
Pearson e exato de Fisher, sendo calculadas também as razões de prevalência.
Resultados: O diagnóstico Falta de Adesão esteve presente em 69% da amostra
investigada. As características definidoras e fatores relacionados que apresentaram
associação estatística com o referido diagnóstico foram: comportamento de falta de
adesão, complicação relativa ao desenvolvimento, falta a compromissos agendados,
habilidades insuficientes para implementar o regime e regime de tratamento complexo.
Dentre estas, comportamento de falta de adesão e falta a compromissos agendados
apresentaram as maiores chances para o desenvolvimento desse diagnóstico. Conclusão:
O estudo permitiu identificar que o diagnóstico estudado foi prevalente nesta clientela e
3 características e 2 fatores apresentaram associação significante.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
Title: Nursing diagnosis lack of adherence in people living with AIDS : a prevalence study
Abstract: Objective: To identify the prevalence of the nursing diagnosis Lack of
Accession, their defining characteristics and related factors in people living with AIDS, to
investigate the association between them and their prevalence ratios. Methods: Crosssectional study with 113 patients in a hospital in northeastern Brazil through a
structured interview and physical examination. For the preparation of diagnosis we
used the model Risner and data analysis was used the test of Pearson chi-square and
Fisher exact, and also calculated the prevalence ratios. Results: Adhesion Failure
diagnosis was present in 69% of the sample investigated. The defining characteristics
and related factors that are statistically associated with that diagnosis were: lack of
adherence behavior, complications related to development, missing appointments,
insufficient skills to implement the regime and complex treatment regimen. Among
these, lack of adherence behavior and missing scheduled appointments had the highest
chances for the development of this diagnosis. Conclusion: The study revealed that the
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diagnostic study was prevalent in this clientele and features 3 and 2 factors showed
significant association.
Keywords: Nursing diagnosis; Acquired immunodeficiency syndrome.

1062

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0156
Autor: BARBARA FERNANDA TOME SILVA
Orientador: ELIANE MARINHO SORIANO
Título: Otimização das condições de cultivo para produção de biomassa da macroalga
Gracilaria (Rhodophyta, Gracilariaceae)
Resumo: O cultivo de algas em escala comercial requer um grande número de
propágulos vegetativos com características fenotípicas desejáveis os quais incluem altas
taxas de crescimento e resistência a doenças. A propagação de algas pode ser
considerada como um dos melhores métodos para fornecer uma grande quantidade de
mudas para cultivo comercial. O presente estudo teve como objetivo verificar a resposta
de crescimento de Gracilaria birdiae em experimentos indoor, outdoor e condições de
campo (fazenda de camarão orgânico). Os experimentos foram submetidos a pulsos de
três diferentes fontes de nutrientes: efluente de viveiro de camarão e fertilizantes
comerciais (fertilizante para aquariofilia e fertilizante comercial extraído da macroalga
Ascophyllum nodosum). Em todos os experimentos, as macroalgas apresentaram
valores positivos de biomassa e crescimento nas diferentes condições de cultivo. O
máximo de biomassa e crescimento foi registrado nos tratamentos aplicando pulsos de
nutrientes comerciais e o mínimo foi observado no tratamento usando efluentes de
viveiro de camarão. Uma estreita relação foi observada entre maior conteúdo de
nitrogênio e maiores taxas de crescimento nos tratamentos sujeitos aos pulsos de
fertilizantes comerciais. Os resultados mostram que o protocolo desenvolvido é capaz de
produzir estoques de mudas para a implantação de cultivo.
Palavras-chave: Macroalga, Gracilaria, cultivo, fertilizantes
Title: Optimization of culture conditions for the production of biomass of macroalgae
Gracilaria (Rhodophyta, Gracilariaceae)
Abstract: The cultivation of algae on a commercial scale requires a large number of
vegetative propagules with desirable phenotypic characteristics which include high
rates of growth and disease resistance. The propagation of algae can be considered one
of the best methods to provide a large amount of seedlings for commercial cultivation.
This study aimed to verify the Gracilaria birdiae growth response in indoor experiments,
outdoor and field conditions (organic shrimp farm). The experiments were subjected to
pulses of three different nutrient sources: farmed shrimp wastewater and commercial
fertilizers (fertilizer for aquarium and commercial fertilizer extracted from the seaweed
Ascophyllum nodosum). In all experiments, the macroalgae showed positive values of
biomass and growth in different conditions. The maximum biomass was recorded in the
growth and treatments applying pulses of commercial nutrients and the minimum was
observed with treatment using shrimp farm effluent. A close relationship was observed
between higher nitrogen content and higher growth rates in the treatments subjected to
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pulses of commercial fertilizers. The results show that the protocol developed is capable
of producing seedlings stocks for the implementation of cultivation.
Keywords: Seaweed, Gracilaria, cultivation, fertilizers.
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Código: SB0159
Autor: MARINEIDE FERREIRA DA SILVA
Orientador: URSULA VIANA BAGNI
Co-Autor: JOYCE SAMARA MARQUES DE OLIVEIRA ARAÚJO, LUANNA KARLLA
CARVALHO DOS SANTOS DANTAS
Título: Atuação da equipe multiprofissional de saúde em relação à alimentação e
nutrição da pessoa com deficiência na atenção básica no interior do Rio Grande do Norte
Resumo: Este estudo avaliou as ações de alimentação e nutrição desenvolvidas para
pessoas com deficiência nas Unidades Básicas de Saúde do município de Santa Cruz/RN.
Foram entrevistados 80 profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, agentes
comunitários de saúde – ACS e técnicos de enfermagem), por meio de questionário
semiestruturado acerca das características sociodemográficas, de atuação e de formação
dos profissionais de saúde, as ações de promoção, educação, orientação nutricional e
atendimento nutricional individual, bem como o grau de responsabilidade e de
dificuldade dos profissionais em realizar procedimentos na atenção nutricional junto às
pessoas com deficiência no seu local de trabalho. A maioria dos profissionais eram
Agentes Comunitários de Saúde (66,3%). Quase dois terços dos profissionais de saúde
relataram nunca ter recebido informações técnicas sobre alimentação e nutrição da
pessoa com deficiência durante sua formações profissional (68,4%). A maioria relatou já
ter realizado atendimento individual com esse grupo (75,9%), predominando as
atividades de orientações gerais ao usuário (36,5%) e aos familiares (42,9%) sobre
alimentação mais apropriada para deficiência. Houve existência de atividades coletivas
de educação nutricional e promoção da alimentação saudável voltadas especificamente
para as pessoas com deficiência (5,0%). Portanto, existe fragilidade na atenção
nutricional prestada a pessoas com deficiência na atenção básica do município de Santa
Cruz/RN.
Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Nutrição em Saúde Pública. Atenção Primária
Title: WORK OF THE HEALTH PROFESSIONALS REGARDING FOOD AND NUTRITION OF
PERSONS WITH DISABILITIES IN PRIMARY CARE IN INNER RIO GRANDE DO NORTE
Abstract: This study evaluated the actions of food and nutrition developed for people
with disabilities in Basic Health Units in the city of Santa Cruz / RN. We interviewed 80
health professionals (doctors, nurses, community health workers - ACS and nursing
technicians), through semi-structured questionnaire about sociodemographic
characteristics, performance and training of health professionals, the promotion,
education, nutritional counseling and individual nutritional care, and the degree of
responsibility and difficulty of professionals to perform procedures on nutritional care
with people with disabilities in the workplace. It was found that most professionals were
Community Health Workers (66,3%). Nearly two-thirds of health workers reported
never having received technical information on food and nutrition person with
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disabilities during their professional training (68,4%). Most professionals reported
having conducted individual care to this group (75,9%), predominantly the activities of
general guidelines to the user (36,5%) and family (42,9%) on the most appropriate food
for the disabled. Virtually has not reported the existence of collective activities of
nutrition education and promotion of healthy eating geared specifically for people with
disabilities (5,0%). Therefore, we see that there is weakness in the nutritional care
provided to people with disabilities in primary care in the city of Santa Cruz /RN.
Keywords: Disabled people. Nutrition, Public Health. Attention Primary Health.
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Código: SB0164
Autor: ANA LUÍSA CANÁRIO CARLOS DE ANDRADE
Co-Autor: ANA PAULA DIAS INOCENCIO BARBOSA, FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO
AMORIM
Título: Composição corporal e fatores associados em mulheres presidiárias em regime
fechado
Resumo: OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional da população carcerária feminina de
Natal, no Rio Grande do Norte, Brasil. METODOLOGIA: Estudo transversal, desenvolvido
com 97 reclusas do regime fechado. O estado nutricional foi avaliado a partir das
medidas antropométricas de peso, estatura e perímetro da cintura, calculando-se o
Índice de Massa Corporal, Índice de Conicidade, Relação Cintura/Estatura. A composição
corporal (percentual de gordura) foi investigada por meio de bioimpedância
bioelétricatetrapolar. RESULTADOS: A maioria das reclusas encontrava-se com
sobrepeso (36,6%) ou obesidade (25,6%), e apresentava adiposidade elevada (33,3%)
ou muito elevada (37%). Observou-se elevada frequência de risco para doenças do
coração, tanto ao avaliar-se o perímetro da cintura (69,5%), quanto a relação
cintura/estatura (68,3%) e o índice de conicidade (73,2%). CONCLUSÃO: Reclusas em
regime fechado apresentaram elevado risco para doenças crônicas não
transmissíveis,apontando para a necessidade de serem intensificadas as ações de saúde
no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: Estado nutricional. Composição corporal, Saúde da mulher. Prisões.
Title: BODY COMPOSITION AND ASSOCIATED FACTORS IN INCARCERATED WOMEN
Abstract: OBJECTIVES: Evaluate the nutritional status of the female prison population of
Natal, Rio Grande do Norte, Brazil.METHODOLOGY:Cross-sectional study developed with
97 female inmates of the closed regimen.Nutritional status was assessed using
anthropometric measurements of weight, height and waist circumference, by calculating
the Body Mass Index, Tapering Index, ratio waist / height. Body composition (fat
percentage) was investigated by means of polar bioelectrical tetra bioimpedance.
RESULTS: Most female inmates found itself with overweight (36.6%) or obese (25.6%)
and had high fat (33.3%) or very high (37%). There was a high risk rate for heart
disease, both when assessing waist circumference (69.5%), and the waist / height
(68.3%) and the taper rate (73.2%).CONCLUSION: inmates in closed regime had high
risk for chronic diseases, pointing to the need for intensified health actions in the prison
system in Rio Grande do Norte.
Keywords: Nutritional status.Bodycomposition.Womens’health.Prisons.
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Código: SB0166
Autor: ANNANDA LUYZA CARIAS MAIA
Orientador: ALEXSANDRA RODRIGUES FEIJAO
Co-Autor: ARYELE RAYANA ANTUNES DE ARAÚJO, CRISTIANE DA CÂMARA MARQUES
Título: DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RISCO DE INFECÇÃO ENTRE PACIENTES COM
AIDS QUE DESENVOLVERAM INFECÇÃO HOSPITALAR
Resumo: O estudo tem por objetivo identificar os fatores de risco do diagnóstico de
enfermagem risco de infecção em pessoas portadoras de AIDS (síndrome da
imunodeficiência humana adquirida) antes do desenvolvimento da infecção hospitalar.
Trata-se de uma pesquisa do tipo longitudinal retrospectiva, desenvolvida no Hospital
Giselda Trigueiro (HGT), instituição de referência no Estado do Rio Grande do Norte
(RN) em atendimentos em nível ambulatorial e tratamento de pacientes portadores de
HIV/AIDS. Os resultados mostraram que 79,1% são do sexo masculino, a maior parte do
pacientes (58,3%) teve como sitio de infecção hospitalar a corrente sanguínea. Também
100,0 % realizaram procedimentos invasivos e tiveram sua pele rompida, depois será
feita uma análise do valor preditivo positivo e negativo de cada fator de risco. Conclui-se
neste estudo que os fatores de risco do diagnóstico de enfermagem risco de infecção em
pessoas portadoras de AIDS que desenvolveram infecção hospitalar estão presentes em
grande intensidade e que precisa ser desenvolvidos mais trabalhos nesse contexto.
Palavras-chave: Síndrome da imunodeficiência adquirida. Aids. Risco de infecção.
Title: NURSING DIAGNOSIS OF INFECTION RISK AMONG PATIENTS WITH AIDS
INFECTION THAT DEVELOPED HOSPITAL
Abstract: The study aims to assess the risk factors of the nursing diagnosis risk of
infection in people with AIDS who developed nosocomial infection. This is a survey of
longitudinal retrospective type, developed in the Hospital Giselda Trigueiro (HGT), a
reference institution in the State of Rio Grande do Norte (RN) in care on an outpatient
basis and treatment of patients with HIV / AIDS. The results showed that when
considering the consistency of the data related to the risk of infection of the nursing
diagnosis factors made use of invasive devices and procedures. It is concluded in this
study that the risk factors of the nursing diagnosis risk of infection in people with AIDS
who developed nosocomial infection is present in great intensity and that needs to be
worked more jobs in this context.
Keywords: Acquired immunodeficiency syndrome. AIDS. Risk of infection.
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Código: SB0168
Autor: LETÍCIA GONDIM LAMBERT MOREIRA
Orientador: RAQUEL BRANDT GIORDANI
Título: Extração e análise de alcaloides em Erythroxylum pungens
Resumo: Pertencente a uma das maiores biodiversidades dentre as regiões geográficas
do Brasil, a Caatinga apresenta indivíduos adaptados às condições exigentes ao clima,
em especial às plantas. Estas, apresentam alterações em sua morfologia, como também,
têm a capacidade de produzir metabólitos secundários para a sua proteção. Dentre estes
metabólitos, os alcaloides são de grande importância para os estudos da fitoquímica e
testes farmacológicos. A espécie vegetal de estudo, Erythroxylum pungens foi coletada
na região do Seridó, em seguida o material vegetal foi processado até a obtenção de
extratos enriquecidos em alcaloides. O isolamento e a purificação dos compostos foram
realizados utilizando-se diversas técnicas como cromatografia em coluna, cromatografia
líquida a vácuo e cromatografia em camada delgada e cromatografia gasosa acoplada a
espectrofotometria de massas. A partir das análises, observou-se que a planta apresenta
compostos da classe dos alcaloides tropânicos.
Palavras-chave: Caatinga, Erythroxylum, análises cromatográficas, alcaloides tropânico
Title: Extraction and analysis of alkaloids in Erythroxylum pungens
Abstract: Belonging to one of the greatest biodiversity among the regions of Brazil,
Caatinga has adapted individuals to the demanding conditions of the weather, especially
the plants. These, show changes in their morphology, but also have the ability to
produce secondary metabolites for their protection. Among these metabolites, the
alkaloids are of great importance for study phytochemical study and pharmacological
tests. The plant species studied, Erythroxylum pungens was collected in the Seridó
region, and then the plant material was processed to obtain enriched-alkaloids extracts.
The isolation and purification of the compounds were carried out using techniques such
as column chromatography, vacuum liquid chromatography and thin layer
chromatography and gas chromatography coupled to mass spectrophotometry. From
the analysis, it was observed that the plant has tropane alkaloids.
Keywords: Caatinga, Erythroxylum,chromatographic analysis, tropane alkaloids
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Código: SB0169
Autor: ISABELA PEREIRA DE MEDEIROS
Orientador: ALEXSANDRA RODRIGUES FEIJAO
Co-Autor: ARYELE RAYANA ANTUNES DE ARAÚJO, CRISTIANE DA CÂMARA MARQUES
Título: Relação entre aspectos clínicos e o desenvolvimento de infecção hospitalar em
pessoas portadoras de AIDS
Resumo: O estudo tem por objetivo relacionar aspectos clínicos de indivíduos
portadores de AIDS e o desenvolvimento de infecção hospitalar. Trata-se de um estudo
longitudinal retrospectivo, realizado com prontuários de pacientes com HIV/AIDS que
estavam no período de 2010 a 2014 internados nas enfermarias e UTI de um hospital de
referência em infectologia do Rio Grande do Norte, no período de junho a novembro de
2016. Os resultados evidenciaram os principais motivos de internações, sendo a
neurotoxoplasmose e peneumonia; o tempo tardio de descoberta do diagnóstico da
infecção; principais sítios de infecção hospitalar (IH) que foi a de corrente sanguínea,
pulmonar e ITU; e que o uso de dispositivos invasivos, ele sozinho não contribui para a
IH. Conclui-se que descoberta do diagnostico da infecção pelo HIV pode ser tardio e
levando rapidamente a AIDS, e dessa forma, faz com que o paciente fique vulnerável a
infecções oportunistas e que o uso de dispositivos invasivos associados à baixa
imunidade podem levar o pacientes a IH.
Palavras-chave: AIDS. Pacientes internados. Infecção hospitalar.
Title: RELATION BETWEEN CLINICAL ASPECTS AND INFECTION DEVELOPMENT OF
HOSPITAL IN PERSONS WITH AIDS
Abstract: The study aims to relate clinical aspects of AIDS carriers of individuals and the
development of nosocomial infection. This is a retrospective longitudinal study with
medical records of patients with HIV / AIDS who were in the period from 2010 to 2014
admitted in the wards and ICU of a referral hospital for infectious diseases in Rio Grande
do Norte, in the period June to November 2016. the results showed the main reasons for
hospitalizations and the toxoplasmosis and pneumonia; late discovery time of diagnosis
of infection; main hospital infection sites (IH) which was the blood stream, ITU and lung;
and the use of invasive devices, it alone does not contribute to IH. In conclusion, the
discovery of the infection diagnosis HIV can be delayed and quickly leading to AIDS, and
thus causes the patient vulnerable to opportunistic infections, and the use of invasive
devices associated with low immunity can lead to patients IH.
Keywords: AIDS. Inpatients. Cross infection.
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Código: SB0171
Autor: ALINE CARDOSO GONÇALVES
Orientador: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA
Co-Autor: KATIA CRISTINA BORGES
Título: Desenvolvimento de produtos lácteos funcionais a partir de fruta tropical com
propriedades neuroprotetoras
Resumo: O desenvolvimento de alimentos funcionais vem cada vez mais atendendo as
expectativas do atual mercado de produtos naturais e nutritivos, justificando o
crescimento, consideravelmente, desse nicho de mercado nos últimos anos. Neste
estudo realizou-se a secagem por atomização de pitanga vermelha (Eugenia uniflora),
fruta tropical que demonstrou propriedades neuroprotetoras em estudo in vivo
(BORGES, 2015). Foram elaborados iogurtes com leite bovino e leite caprino
adicionados de polpa de pitanga vermelha desidratada em duas proporções 5 g/L e 10
g/L e calda de polpa de pitanga vermelha, resultando em quatro formulações. Os
iogurtes apresentaram pH (3,84 a 4,05), acidez (0,79% a 0,84%), sólidos totais (17,55%
a 18,31%), sinérese (13,55% a 17,95%) e teor de compostos fenólicos totais (6,06 mg
GAE/100 g a 8,49 mg GAE/100 g) e para a calda de polpa de pitanga obteve-se pH (2,99)
e °Brix (71,23). A avaliação sensorial dos iogurtes indicou excelente aceitação do
produto desenvolvido com leite bovino com valores superiores a 80% para os atributos
sabor e consistência. Os iogurtes de leite caprino obtiveram índices de aceitação acima
de 60% para todos os atributos. Dessa forma, o iogurte produzido mediante
incorporação de polpa de pitanga desidratada e calda de polpa de pitanga, traz uma nova
proposta de produto com características bioativas, além do iogurte desenvolvido com
leite caprino ser uma opção para pessoas que sofrem com alergia a proteína do leite
bovino.
Palavras-chave: pitanga vermelha, alimento funcional, iogurte, compostos fenólicos.
Title: Development of functional dairy products from tropical fruit with neuroprotective
properties
Abstract: The development of functional foods to meet the expectations of the current
market for natural and nutritious products has increased considerably in recent years.
This study was carried out by drying red pitanga atomization (Eugenia uniflora),
tropical fruit that has shown neuroprotective properties in in vivo study (Borges, 2016).
In this work, developed from bovine milk and goat milk yogurts added pulp atomized
red pitanga in two proportions 5 g / L and 10 g / L and red pitanga syrup, resulting in
four formulations. The yoghurts showed pH (3.84 to 4.05) Acidity (0.79% to 0.84%)
total solids (17.55% to 18.31%), syneresis (13.55 to 17, 95%) and phenolic compounds,
(GAE 6.06 mg / 100 g to 8.49 mg GAE / 100 g) and the red pitanga syrup showed pH
(2.99) and ° Brix (71, 23). The sensory evaluation of yogurts indicated excellent
acceptance of the product developed with bovine milk with values higher than 80% for
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flavor attributes and consistency. The goat milk yogurts obtained acceptance rates
higher than 60% for all attributes. Thus, the yogurt produced by red pitanga pulp
incorporation dehydrated and red pitanga pulp syrup brings a new product proposal
with bioactive characteristics, and yogurt developed with goat milk is an option for
people suffering with allergies to milk protein bovine.
Keywords: red pitanga, functional food, yogurt, phenolic compounds.
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Código: SB0173
Autor: CAMILA MARIA SANTOS MARIZ
Orientador: VIVIANE EUZEBIA PEREIRA SANTOS
Co-Autor: PÉTALA TUANI CANDIDO DE OLIVEIRA SALVADOR
Título: Ambiente virtual de aprendizagem para apoio ao ensino da SAE aos TE:
elementos necessários
Resumo: Pesquisa descritiva e quantitativa pertencente a um projeto de construção e
validação de um objeto virtual de aprendizagem. O objetivo dessa etapa foi identificar os
itens necessários para compor o objeto virtual de aprendizagem para apoio ao ensino da
Sistematização da Assistência de Enfermagem aos técnicos de enfermagem. Para isso,
foram utilizados cursos de curta duração, planos de cursos técnicos de enfermagem e
livros sobre a temática. A amostra do estudo foi de 25 cursos de curta duração, 16
planos de cursos e cinco livros. Dos cursos de curta duração, somente um (1; 4%)
especificava seu público alvo de forma que incluísse toda a equipe de enfermagem e não
somente enfermeiros e acadêmicos de enfermagem. Dentre os planos de curso, uma
minoria citava a temática (6; 37,5%). Com os livros e os cursos, pôde-se sintetizar o
conteúdo do objeto virtual em quatro telas: Sistematização da Assistência de
Enfermagem: conceito e benefícios; Aspectos ético-legais da Sistematização da
Assistência de Enfermagem; Operacionalização da Sistematização da Assistência de
Enfermagem; e Processo de Enfermagem: etapas e integração do técnico de
enfermagem. Conclui-se que há necessidade de maior investimento no ensino da
Sistematização da Assistência de Enfermagem aos técnicos de enfermagem tanto na
produção científica quanto nos ambientes de ensino. Como contribuição, obteve-se o
avanço no processo de criação e validação do objeto virtual de aprendizagem.
Palavras-chave: Enfermagem; Processos de Enfermagem; Tecnologia Educacional
Title: VIRTUAL LEARNING OBJECT FOR SUPPORT THE TEACHING OF NURSING CARE
SYSTEMATIZATION TO THE TECHNICAL NURSING: REQUIRED ELEMENTS
Abstract: Descriptive and quantitative research that belongs to a project of construction
and validation of a virtual learning object. The aim of this step was to identify the
required elements to compose the virtual learning object to support the teaching of
nursing care systematization to the technical nursing. For this, were used short duration
curses, plans of technical courses, and books on the subject. The sample of the study had
25 short duration curses, 16 plans of technical courses and five books. Among the short
duration curses, only one (1; 4%) specified his public in a way that included all nursing
team, and not only the nurses and undergrad nursing. Among the plans of courses, a
minority cited the theme (6; 37,5%). With the books and courses, the content of the
virtual object was synthetized in four screens: Nursing Care Systematization: concepts
and benefits; Ethical and legal aspects of Nursing Care Systematization;
Operationalization of Nursing Care Systematization; and, Nursing Process: steps and
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integration of technical nursing. It could be concluded that there’s a necessity of bigger
investiment in the teaching of this subject to the technical nursing both in scientific
production and at educational environments. As a contribution, was obtained the
advance in the process of creation and validation of the virtual learning object.
Keywords: Nursing; Nursing Process; Educational Technology
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Código: SB0176
Autor: IURI RUAN BRILHANTE DE FARIA
Orientador: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA
Título: Planejamento de trabalho: Avaliação in vivo das atividades anti-inflamatória e
antinociceptiva do extrato de Libidibia ferrea
Resumo: O presente trabalho teve por objetivo avaliar a atividade anti-inflamatória do
extrato aquoso de Libidibia ferrea (LfAE) em modelos animais de inflamação. A
atividade anti-inflamatória foi avaliada através dos modelos de migração leucocitária em
peritonite induzido por carragenina e artrite induzido por zymosan. Para avaliação do
processo inflamatório no modelo de artrite foi analisado os níveis de MPO, glutationa
total, MDA e influxo de leucócitos no líquido sinovial, além da análise histopatológica. O
LfAE diminuiu o número de leucócitos totais no modelo de peritonite, reduziu de
maneira significativa os níveis de MPO, MDA, e influxo de leucócitos no líquido sinovial,
além de ter prevenido a redução dos níveis de glutationa total e melhorado os
parâmetros histopatológicos, apresentando atividade anti-inflamatória frente aos
modelos usados. Conclui-se que o LfAE possui uma importante atividade antiinflamatória que pode contribuir para o desenvolvimento de medicamento fitoterápico
ao mesmo tempo que confirma o seu uso etnofarmacológico no tratamento de processos
inflamatórios.
Palavras-chave: Libidibia ferrea; Artrite; Inflamação;
Title: In vivo evaluation of anti- inflammatory activities and antinociceptiveof the
Libidibia ferrea extract
Abstract: The present study objectivies to evaluate the anti-inflammatory activity from
the aqueous extract of Libidibia ferrea (LfAE) in animal models of inflammation. The
anti-inflammatory response was measured using leukocyte migration in carrageenaninduced peritonitis and zymosan-induced arthritis models, where animal were treated 1
hour before the induction of inflammation. In the arthritis model were examined levels
of MPO, total glutathione, MDA and leukocytes influx into synovial fluid, in addition to
the histopathological analysis. LfAE decreased the total leukocyte count in the
peritonitis model. It also decreased the levels of MPO, MDA and also reduced the influx
of leukocytes into the synovial fluid. Nevertheless, the extract prevented the reduction of
the total glutathione levels and improved histopathological parameters showing a
significant activity against the inflammatory process. It is concluded the LfAE has an
important anti-inflammatory against swelling which may contribute to the development
of a medicinal drug. At the same time, this study confirms its use in the treatment of
inflammatory processes.
Keywords: Libidibia ferrea; Arthritis; Inflammation;
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Código: SB0179
Autor: GABRIEL ANTÔNIO MARCELINO XAVIER
Orientador: LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO
Título: Aproveitamento do coproduto da manga enriquecido proteicamente para
produção de ração peletizada utilizada na alimentação animal
Resumo: Este trabalho foi despertado pelo grande potencial energético que a manga
possui e como uma boa parte é inutilizável do ponto de vista comercial para humanos,
acabou-se sendo ponta pé inicial para pesquisas com a utilização de seus subprodutos,
tendo em vista a maximização da utilização da manga para que houvesse diminuições
significativas na produção da fruta, desta forma, o que não chegar a ser consumido pelo
homem, pode ser consumido pelo animal, desde que tratado e racionado de forma
correta, a pesquisa foi realizada na Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ, os levantamentos
bibliográficos e experimentos realizados demonstraram que utilização dos subprodutos
da fruta são de resultados satisfatório do ponto de vista proteico, sendo de utilização em
rações e superando algumas expectativas quando se fala nos mais diferentes tipos de
animais.
Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA, RESÍDUOS, DIETA
ANIMAL
Title: UTILIZATION COPRODUCT OF MANGO ENRICHED PROTEICAMENTE TO RATION
PRODUCTION PELLETED USED IN ANIMAL FEEDING
Abstract: This work was awakened by the great potential proteic that the sleeve has and
how much of it unusable from a commercial point of view of humans that was the initial
foot of the research on the use of by-products , with a view to maximizing the use of
sleeve so that there were significant decreases in losses in fruit production in this way ,
which does not get to be consumed by humans , can be consumed by the animal , since
treated and rationed correctly, the survey was conducted at the agricultural school of
jundiaí , not reached occur experiments , but was bibliographic search showed that the
use of fruit by-products with satisfactory results the proteic perspective , with the use in
feed and overcoming certain expectations when it comes in many different types of
animals.
Keywords: KEYWORDS : ALTERNATIVE FEEDING, WASTE, ANIMAL DIET
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Código: SB0181
Autor: RAIMUNDO NONATO AVELINO BEZERRA FILHO
Orientador: DAMIANA CLEUMA DE MEDEIROS
Co-Autor: ANDRE DANTAS DE MEDEIROS, BRUNO GOMES DE NORONHA
Título: METÓDOS DE SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA EM SEMENTES DE CATOLÉ (Syagrus
oleraceae MART BECC)
Resumo: A palmeira S. oleracea, ou catolé, é uma espécie florestal de palmeira,
distribuída no Nordeste e de suma importância no manejo de produtos florestais
nãomadeireiros. Seu cultivo agrega valor ao produto de origem, promove
sustentabilidade ambiental e melhores indicadores socioeconômicos. Diversas espécies
do gênero Syagrus são utilizadas tradicionalmente na medicina popular, obtenção de
materiais, produção de óleo e palmito, além de seu potencial ornamental paisagístico.
Uma das dificuldades de seu manejo é definir as condições adequadas de germinação de
seus propágulos. Este estudo tem como objetivo avaliar a germinação dos frutos de
forma sustentável, mensurar a quantidade de sementes germinadas, comparar níveis de
germinação. Os tratamentos foram delineados com frutos escarificados, despolpados,
substrato de vermiculita e pó-de-borracha, uma fonte reciclável obtida a partir da
trituração de pneus velhos.
Palavras-chave: Syagrus, Catolé, Germinação, Dormência
Title: METHODS OF OVERCOMING DORMANCY IN Catole SEEDS (Syagrus oleracea
MART BECC)
Abstract: The palm S. oleracea, or catolé, is a species of palm tree forest, distributed in
the Northeast and of paramount importance in the management of non-timber forest
products. Its cultivation adds value to the original product, promotes environmental
sustainability and better socioeconomic indicators. Several species of the genus Syagrus
are used traditionally in folk medicine, obtaining materials, and production of oil palm in
addition to your landscaping ornamental potential. One of the difficulties in their
management is to define the appropriate conditions for germination of your seedlings.
This study aims to evaluate the germination of fruits sustainably, measure the amount of
germinated seeds, comparing levels of germination. The treatments were designed with
scarified, pulped fruit, vermiculite substrate and powder-rubber, recyclable source
obtained from the grinding of old tires.
Keywords: Syagrus, Germination, Dormancy
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Código: SB0182
Autor: FÁBIO GONÇALVES MACÊDO DE MEDEIROS
Orientador: MARCIA REGINA DA SILVA PEDRINI
Co-Autor: CLÁUDIO DANTAS DE MEDEIROS
Título: Efeito da acidificação da levedura na produção de diacetonas vicinais (VDK)
durante a produção de cerveja
Resumo: O abastecimento do mercado com menor custo e maior qualidade possíveis
figura dentre os principais problemas do mercado industrial de produção de cerveja
atualmente. A etapa de fermentação da cerveja, por sua vez, representa 70% de todo o
tempo de produção e demanda rigoroso controle para que esta não se torne um
significativo gargalo na produção. A fase de fermentação é ainda a responsável pela
formação de diversos subprodutos que, quando em excesso, podem conferir odor e
sabor desagradáveis ao produto final. Dentre esses subprodutos, as dicetonas vicinais
totais constituem o principal componente, uma vez que, além de serem limitantes
quanto à trasfega do produto para as etapas subsequentes, possuem um baixo limiar de
percepção pelo consumidor e passam sabor e odor desagradáveis. Neste trabalho,
realizou-se a acidificação prévia do fermento pastoso com ácido fosfórico, grau
alimentício, reduzindo-se o pH do fermento para aproximadamente 2,20, alterando sua
característica de floculento para pulverulento durante a fermentação, e observando-se
um aumento de seis vezes na quantidade de células de fermento em suspensão, e
reduzindo-se o pico de produção de dicetonas vicinais totais formadas.
Palavras-chave: Cerveja. Dicetonas. Levedura. Fermentação.
Title: EFECTS OF YEAST ACIDIFICATION ON VICINAL DIKETONES FOR BEER
PRODUCTION
Abstract: High quality and low cost market supplying is among the leading problems
when it comes to beer production today. The beer-fermentation step represents 70% of
all time spent on industrial beer production and it requires highly rigorous control
instrumentation so it is not to become a process’ bottleneck. Numerous by-products are
formed during the fermentation step and when they are not under strict control, their
excess may turn into unpleasant scent and flavour on the final product. Among the
subproducts formed during the fermentation stage, total vicinal diketones is the main
component, since it is limiting for product transfusion to the subsequent steps, besides
having a low perception threshold by the consumer and giving undesirable taste and
odor. On this particular work, a prior acidification of the pasty yeast took place, using
phosphoric acid, food grade, reducing yeast pH to 2.20, altering its characteristic from
flocculent to pulverulent during beer fermentation, and reducing the total vicinal
diketones peak production.
Keywords: Beer. Diketones. Yeast. Fermentation.
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Código: SB0184
Autor: LEANY FARIAS DE MEDEIROS
Orientador: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES DE OLIVEIRA
Título: RESPOSTA IMUNE HUMORAL E CELULAR EM MULHERES PORTADORAS DE
LESÕES INDUZIDAS PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO E CÂNCER CERVICAL
Resumo: A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é uma doença sexualmente
transmissível que acomete todo o mundo. O sistema imune quando ativado, exerce uma
ação contra o HPV, impedindo que ocorra o desenvolvimento do câncer. As vacinas
contra HPV 16/18 podem evitar mais de 70% dos cânceres cervicais, induzindo a
produção de anticorpos neutralizantes. O presente estudo pretende avaliar a indução de
anticorpos anti-HPV utilizando ensaios imunoenzimáticos e cultura de células com o
intuito de verificar a proliferação celular em mulheres não vacinadas.
Palavras-chave: HPV; câncer cervical; resposta imunológica
Title: Immune response humoral and cellular in women with injuries induced by
Papillomavirus Human and Cervical Cancer
Abstract: Infection with human papillomavirus (HPV) is a sexually transmitted disease
that affects the whole world. The immune system when activated, exerts an action
against HPV, preventing the development of cancer occurs. 16/18 HPV vaccines can
prevent more than 70% of cervical cancers by inducing the production of neutralizing
antibodies. This study aims to evaluate the induction of anti-HPV antibodies using
enzyme immunoassays and cell culture in order to ensure cell proliferation in
unvaccinated women.
Keywords: HPV; cervical cancer; immune response

1080

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0185
Autor: JANINE MEDEIROS DA SILVA
Co-Autor: JOÃO VICTOR DE SOUSA CABRAL, LEANY FARIAS DE MEDEIROS
Título: AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE HUMORAL E CELULAR EM MULHERES
PORTADORAS DE LESÕES INDUZIDAS PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO E CÂNCER
CERVICAL.
Resumo: A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é uma doença sexualmente
transmissível que acomete todo o mundo. O sistema imune quando ativado, exerce uma
ação contra o HPV, impedindo que ocorra o desenvolvimento do câncer. As vacinas
contra HPV 16/18 podem evitar mais de 70% dos cânceres cervicais, induzindo a
produção de anticorpos neutralizantes. O presente estudo pretende avaliar a indução de
anticorpos anti-HPV utilizando ensaios imunoenzimáticos e cultura de células com o
intuito de verificar a proliferação celular em mulheres não vacinadas.
Palavras-chave: HPV, câncer cervical, anticorpo e vacina.
Title: ASSESSMENT OF IMMUNE HUMORAL AND CELLULAR RESPONSE IN WOMEN
WITH INJURIES INDUCED BY PAPILLOMAVIRUS HUMAN AND CERVICAL CANCER
Abstract:
Human papillomavirus (HPV) infection is a sexually transmitted disease that affects the
whole world. The immune system, when activated, acts against the HPV, preventing the
infection from spreading, as well as from the development of cancer. The vaccines
against HPV 16/18 can prevent over 70% of cervical cancers by inducing the production
of neutralizing antibodies. This study aims to assess the induction of anti-HPV
autoantibodies using immunoenzymatic assays and cell culture in order to ensure cell
proliferation.
Keywords: HPV, cervical cancer, antibody and vaccine.
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Código: SB0187
Autor: MARÍLIA DE LIMA SARAIVA MAIA
Orientador: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS
Título: Lesões orais em adolescentes: um estudo de 20 anos
Resumo: Introdução: A maioria das lesões orais origina-se em decorrência da ação lesiva
de agentes físicos, químicos e biológicos sobre os tecidos orais. O potencial de
agressividade destes fatores lesivos pode ser influenciado por processos inerentes ao
crescimento e desenvolvimento do organismo humano, com destaque para a fase da
adolescência. Estudos epidemiológicos sobre as principais lesões orais em adolescentes
são escassos. Objetivo: O objetivo deste estudo é investigar, retrospectivamente, as
principais lesões que acometem os adolescentes. Metodologia: A pesquisa caracterizouse como um estudo analítico transversal, sendo selecionados pacientes de 10 a 19 anos
atendidos na Clínica de Estomatologia da UFRN, no período de 1995 a 2015. Resultados:
Nos 769 adolescentes atendidos foram diagnosticadas 594 lesões. O gênero
predominante foi o feminino (57%) e a localização mais frequente, o lábio inferior
(19,5%). As lesões mais prevalentes foram de natureza reacional e inflamatória (29,6%),
e a lesão mais diagnosticada foi o fenômeno de extravasamento de muco (56,8%).
Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo corroboram os demais presentes na
literatura. As lesões reacionais e inflamatórias são as mais frequentes, mostrando a
necessidade de orientação dos adolescentes quanto aos riscos, fatores etiológicos e
medidas preventivas.
Palavras-chave: Palavras-chave: Adolescentes, lesões orais, epidemiologia.
Title: ORAL INJURIES IN TEENAGERS: A STUDY OF 20 YEARS
Abstract: Introduction: Most oral lesions are originated due to the harmful action of
physical, chemical and biological agents in the oral tissues. The potential aggressive
nature of these harmful factors can be influenced by processes inherent in the growth
and development of the human body, especially the stage of adolescence.
Epidemiological studies on the major oral lesions in adolescents are scarce. Objective:
The objective of this study is to investigate retrospectively the major injuries that affect
adolescentes. Methodology: The research is characterized as a cross-sectional study, in
which the selected patients were 10 to 19 years old and were treated at the clinic of
UFRN in the 1995-2015 period. Results: In 769 adolescents attended were diagnosed
594 injuries. The gender predominant was the female (57%) and the most frequent
location, the lower lip (19.5%). The most prevalent injuries were reactive and
inflammatory nature (29.6%), and the lesion more diagnosed was mucus extravasation
phenomenon (56.8%). Conclusion: The results of this study corroborate others in the
literature. The reaction and inflammatory lesions are the most frequent, showing the
need for guidance of adolescents about the risks, etiological factors and preventive
measures.
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Código: SB0189
Autor: JOÃO VICTOR DE SOUSA CABRAL
Orientador: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES DE OLIVEIRA
Co-Autor: HUGO MARCUS AGUIAR DE MELO RODRIGUES, JANINE MEDEIROS DA SILVA,
LEANY FARIAS DE MEDEIROS
Título: A PERCEPÇÃO DO BURNOUT NOS PLANTONISTAS DE OBSTETRÍCIA DA
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO
Resumo: Com as mudanças nas relações de trabalho e interpessoais, torna-se cada vez
mais frequente o estresse e o esgotamento laboral em profissionais, levando ao
desenvolvimento da Síndrome de Burnout, que é um problema de saúde com impacto
importante na economia mundial, sendo os profissionais da área de saúde, sobretudo
aqueles que trabalham em regime de plantão, os mais afetados, desenvolvendo alto nível
de exaustão emocional, alta despersonalização e baixa realização pessoal. Porém, pouco
tem-se feito para melhorar a qualidade de vida desses profissionais, sendo fundamental
o desenvolvimento de trabalhos que busquem mudanças nesse panorama.
Palavras-chave: Síndrome de Burnout; Estresse e exaustão laboral; plantonistas
Title: PERCEPTION OF BURNOUT IN MATERNITY JANUÁRIO CICCO
Abstract: The changes in relations labor and interpersonal increasingly frequent
becomes stress and work exhaustion in professionals, leading to the development of
Burnout Syndrome, which is a health problem with significant impact on the world
economy, and professionals healthcare, especially those who work in shifts, the most
affected by developing high levels of emotional exhaustion, depersonalization and low
personal accomplishment. However, little has been done to improve the quality of life of
these professionals, the fundamental development work to seek changes in this
panorama.
Keywords: Burnout syndrome; Stress and work exhaustion; physicians
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Código: SB0191
Autor: CRISTIANE DA SILVA COSTA
Orientador: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA
Co-Autor: VINICIUS LINO DE SOUZA NETO
Título: Estudo do diagnóstico de enfermagem falta de adesão ao tratamento
antirretroviral em pessoas convivendo com a Aids
Resumo: Objetivo: Verificar a associação entre o diagnóstico de enfermagem Falta de
Adesão, suas características definidoras e fatores relacionados em pessoas vivendo com
Aids. Métodos: Estudo transversal com 113 pacientes em um hospital da região
Nordeste do Brasil. Os dados foram coletados no período de agosto a dezembro de 2015,
por meio de um roteiro de anamnese e exame físico que contemplava os aspectos
sociodemográficos, clínicos e comportamentais. Para a análise dos dados utilizou-se os
testes de qui-quadrado de Pearson e exato de Fisher. Resultados: O diagnóstico Falta de
Adesão esteve presente em 69% da amostra investigada. As características definidoras e
fatores relacionados que apresentaram associação estatística com o referido diagnóstico
foram: comportamento de falta de adesão, falta a compromissos agendados, complicação
relativa ao desenvolvimento, habilidades insuficientes para implementar o regime e
regime de tratamento complexo. Conclusão: O estudo permitiu identificar que o
diagnóstico estudado foi prevalente nesta clientela e 3 características e 2 fatores
apresentaram associação significante.
Palavras-chave: diagnóstico de enfermagem; antirretrovirais; adesão à medicação.
Title: Study of nursing diagnosis lack of adherence to antiretroviral treatment for people
living with AIDS
Abstract: Objective: To investigate the association between the nursing diagnosis Lack of
Accession, their defining characteristics and related factors in people living with AIDS.
Methods: Cross-sectional study with 113 patients in a hospital in northeastern Brazil.
Data were collected from August to December 2015, through a history of script and
physical examination which included sociodemographic, clinical and behavioral aspects.
For data analysis we used the chi-square test of Pearson and Fisher exact tests. Results:
Adhesion Failure diagnosis was present in 69% of the sample investigated. The defining
characteristics and related factors that are statistically associated with that diagnosis
were: lack of adherence behavior, missing appointments, complications related to
development, insufficient skills to implement the regime and complex treatment
regimen. Conclusion: The study revealed that the diagnostic study was prevalent in this
clientele and features 3 and 2 factors showed significant association.
Keywords: nursing diagnosis; antiretroviral; medication adherence.
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Autor: RAFAELLA GUILHERME GONÇALVES
Orientador: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES
Co-Autor: RENATA SILVA SANTOS
Título: AUTOCUIDADO APOIADO AOS HIPERTENSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE:
VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO
Resumo: A Hipertensão Arterial é responsável pelos altos índices de hospitalizações e
procedimentos de alto custo do Sistema Único de Saúde. Este estudo objetiva identificar
a validação do conteúdo de um formulário para elaboração de um protocolo sobre as
ações dos profissionais no autocuidado apoiado aos hipertensos da Estratégia Saúde da
Família no Município de Natal/RN. Estudo do tipo descritivo, realizado em novembro de
2015 com 31 juízes, sendo que 25 deles, profissionais médicos e enfermeiros que
atuavam na Estratégia Saúde da Família, e outros 6, da gestão e da área acadêmica. Foi
elaborado um formulário contendo 20 itens, sobre as ações dos profissionais da equipe
junto aos hipertensos, para validação. A validação de conteúdo ocorreu a partir da
aplicação do Índice Kappa, do Índice de Verificação de Conteúdo e pela Escala de Likert.
Dos 20 itens submetidos à avaliação, seis precisaram ser readequados conforme
resultados obtidos: Índice Kappa, (menor que 0,41) e Likert (menor que 70 pontos).
Estes tópicos foram readequados de acordo com a análise feita pelos validadores e a
discussão literária. Concluiu-se que o conteúdo do protocolo está válido e apto para
aplicação na atenção primária à saúde, junto aos usuários hipertensos pelos
profissionais da equipe.
Palavras-chave: Hipertensão. Atenção Primária à Saúde. Autocuidado. Enfermagem.
Title: SELF CARE TO SUPPORTED HYPERTENSIVE IN PRIMARY HEALTH CARE
INSTRUMENT VALIDATION
Abstract: The Hypertension is responsible for high rates of hospitalization and high-cost
procedures of the Unified Health System. This study aims to identify the validation of the
contents of a form for the preparation of a protocol on the actions of professional selfcare supported the hypertensive Health Strategy Family in the city of Natal / RN.
Descriptive study, conducted in November 2015 with 31 judges, and 25 of them, medical
professionals and nurses working in the Family Health Strategy, and other 6,
management and academia. a form containing 20 items on the actions of team members
together to hypertensive patients, for validation was prepared. The content validation
occurred from the application of the Kappa Index, Content Verification Index and the
Likert Scale. Of the 20 items submitted for evaluation six they had to be as readequados
results: Kappa Index (less than 0.41) and Likert (less than 70 points). These topics were
readequados according to analysis by validators and literary discussion. It was
concluded that the protocol content is valid and fit for use in primary health care, with
the hypertensive patients by staff professionals.
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Código: SB0199
Autor: FERNANDA RAFAELA MARTINS XAVIER
Orientador: MARIA ALZETE DE LIMA
Co-Autor: FABIANA EMANUELA CÂMARA DE MOURA, JEMIMA RAFAELA RODRIGUES
DE MEDEIROS, LARISSA LUCENA DE ARAÚJO
Título: Elaboração de optótipos para uso virtual
Resumo: A proposta é oferecer tecnologia de livre acesso e que seja possível ser
utilizado em qualquer computador, faz-se necessário desenvolver e testar optótipos
para uso na web, integrando-a a cartilha virtual sobre o autoexame ocular.Trata-se de
estudo de desenvolvimento tecnológico para elaboração de optótipo virtual para
computador realizado em duas etapas: A primeira consiste na elaboração dos optótipos
para uso no computador e a segunda em pesquisar, extrair e filtrar informações para
transposição ao sistema.Após diversas reuniões e discussões, concluiu-se que a
elaboração do software era inviável pela equipe em questão, visto que era necessário um
logaritmo específico para construção do software e sua programação deveria obedecer
cada tipo de computador, envolvendo diversas escalas.Devido à inviabilização da
construção do software optou-se pela utilização de um instrumento de pesquisa online
que engloba a escala de Snellen, com exame para perto e longe.
Palavras-chave: Saúde. Enfermagem. Inovação.
Title: OPTOTYPE OF PREPARING FOR USE VIRTUAL
Abstract: The proposal is to offer free access and technology that you can use on any
computer, it is necessary to develop and test optotypes for use on the web, integrating
the virtual primer on the ocular.Trata is technological development study selfexamination for the development of virtual computer optotype performed in two stages:
the first is the development of optotypes to use the computer and the second in search,
extract and filter information for the transposition sistema.Após several meetings and
discussions, it was concluded that the development the software was not feasible for the
team in question, since it was necessary for a specific log building software and your
schedule should follow each type of computer, involving several escalas.Devido the
software construction of impracticability was chosen by the use of an instrument of
online research that encompasses the Snellen chart with examination for near and far.
Keywords: Health. Nursing. Innovation.
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Autor: IVANA DE ARAÚJO FONSÊCA
Orientador: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA
Co-Autor: ELIEZE DA SILVA TAVARES, VINICIUS LINO DE SOUZA NETO
Título: Acurácia das características definidoras do Diagnóstico de Enfermagem falta de
adesão da NANDA Internacional em pacientes com AIDS
Resumo: Objetivo: avaliar a acurácia das características definidoras do diagnóstico de
enfermagem Falta de Adesão da NANDA Internacional, em pessoas vivendo com Aids.
Método: estudo de acurácia diagnóstica, realizado em duas etapas. A primeira, contou
com 113 pessoas com Aids em um hospital de doenças infectocontagiosas no Nordeste
do Brasil, buscando-se indicadores clínicos de falta de adesão. Na segunda, as
características definidoras foram avaliadas por enfermeiros especialistas, sendo julgada
a presença ou ausência do diagnóstico em questão. Para a acurácia dos indicadores
clínicos mensurou-se a especificidade, sensibilidade, valores preditivos e razões de
verossimilhança. Resultados: identificou-se que o indicador falta a compromissos
agendados apresentou maior sensibilidade e os indicadores, comportamento de falta de
adesão e Falha em alcançaram os resultados, maior especificidade. Conclusão: as
características definidoras mais acuradas, consideradas válidas para a inferência do
diagnóstico estudo foram: comportamento de falta de adesão, falta a compromissos
agendados e falha em alcançar os resultados.
Palavras-chave: Diagnostico de enfermagem; Estudos de validação; Sinais e sintomas
Title: Accuracy of the defining characteristics of the nursing diagnosis lack of
membership of the NANDA International in AIDS patients.
Abstract: Objective: To evaluate the accuracy of the defining characteristics of the
nursing diagnosis Lack of Accession of NANDA International in people living with AIDS.
Method: study of diagnostic accuracy, carried out in two steps. The first included 113
people with AIDS in a hospital of infectious diseases in the Northeast of Brazil, searching
for clinical indicators of non-adherence. In the second, the defining characteristics were
evaluated by specialist nurses, being judged the presence or absence of the diagnosis in
question. For the accuracy of clinical indicators measured the specificity, sensitivity,
predictive values and likelihood ratios. Results: it was found that the indicator missing
scheduled appointments showed higher sensitivity and indicators, lack of adherence
behavior and failed to achieved results, greater specificity. Conclusion: the defining
characteristics more accurate, to be valid inference diagnostic study were: lack of
adherence behavior, missing appointments and failing to achieve the results.
Keywords: Nursing Diagnosis; Validation Studies; Signs and Symptoms
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ASSIS NEVES DANTAS
Título: VÍTIMAS DE QUEIMADURAS ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DE EMERGÊNCIA:
CARACTERIZAÇÃO DO PACIENTE E DO ATENDIMENTO
Resumo: Caracterizar os aspectos sociodemográficos e clínicos das vítimas de
queimaduras atendidas pelo Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel;
identificar o atendimento prestado a essas vítimas; caracterizar a intensidade da dor
desses pacientes. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, no Complexo
Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal/Rio Grande do Norte. A coleta de
dados foi janeiro a julho/2016, com 144 vítimas de queimaduras. A pesquisa obteve
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (CAAE: 51049615.3.0000.5537). Dentre os achados: caracterização
sociodemográfica – predominaram pacientes do sexo masculino (71,53%), pardos
(76,39%), entre 18 a 35 anos (44,44%), baixa escolaridade (32,64%); caracterização
clínica - predominaram acidentes domésticos (47,92%), por chama direta (34,13%), de
segundo grau (50,00%), médio queimado (27,78%); caraterização do atendimento
primário, oxigenoterapia (11,80%) com intubação orotraqueal (4,16%), monitorização
não-invasiva (88,88%), acesso periférico (55,63%) para Soro Fisiológico 0,9%
(35,22%); atendimento secundário - curativo (98,61%), desbridamento cirúrgico
(72,22%); caracterização da dor – presente (61,81%) e com interferência nas atividades
de vida diárias (56,00%). Conclui-se a prevalência de indivíduos do sexo masculino, com
baixo grau de escolaridade, com lesões de 2º grau, no ambiente doméstico, com
atendimento variável e dor que interfere nas atividades cotidianas.
Palavras-chave: Queimaduras. Epidemiologia. Serviços Médicos de Emergência.
Title: BURN VICTIMS TREATED IN AN EMERGENCY HOSPITAL: CHARACTERIZATION OF
THE PATIENT AND CARE
Abstract: Characterize the sociodemographic and clinical aspects of burn victims treated
on the Hospital Complex Monsenhor Walfredo Gurgel; identify the care provided to
these victims; characterizing the intensity of pain in these patients. This is a descriptive
study, quantitative, in the Hospital Complex Monsenhor Walfredo Gurgel in Natal/Rio
Grande do Norte. The data collection was from January to July/2016 with 144 burn
victims. The research was approved by the Ethics Committee of the Federal University of
Rio Grande do Norte (CAAE: 51049615.3.0000.5537). Among the findings:
sociodemographic characteristics - predominant male patients (71,53%), brown
(76,39%), between 18 to 35 years (44,44%), low education (32,64%); clinical
characterization - predominated domestic accidents (47.92%), by direct flame (34,13%),
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high school (50%), medium burn (27,78%); characterization of primary care, oxygen
therapy (11,80%) with endotracheal intubation (4,16%), non-invasive monitoring
(88,88%), peripheral access (55,63%) to 0.9% saline solution (35,22%); secondary care
- dressing (98,61%), surgical debridement (72,22%); characterization of pain - this
(61,81%) and interference with activities of daily living (56%). In conclusion, the
prevalence of males with low level of education, with injuries of 2nd degree, in the
home, with varying care and pain that interferes with daily activities.
Keywords: Burns. Epidemiology. Emergency Medical Services
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Código: SB0203
Autor: LARISSA DE LIMA FERREIRA
Orientador: VIVIANE EUZEBIA PEREIRA SANTOS
Título: Mensuarando o estresse da equipe de enfermagem
Resumo: Objetivo: mensurar o estresse entre os membros da equipe de enfermagem de
um hospital universitário no Rio Grande do Norte (RN). Método: trata-se de um estudo
longitudinal de abordagem quantitativa. A coleta de dados ocorreu de fevereiro de 2015
a fevereiro de 2016, para isso utilizou-se de dois instrumentos, um questionário
sociodemográfico e o Inventário dos Sinais e Sintomas de LIPP. A amostra final foi
constituída por 210 profissionais da equipe de enfermagem. Os dados foram analisados
por estatística descritiva e bivariada. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e
Pesquisa, Parecer Consubstanciado nº 565.434 de 28/02/2014, CAAE nº:
27393514.6.0000.5537. Resultados: a maioria dos participantes era do sexo feminino,
com companheiros, com filhos e com duplo vínculo empregatício. Quanto à
categorização do estresse, ressalta-se a fase de resistência como a de maior incidência.
Conclusão: o estresse evidenciado na equipe de enfermagem está associado ao
enfrentamento de situações vivenciadas dentro e fora do ambiente hospitalar e
relaciona-se às condições e rotinas laborais, à dupla ou tripla jornada, além das relações
de trabalho. Dessa forma, torna-se necessário desenvolver serviços que possam auxiliar
na melhoria da saúde desse profissional. No entanto, esse resultado corresponde a uma
única realidade, considera-se pertinente a análise e comparações com outras.
Palavras-chave: Equipe de enfermagem. Estresse ocupacional. Enfermagem.
Title: STRESS IN A NURSING TEAM IN A UNIVERSITY HOSPITAL OF RIO GRANDE DO
NORTE: A LONGITUDINAL STUDY
Abstract: Objective: To measure stress among members of the nursing staff of a
university hospital in Rio Grande do Norte (RN). Method: this is a longitudinal study of
quantitative approach. Data collection took place from February 2015 to February 2016,
for this we used two instruments, a sociodemographic questionnaire and the Inventory
of Signs and Symptoms of LIPP. The final sample consisted of 210 professionals of the
nursing team. Data were analyzed using descriptive and bivariate statistics. This study
was approved by the Research Ethics Committee, Opinion Embodied No. 565434 of
02/28/2014, CAAE No: 27393514.6.0000.5537. Results: Most participants were female,
with partners, with children and with double employment. Regarding the categorization
of stress, emphasize the phase resistance as the most common. Conclusion: stress
evidenced in the nursing team is associated with coping with situations experienced
inside and outside the hospital and relates to the conditions and work routines, to
double or triple journey, in addition to labor relations. Thus, it is necessary to develop
services that can assist in improving the health of these professionals. However, this
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result corresponds to a single reality, it is considered appropriate analysis and
comparisons with others.
Keywords: Nursing, Team. Burnout, Professional. Nursing.
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Código: SB0205
Autor: ANA PAULA DE BRITO
Orientador: DINARA LESLYE MACEDO E SILVA CALAZANS
Título: AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO RESTAURANTE
DA UFRN
Resumo: Os cuidados na produção de refeição, devem não somente ao processo de
produção dentro da unidade de alimentação (UA), mas também desde a aquisição da
matéria prima como a escolha do fornecedor que possa se ter um relacionamento
confiável, e uma adequada avaliação de desempenho é uma fonte de informação sobre o
cumprimento das expectativas entre a unidade e o fornecedor. Assim avaliou-se o
fornecimento de gêneros alimentícios no restaurante universitário da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, por meio de pesquisa exploratória, a estratégia de
pesquisa baseou-se na pesquisa-ação. Quanto à abordagem da análise de dados, a
pesquisa se caracterizou por ser qualitativa, com método de coleta por meio de
observação participante. Foram observadas as etapas do processamento ocorrida na
unidade desde a aquisição dos gêneros alimentos à cocção. Os resultados obtidos
mostraram que a unidade de alimentação não utiliza ferramentas de avaliação de
desempenho de fornecedor após a sua seleção, sendo utilizados critérios de avaliação
somente no ato de recebimento para o controle de mercadorias e armazenamento com
objetivo no controle de recebimento. Além da escolha do fornecedor o monitoramento
do seu desempenho tem responsabilidade na qualidade final do produto pois tão
importante quanto selecionar o fornecedor é o monitoramento de seu desempenho.
Palavras-chave: Avaliação de fornecedor; unidade de alimentação e nutrição,
desempenho
Title: FOOD SUPPLIER EVALUATION FOR UNIVERSITY RESTAURANT
Abstract: The care in the production of meal, they must not only the production process
in the feed unit (AU), but since the acquisition of raw material as the supplier of choice
that may have a trusted relationship, and appropriate performance evaluation it is a
source of information on the fulfillment of expectations between the unit and the
supplier. So we evaluated the supply of food in the university restaurant of the Federal
University of Rio Grande do Norte, through exploratory research, the research strategy
was based on action research. As for the approach to data analysis, the research is
characterized as qualitative, with collection method through participant observation. the
processing steps were observed occurred in the unit since the acquisition of genres
foods to cooking. The results showed that the power unit does not use supplier
performance assessment tools after their selection, evaluation criteria being used only
in the receiving act for the control of goods and storage in order to receive control.
Besides the choice of supplier monitoring their performance has responsibility for the
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final product quality because as important as selecting the supplier is monitoring your
performance.
Keywords: supplier evaluation, food and nutrition unit, supplier performance
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Código: SB0206
Autor: TAMARA MARTINS DA CUNHA
Orientador: IVAN DANIEL BEZERRA NOGUEIRA
Título: CORRELAÇÃO ENTRE A FORÇA DE PREENSÃO PALMAR E A FORÇA MUSCULAR
PERIFÉRICA EM PACIENTES COM DPOC
Resumo: Introdução: É comum em pacientes portadores da Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica (DPOC) a perda de força e resistência muscular, causando uma disfunção e
acometendo a qualidade de vida desses indivíduos. Objetivo: Desta forma, a pesquisa
tem como objetivo correlacionar a força muscular periférica do membro dominante
superior e membro inferior dominante desse grupo. Métodos: Trata-se de um estudo do
tipo transversal. Para avaliação do membro superior será utilizado o dinamômetro
hidráulico de mão (Saehan Corp SH 5001) para medir a força de preensão palmar. E
para a avaliação da força muscular do membro inferior será utilizado o dinamômetro
isocinético computadorizado (Biodex Multi-Joint System 3 Pro, USA) para medir a força
do músculo quadríceps e isquiotibiais. A análise será realizada por mxeio do software
estatístico Statistical Package for Social Science (SPSS - versão 20.0). Além disso, serão
empregados os testes Kolmogorov-Smirnov (K-S) e o teste de correlação de Pearson,
sendo atribuído um nível de significância de 5%. Resultados: Ao correlacionar os valores
obtidos no dinamômetro isocinético e no hidráulico de mão, observou-se correlação
direta e moderada (r=0,7) entre PT e FPM. Conclusão: Os dados encontrados deste
estudo sugerem haver uma associação entre a o Pico de Torque e a Força de Pico
Máxima.
Palavras-chave: DPOC; força muscular; preensão palmar; isocinético
Title: Correlation between HOLD FORCE PALMAR AND PERIPHERAL MUSCLE
STRENGTH IN PATIENTS WITH COPD
Abstract: Introduction: It is common in patients with Chronic Obstructive Pulmonary
Disease (COPD) loss of muscular strength and endurance, causing dysfunction and
affecting the quality of life of these individuals. Objective: In this way, the research aims
to relate peripheral muscle strength of the upper dominant and dominant leg that group.
Methods: This is a cross-sectional study. For upper limb assessment will be used
hydraulic dynamometer hand (Saehan Corp. HS 5001) to measure the strength of
handgrip. And for the assessment of lower limb muscle strength is used computerized
isokinetic dynamometer (Biodex Multi-Joint System 3 Pro, USA) to measure the strength
of the quadriceps and hamstring muscle. The analysis will be performed by mxeio
statistical software Statistical Package for Social Sciences (SPSS - version 20.0). In
addition, they will be used the Kolmogorov-Smirnov test (K-S) and the Pearson
correlation test, being assigned a 5% significance level. Results: By correlating the
values obtained in isokinetic dynamometer and hand hydraulic, there was direct and
moderate correlation (r=0,7) between PT and FPM. Conclusion: This study brings us
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evidence as to the level of commitment locomotor muscle strength in the quality of life
of these individuals.
Keywords: COPD; muscle strength; handgrip; isokinetic
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Código: SB0207
Autor: CÍNTHIA REGINA MENDES FERINO
Orientador: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA
Título: SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D EM PACIENTE COM SÍNDROME
METABÓLICA: UM ESTUDO DE CASO
Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da suplementação com vitamina D
sobre a deficiência em um paciente com síndrome metabólica (SM). Consistiu em um
estudo de caso realizado com um participante de um estudo mais amplo intitulado
“Status de vitamina D em pacientes com síndrome metabólica: diagnóstico e estratégias
para suplementação na deficiência”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). O estudo foi realizado no Ambulatório de
Endocrinologia do HUOL, seguindo duas etapas: avaliação do status de 25OHD dos
pacientes com SM diagnosticados segundo NCEP-ATP III e desenvolvimento de um
protocolo de suplementação. Foi realizada avaliação antropométrica, bioquímica,
consumo alimentar e dietético, escore de exposição à luz solar, cor da pele e medida da
pressão arterial. O caso estudado foi de um indivíduo do sexo masculino que realizou o
protocolo de suplementação em duas fases: (1) fase emergencial, 50.000 UI/semana por
8 semanas; e (2) fase de manutenção, 7.000 UI/semana por 12 semanas. Ao final de cada
fase, as análises e coleta dos dados foram repetidas. O paciente recuperou a deficiência
de 25OHD temporariamente, mas ao fim do tratamento retornou à insuficiência; as
concentrações de hemoglobina glicada, triglicerídeos, HDL-c e do PTH reduziram; e as de
colesterol total e LDL-c aumentaram. Esses achados podem subsidiar adequações no
protocolo de suplementação do estudo original.
Palavras-chave: Síndrome Metabólica. Vitamina D. Deficiência. Suplementação.
Title: SUPPLEMENTATION WITH VITAMIN D IN PATIENT WITH METABOLIC
SYNDROME: A CASE STUDY
Abstract: The aim of this study was to evaluate the effect of vitamin D supplementation
on deficiency of this vitamin in a patient with metabolic syndrome (SM). A case study
was carried out with participants of the larger study entitled "Vitamin Status D in
patients with metabolic syndrome: diagnosis and strategies for supplementation",
approved by the Ethics Committee of the Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL).
The study was conducted at the Endocrinology Clinic of HUOL following two steps: (1)
25OHD status assessment of patients with MS diagnosed according to NCEP-ATP III; and
(2) the development of a supplementary protocol. Patients were evaluated by
anthropometric, biochemical, food and dietary intake, exposure score to sunlight, skin
color and blood pressure assessments. The case study was conducted with a male
individual treated by supplementation protocol consists of two phases: emergency
phase, 50,000 IU / week for 8 weeks; and maintenance phase, 7,000 IU / week for 12
weeks. At the end of each phase, the analysis and data collection were repeated. The
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patient recovered 25OHD deficiency temporarily, but returned to failure after
treatment; the glycated hemoglobin concentrations, triglycerides, HDL-C and PTH were
reduced; and total cholesterol and LDL-C showed increased levels. These findings may
support adjustments in the supplementation protocol of the original study.
Keywords: Metabolic syndrome. Vitamin D. Deficiency. Supplementation.
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Código: SB0208
Autor: FILLIPE GABRIEL MACENO
Orientador: ADRIANA DA FONTE PORTO CARREIRO
Título: Correlação entre a saúde periodontal e tipo de conexão maior em usuários de
prótese parcial removível.
Resumo: Objetivo: Avaliar a prevalência do tipo de conector maior usado nas estruturas
das próteses parciais removíveis inferiores de extremidade livre bilateral e verificar sua
associação com a saúde periodontal dos pacientes. Metodologia: Foram avaliados 40
pacientes reabilitados no Departamento de Odontologia – UFRN, usuários de PT
superior e PPR inferior. Com auxílio de sonda de Williams foram medidas as distâncias
entre a gengiva marginal livre e assoalho bucal nos pilares diretos e indiretos, além dos
parâmetros clínicos periodontais. Análises não-paramétrica de Mann-Whitney, com
nível de significância de 5% (p=0,05) foram empregadas para analisar as correlações
entre os diferentes tipos de conectores e os índices periodontais, assim como verificar a
associação de uma má indicação do conector com alterações no tecido periodontal.
Resultados: Houve maior prevalência de pacientes reabilitados com placa lingual. O tipo
de conector maior não influenciou no acúmulo de biofilme e nos índices periodontais.
No tocante ao uso incorreto do conector maior, usuários de barra lingual com distância
entre a gengival marginal e assoalho bucal menor que 8mm, apresentam maior recessão
gengival(p=0,010). Conclusão: Na grande maioria dos casos com extremidade livre, o
conector maior de eleição deve ser a placa lingual que, isoladamente, não é capaz de
proporcionar maior acúmulo de biofilme. No entanto, a indicação inadequada da barra
lingual, pode ser destrutiva ao periodonto.
Palavras-chave: Prótese Parcial Removível. Periodonto. Índice Periodontal.
Title: Correlation between periodontal health and type of connection most removable
partial denture users
Abstract: Objective: To evaluate the prevalence of the type of major connector used in
the structures of the lower removable partial dentures bilateral free end and its
association with periodontal health of patients. Methods: We evaluated 40 patients
rehabilitated in Dentistry Department - UFRN, superior PT users and PPR lower. With
Williams probe aid were measured distances between the free marginal gingiva and oral
floor in the direct and indirect columns, in addition to clinical periodontal parameters.
Analyzes non-parametric Mann-Whitney test, with significance level of 5% (p = 0.05)
were used to analyze the correlations between the different types of connectors and
periodontal indices, as well as to verify the association of a bad indication of connector
with changes in periodontal tissue. Results: There was a higher prevalence of
rehabilitated patients with lingual plate. The type of major connector did not influence
the biofilm buildup and periodontal indices. Regarding the misuse of the largest
connector lingual bar users with distance between the marginal gum and mouth floor
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less than 8mm have higher gingival recession (p = 0.010). Conclusion: In most cases the
free end, the larger connector of choice should be the lingual plate alone is not able to
provide greater biofilm buildup. However, improper indication of the lingual bar can be
destructive to the periodontium.
Keywords: Partial Denture . Periodontium . Periodontal index

1101

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0212
Autor: THAÍS BEZERRA VERÍSSIMO MIGUEL
Orientador: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA
Título: Avaliação das condições de armazenamento sobre o conteúdo bioativo e
capacidade antioxidante do suco de caju desidratado
Resumo: O caju (Anacardium occidentale L.) fruto original do Brasil, cultivado nas
regiões Norte e Nordeste, composto pelo pedúnculo hipertrofiado denominado
pseudofruto e pela castanha. É comercializado principalmente na forma de polpa
congelada, suco ou néctar. Mesmo assim, a maior parte da sua produção ainda não é
totalmente aproveitada em detrimento a sua elevada perecibilidade, o que gera grandes
perdas na produção. Desta forma, o trabalho teve como objetivo definir estratégias
tecnológicas de obtenção do pedúnculo de caju na forma de suco desidratado por
atomização e liofilização e avaliar ao longo de quarenta e dois dias de armazenamento,
sua caracterização físico-química, teor de compostos bioativos e sua atividade
antioxidante. Os produtos desidratados apresentaram redução de solubilidade e
oscilações de pH, acidez e umidade. Contudo, permaneceram dentro das condições
estabelecidas para produtos desidratados. Além disso, apresentaram teor de compostos
fenólicos totais, ácido ascórbico e capacidade antioxidante bastante expressiva ao longo
dos 42 dias de estocagem. Apontando a secagem como estratégia viável para o
aproveitamento do pedúnculo de caju.
Palavras-chave: compostos bioativos, caju, polpa de caju desidratada.
Title: Evaluation of storage conditions on the bioactive content and antioxidant capacity
of dehydrated cashew juice
Abstract: The cashew (Anacardium occidentale L.) original fruit of Brazil, cultivated in
the North and Northeast regions, composed of hypertrophied peduncle called pseudo
and the chestnut. It is mainly marketed in the form of frozen pulp, juice or nectar. Even
so, most of the production is not fully exploited at the expense of their high perishability,
which generates large losses in production. Thus, the study aimed to define technology
strategies to obtain the cashew apple in the form of juice dehydrated by atomization and
lyophilization and evaluate over forty-two days of storage, its physico-chemical
characterization of bioactive compounds content and its antioxidant activity.
Dehydrated products decreased solubility and pH fluctuations, acidity and moisture
throughout the experiment. However, they remained within the conditions set for
dehydrated products. Also presented content of phenolic compounds, ascorbic acid and
antioxidant capacity significant over the 42 days of storage. Pointing drying as a strategy
for the use of cashew apple.
Keywords: bioactive compounds, cashew, dehydrated cashew pulp.
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Código: SB0213
Autor: ANA PAULA SPANIOL
Orientador: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA
Co-Autor: VANESSA PATRICIA SOARES DE SOUSA
Título: Influência Da Prática De Atividade Física, Aferência Visual E Tipo De Superfície
Sobre O Equilíbrio Estático De Mulheres Grávidas
Resumo: Contexto: O efeito da atividade física durante a gestação traz inúmeros
benefícios a gestante e é responsável por um número menor de quedas nesse período.
Assim, objetiva-se verificar a influência da prática de atividade física e condições de
teste sobre o equilíbrio estático de mulheres grávidas. Metodologia: Estudo analítico,
transversal e comparativo, com amostra de 99 gestantes, dividida em dois grupos,
considerando a prática de atividade física como fator de agrupamento. A avaliação
abrangeu questões sobre o tipo e a frequência de atividade física e investigação do
equilíbrio postural (Balance Master System®). Para análise estatística foram usados os
seguintes testes: Shapiro Wilk, Mann-Whitney, ANOVA One Way e Wilcoxon. Resultados:
Não há relação entre a prática de atividade física e o equilíbrio postural (F > 0,40; P >
0,07), porém as condições de teste alteram a velocidade de oscilação (P=0,001) e
controle direcional do movimento (P=0,001). Conclusões: Os resultados desse estudo
sugerem que: A atividade física não influencia as variáveis relacionadas ao equilíbrio
postural em mulheres grávidas ativas, quando comparadas às sedentárias.
Palavras-chave: Equilíbrio Postural. Atividade Física. Gravidez
Title: Influence of physical activity, visual afference and the type of surface on static and
balance of pregnant women.
Abstract: Background: The effect of physical activity during pregnancy provides
countless benefits to the pregnant woman and it is responsible for a smaller number of
falls during this period. Thus, it is aimed to verify the influence of physical activity and
test conditions on the static balance of pregnant women. Methodology: Analytical,
transversal and comparative study with a sample of 99 pregnant women divided into
two groups, considering the physical activity as grouping factor. The evaluation included
questions about the type and frequency of physical activity and investigation of postural
balance (Balance Master System®). For statistical analysis we used the following tests:
Shapiro Wilk, Mann-Whitney, ANOVA One Way and Wilcoxon. Results: There is no
relationship between physical activity and postural balance (F> 0.40, P> 0.07). However,
the test conditions alter the sway velocity (P = 0.001) and directional control movement
(P = 0.001). Conclusions: The results suggest that: Physical activity does not influence
the variables related to postural balance in active pregnant women, when compared to
sedentary ones.
Keywords: Postural Balance. Physical Activity. Pregnancy
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Código: SB0214
Autor: FLÁVIA BARRETO TAVARES CHIAVONE
Orientador: VIVIANE EUZEBIA PEREIRA SANTOS
Título: Clima organizacional: em analise a equipe de enfermagem do Hospital
Universitário Onofre Lopes (HUOL)
Resumo: Objetivo: mensurar o clima organizacional da equipe de enfermagem atuante
no Hospital Universitário Onofre Lopes. Método: trata-se de um estudo longitudinal de
abordagem quantitativa. A coleta de dados ocorreu de fevereiro de 2015 a fevereiro de
2016, para isso utilizou-se de dois instrumentos, um questionário sociodemográfico e a
escala de avaliação do Clima Organizacional. A amostra foi constituída por 210
profissionais da equipe de enfermagem. Os dados foram analisados de forma descritiva
e bivariada. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa por meio do
Parecer Consubstanciado nº 565.434 de 28/02/2014, CAAE nº: 27393514.6.0000.5537.
Resultados: A percepção do clima organizacional pelos profissionais da enfermagem
demonstrou que houve uma queda nos níveis de satisfação dos profissionais avaliados,
que iniciaram com níveis médio alto e concluíram em médio baixo e baixo. Conclusão:
conclui-se que análise do clima organizacional durante o período investigado apresenta
queda nos níveis de satisfação dos profissionais, no entanto, esse resultado corresponde
a uma única realidade e torna-se interessante a análise e comparações com outras.
Palavras-chave: Enfermagem. Cultura organizacional. Ambiente de trabalho
Title: Organizational climate: analysis in the nursing staff of the University Hospital
Onofre Lopes (HUOL)
Abstract: Objective: To measure the organizational climate of the acting nursing staff at
the University Hospital Onofre Lopes. Method: this is a longitudinal study of quantitative
approach. Data collection took place from February 2015 to February 2016, for this we
used two instruments, a sociodemographic questionnaire and rating scale of
organizational climate. The sample consisted of 210 professionals of the nursing team.
The data were analyzed descriptively and bivariate form. This study was approved by
the Research Ethics Committee through Embodied Opinion No. 565434 of 28/02/2014,
CAAE No: 27393514.6.0000.5537. Results: The perception of organizational climate by
nursing professionals showed that there was a decrease in the levels of satisfaction of
the professionals evaluated, who started with high average levels and concluded over
medium low and low. Conclusion: it is concluded that analysis of organizational climate
during the investigated period shows drop in professional satisfaction, however, this
result corresponds to a single reality and becomes interesting analysis and comparisons
with others.
Keywords: Nursing. Organizational culture. Working Environment
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Código: SB0216
Autor: HELENILTON SOARES ALVES
Orientador: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL
Título: Análise da imunoexpressão do CD-161 em gengivas clinicamente saudáveis e
com doença periodontal
Resumo: As doenças periodontais são doenças infecciosas associadas ao acúmulo de
microorganismos presentes no biofilme bacteriano e sua progressão está relacionada
com a resposta imune do hospedeiro. Este estudo pretende verificar o papel da resposta
TH17 nestas doenças através da análise da expressão imuno-histoquímica do CD-161. A
amostra desta pesquisa foi composta por espécimes de tecidos gengivais, obtidos de
indivíduos sem alterações sistêmicas e não fumantes que necessitavam de
procedimentos periodontais ressectivos e que tinham o diagnóstico clínico de gengiva
clinicamente saudável (GCS), gengivite induzida por biofilme dental (GIBD), periodontite
crônica (PC) e periodontite agressiva (PA). Os critérios para o diagnóstico foram
baseados em dados clínicos e radiográficos. Após o tratamento periodontal básico de
raspagem e orientação de higiene bucal, os espécimes teciduais gengivais foram obtidos
e submetidos à análise morfológica, verificando-se a intensidade e distribuição do
infiltrado inflamatório. Nos resultados parciais verificou-se 32 (26,9%) casos de GCS, 30
(25,2%) de GIBD, 32 (26,9%) de PC e 25 (21,0%) de PA e presença de infiltrado
inflamatório em todos os espécimes analisados. As conclusões parciais apontam para
uma maior perda de inserção clínica nos casos de PA e uma correlação entre a
intensidade do infiltrado inflamatório com a progressão da doença periodontal,
verificando-se um nível crescente desde a gengiva clinicamente saudável até a
periodontite agressiva.
Palavras-chave: Periodontal disease. Immune system. Th17 cells. Antibodies.
Title: ANALYSIS OF THE CD-161 IMMUNOEXPRESSION IN GINGIVAL CLINICALLY
HEALTHY AND PERIODONTAL DISEASE.
Abstract: Periodontal diseases are infectious diseases associated with accumulation of
microorganisms in the bacterial biofilm and its progression is related to the host's
immune response. This study aims to verify the role of Th17 response in these diseases
through the analysis of immunohistochemical expression of CD-161. The sample was
composed of specimens of gingival tissues obtained from individuals without systemic
changes and nonsmokers who needed ressectivos periodontal procedures and who had
a clinical diagnosis of clinically healthy gingiva (GCS), gingivitis-induced biofilm (GIBD)
chronic periodontitis (PC) and aggressive periodontitis (AP). The criteria for the
diagnosis were based on clinical and radiographic data. After basic periodontal
treatment of scaling and orientation for oral hygiene, gingival tissue specimens were
obtained and submitted to morphological analysis, checking the intensity and
distribution of the inflammatory infiltrate. In the partial results it was verified 32
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(26.9%) cases of GCS 30 (25.2%) of GIBD, 32 (26.9%) of PC and 25 (21.0%) of PA and
the presence of infiltrates inflammatory in all specimens analyzed. Partial findings point
to greater clinical attachment loss in the case of PA and a correlation between the
intensity of the inflammatory infiltrate with the progression of periodontal disease,
verifying an increasing level from the clinically healthy gingiva to aggressive
periodontitis.
Keywords: Periodontal disease. Immune system. Th17 cells. Antibodies.
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Código: SB0217
Autor: RENATA LAUANA DIONÍSIA DOS SANTOS
Orientador: BEATRIZ DE CASSIA MARTINS SALOMAO
Título: Avaliação do potencial antifúngico de extratos de frutas frente a fungos isolados
em processo de panificação
Resumo: Muitas plantas e frutíferas possuem substâncias que apresentam ação
antifúngica. O conhecimento deste potencial abre novas possibilidades de aplicação na
indústria de alimentos. O objetivo deste projeto é avaliar a atividade de frutas e resíduos
industriais, pouco explorados no seu potencial antifúngico, contra diferentes espécies de
fungos isolados de ambiente de panificação. Foram utilizados extratos de acerola, caju,
goiaba, jambolão e tamarindo a 0 e 20%. Suspensões preparadas com as espécies de
Aspergillus, Rizophus e Fusarium foram inoculadas no centro de placas de PDA e o
diâmetro da colônia foi avaliado diariamente. A avaliação da ação antimicrobiana do
extrato de tamarindo mostrou-se mais eficaz e Aspergillus sp. foi o fungo mais sensível
aos extratos. Os ensaios adicionais realizados com o tamarindo mostraram que apenas a
polpa possui atividade antifúngica e uma análise prévia com solvente hidro alcoólico
também mostrou bons resultados que serão estudados com mais ênfase no projeto
seguinte.
Palavras-chave: Ação antimicrobiana. Extratos vegetais. Produtos de panificação.
Title: Assessment of potential antifungal extracts of fruits against fungi isolated in
baking process
Abstract: Many plants and fruit possess substances with antifungal action. The
knowledge of this potential opens up new application possibilities in the food industry,
especially in the field of biodegradable active packaging and edible antifungal coatings.
The objective of this project is to evaluate the activity of fruit and industrial waste, little
explored in its antifungal potential against different species of isolated bakery
environment fungi. Acerola extracts were used, cashew, guava, tamarind and jambolan
in the analyzes. Suspensions prepared from Aspergillus species, and Fusarium Rizophus
were inoculated in the center of the PDA plates containing 20% of said extract, daily
evaluated with respect to the diameter of the colony size. Tamarind extract showed the
most effective antimicrobial action of was and Aspergillus sp.was the most sensitive to
fungus. Additional tests with tamarind showed that only the pulp has significant
antifungal activity and a prior analysis with hydro alcoholic solvent also showed good
results that will be studied with more emphasis on the next project.
Keywords: Antimicrobial action. Fruit extracts. Molds.
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Código: SB0219
Autor: ISABELA MARIA FORTALEZA NEVES BOMFIM
Orientador: SUELY FERREIRA CHAVANTE
Título: Comparação da estrutura e atividade hemostática do heparinoide do Litopenaeus
vannamei com a heparina
Resumo: A heparina, um polissacarídeo sulfatado também extraído de invertebrados
marinhos, destaca-se por sua ampla utilização na indústria farmacêutica, sendo utilizada
como anticoagulante para combater eventos trombóticos. Entretanto, seu uso clínico
ainda é limitado, visto o alto risco de causar hemorragias. Diante disso, iniciou-se busca
por análogos de heparina (heparinoides) que ofereçam as mesmas propriedades
farmacológicas desse composto, mas com efeitos colaterais reduzidos. Descrevemos
neste trabalho as características estruturais e o potencial anticoagulante de um
heparinoide isolado do cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei. A molécula foi
obtida após proteólise, fracionamento com acetona e purificação por cromatografias de
troca-iônica e gel filtração. O heparinoide do camarão apresentou uma massa molecular
média de ~ 15 kDa e a degradação por despolimerização enzimática revelou que o
composto compartilha características estruturais com a heparina. Através do ensaio de
Tromboplastina parcial ativada (aPTT), o composto foi capaz de prolongar o tempo de
coagulação. Os resultados obtidos sugerem que o heparinoide de L. vannamei pode ser
um modelo promissor para o desenvolvimento de novos agentes capazes de auxiliar no
tratamento de patologias com complicações tromboembólicas, sem as usuais
complicações hemorrágicas da heparina. Além disso, o heparinoide ainda oferece a
vantagem de ser obtido a partir de uma fonte de baixo custo.
Palavras-chave: Heparina. Coagulação. Litopenaeus vannamei
Title: Structural comparison and hemostatic activity of a heparinoid from Litopenaeus
vannamei with heparin
Abstract: The heparin, a sulfated polysaccharide also extracted from marine
invertebrates, stands out for its wide use in the pharmaceutical industry, being used as
an anticoagulant to combat thrombotic events. However, its clinical use is still limited,
given the high risk of causing bleeding. Thus, the search for heparin’s analogues
(heparinoids) affording the same pharmacological properties of this compound, but with
reduced side effects, has started. In this work we describe the structural characteristics
and the anticoagulant potential of a heparinoid isolated of the cephalothorax of
Litopenaeus vannamei shrimp. The molecule was obtained after proteolysis,
fractionation with acetone and purification by ionic exchange and gel filtration
chromatographs. The heparinoid presented an average molecular weight of ~ 15 kDa
and degradation by enzymatic depolymerization revealed that the compound shares
structural features with heparin. By the Activated Partial Thromboplastin (aPTT) assay,
the compound was able to prolong the clotting time. The results obtained suggest that
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the heparinoid of L.vannamei can be a promising model for the development of new
agents capable of helping in the treatment of thromboembolic complications, without
the usual bleeding complications of heparin. In addition, heparinoid still offers the
advantage of being obtained from a low cost source.
Keywords: Heparin. Coagulation. Litopenaeus vannamei.
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Código: SB0222
Autor: ELIEZE DA SILVA TAVARES
Orientador: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA
Título: DIAGNÓSTICOS, RESULTADOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA
PACIENTES COM SÍNDROME DA IMUNODEFIÊNCIA ADQUIRIDA
Resumo: O objetivo deste trabalho foi propor os resultados e intervenções de
enfermagem para pacientes internados com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
Estudo transversal conduzido com 113 pacientes internados em um hospital de
referência no tratamento de doenças infectocontagiosas no Município de Natal/RN. A
coleta de dados ocorreu no período de março a setembro de 2014. Para a identificação
dos diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem se fundamentou no Processo
de Enfermagem. O plano de cuidados de enfermagem construído teve o caráter coletivo
e enfatizou os resultados e intervenções de enfermagem para os diagnósticos de
enfermagem mais prevalentes: risco de infecção (100%), conhecimento deficiente
(80,5%), falta de adesão (69%), proteção ineficaz (60%) e disfunção sexual (54%).
Destaca-se que, das intervenções e resultados de enfermagem propostos para esses
diagnósticos, a maioria estava relacionada aos aspectos comportamentais.
Palavras-chave: Enfermagem; Proc.de Enfermagem; Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida
Title: DIAGNOSTICS, RESULTS AND INTERVENTION NURSING FOR PATIENTS WITH
SYNDROME IMUNODEFICIENCY ACQUIRED
Abstract: The aim of this study was to propose the results and nursing interventions for
hospitalized patients with Acquired Immune Deficiency Syndrome . Cross-sectional
study conducted with 113 patients admitted to a referral hospital in the treatment of
infectious diseases in the city of Natal / RN . Data collection occurred from March to
September 2014. For the identification of diagnostics, results and nursing interventions
was based on the nursing process . The nursing care plan had built the collective
character and emphasized the results and nursing interventions for the most prevalent
nursing diagnoses : risk of infection (100%) , lack of knowledge ( 80.5 % ) , lack of
adherence (69% ) , ineffective protection ( 60%) and sexual dysfunction ( 54%). It is
noteworthy that , interventions and nursing outcomes proposed for these diagnoses ,
most were related to behavioral aspects.
Keywords: Nursing; Nursing Process; Acquired Immunodeficiency Syndrome
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Código: SB0230
Autor: MATHEUS ARTHUR LÚCIO DA ROCHA
Orientador: FULVIO AURELIO DE MORAIS FREIRE
Co-Autor: CARLOS EDUARDO ROCHA DUARTE ALENCAR, SÁVIO ARCANJO SANTOS
NASCIMENTO DE MORAES
Título: Variação morfométrica do camarão Macrobrachium amazonicum (Crustacea,
Palaemonidae) em uma bacia contemplada com a transposição do Rio São Francisco no
Nordeste Médio Oriental
Resumo: O camarão de água doce Macrobrachium amazonicum (Heller 1862) é nativo
da Região Amazônica e apresenta vasta distribuição especialmente ao longo do norte da
América do Sul. A espécie foi introduzida no Brasil na década de 30( 1939) com auxilio
do DNOX, e desde vem apresentando ocorrência em várias regiões do pais. O presente
estudo objetivou-se avaliar a variações morfométricas inter e intra populacional de
Macrobrachium amazonicum (Heller 1862) em uma bacia que será contemplada com a
transposição do rio São Francisco, onde um total de 763 indivíduos foram coletados em
quatro pontos amostrais da bacia, com auxilio de redes de arrasto manual, peneiras,
covos e tarrafas, dos quais apenas 375 foram utilizados no presente trabalho, devido a
injurias que alguns indivíduos apresentavam, impossibilitando sua identificação. Após a
coleta dos espécimes algumas variáveis morfométricas foram mensuradas de cada
indivíduo, das quais, posteriormente cinco foram usadas nas analises estatísticas por
presentarem maior relevância . As analises mostraram que os indivíduos apresentam
variações morfologias apenas nível de sexos, onde machos e fêmeas diferem
significativamente entre si em ambas as localidades amostradas, mas não variaram
entre as populações amostradas , evidenciando a presença de dimorfismo sexual dentro
da espécie no presente trabalho.
Palavras-chave: Transposição. Dimorfismo. Morfótipos.
Title: morphometric variation
in Macrobrachium amazonicum
(Crustacea,
Palaemonidae) in a hydrographic basin contemplated with the transposition of the river
São Francisco in the Mid-Northeastern Caatinga
Abstract: The freshwater shrimp Macrobrachium amazonicum (Heller 1862) is native to
the Amazon region and has wide distribution especially along the northern South
America. The species was introduced in Brazil in the 30's (1939) with the aid of D-Nox,
and since has shown occurring in various regions of the country. This study aimed to
evaluate the morphometric variation between and population intra Macrobrachium
amazonicum (Heller 1862) in a bowl that will be covered with the transposition of the
São Francisco River, where a total of 763 individuals were collected at four sampling
points of the basin, with the aid of manual trawls, screens, traps and fishing nets, of
which only 375 were used in this work due to injuries that some individuals had, making
it impossible to identify. After collecting some specimens, some morphometric
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variables were measured for each individual, of which five were later used in the
statistical analysis by have greater relevance in results. the results revealed that
individuals have morphological variations solely in terms of sex, where males and
females differ significantly in both locations sampled, but did not vary between the
sampled populations, indicating the presence of sexual dimorphism in the species in this
study.
Keywords: Transposition. Dimorphism. Morphotypes.
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Código: SB0232
Autor: ISABELLY CRISTINA DE MATOS COSTA
Orientador: RAQUEL BRANDT GIORDANI
Título: Prospecção de alcaloides do gênero Crotalaria
Resumo: Ao longo dos séculos as plantas foram utilizadas para o tratamento, cura e
prevenção de doenças, no entanto, apenas no século XIX foram registrados os primeiros
estudos com base científica de plantas com propriedades medicinais conhecidas, época
em que ocorreu o desenvolvimento da química orgânica que possibilitou o isolamento
de compostos. A biodiversidade mundial vem sendo investigada discretamente, embora
já tenham sido obtidos 140 mil compostos isolados, dos quais muitos ainda não tiveram
seu potencial farmacológico avaliado principalmente frente a diferentes modelos
biológicos. Nesse contexto, as espécies do gênero Crotalaria estão distribuídas de forma
abundante em zonas tropicais, principalmente na Argentina e no Brasil, devido a sua alta
capacidade de adaptação aos mais variados ambientes. No Rio Grande do Norte são
encontradas duas espécies de Crotalaria: Crotalaria retusa e Crotalaria pallida. Este
trabalho objetiva investigar a ocorrência de alcaloides pirrolizidínicos em C. retusa
coletada no estado considerando a hipótese de que as condições edafoclimáticas do
Nordeste podem alterar a biossíntese dessas moléculas.
Palavras-chave: Crotalaria.Crotalaria retusa.Fabaceae.Monocrotalina. Alcaloides
Title: PROSPECTING ALKALOIDS OF THE GENUS CROTALARIA
Abstract: The species of the genus Crotalaria are distributed abundantly in tropical
areas, especially in Argentina and Brazil, due to its high adaptability to various
environments. In Rio Grande do Norte are found two species of Crotalaria: Crotalaria
retusa and Crotalaria pallida. Over the centuries plants have been used for treatment,
cure and prevention of diseases, however, only in the nineteenth century were recorded
early studies with science-based plants with known medicinal properties, then it
occurred the development of organic chemistry that enabled isolating compounds. The
world's biodiversity is being quietly investigated, although they have already obtained
140,000 single compounds, many of which have not yet had their pharmacological
potential assessed mainly due to different biological models (CORDELL et al., 2001). This
work aims to investigate the pyrrolizidine alkaloids in C. retusa harvested in Rio Grande
do Norte by hypothesizing that edaphoclimatic conditions could change the alkaloids
biosynthesized.
Keywords: Crotalaria. Crotalaria retusa. Fabaceae. Monocrotaline. Alkaloids.
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Código: SB0234
Autor: ADRIADYNNE LIMA DE PAIVA
Orientador: NILBA LIMA DE SOUZA
Co-Autor: ALINE DIAS BESERRA, RHUAMA KARENINA COSTA E SILVA
Título: Ganho de peso ponderal em recém-nascidos pré-termos
Resumo: Objetivos: avaliar o ganho de peso ponderal de recém-nascidos (RNs)
prematuros de acordo com o tipo de leite materno ofertado em suas dietas diárias.
Pesquisa quantitativa, descritiva e observacional, realizada na Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal (UTIN). Os critérios de inclusão foram RNs prematuros com idade
gestacional entre 26 a 37 semanas, internados inicialmente na UTIN, em dieta oral, por
gavagem, copo e/ou sucção. Foram excluídos os prematuros com dieta zero superior a
sete dias ou complicações que interferissem no ganho de peso. A amostra final constou
de 39 RNs selecionados no período de agosto de 2014 com prorrogação à dezembro de
2015. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, sob CAAE nº
0699.0.000.294-11. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e
métodos comparativos. Os resultados indicaram que a média de peso ao nascer foi de
1.608 g e o total de dietas foi de 9.994. O predomínio de oferta das dietas (50,34 %) foi
do Banco de Leite Humano (BLH), mas 56,4 % dos RNs receberam dieta com maior
quantidade de leite materno ordenhado (LMO). A média de ganho de peso diário de
todos os RNs foi de 2,59 g. Conclui-se que o maior ganho de peso foi observado nos RNs
que receberam dietas fornecidas pelo BLH, isso porque não houve registro de nenhum
RNs que tenha recebido exclusivamente leite materno cru em suas dietas, mostrando a
necessidade de um maior incentivo ao aleitamento materno exclusivo.
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Prematuro. Ganho de Peso. Enfermagem
Neonatal.
Title: Weight weight gain in preterm neonates
Abstract: Objectives: To evaluate the weight gain weight newborns (RNs) premature
according to the type of breast milk offered in their daily diets. Quantitative, descriptive
and observational study was conducted in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
Inclusion criteria were premature neonates with gestational age between 26-37 weeks,
initially admitted to the NICU in oral diet, by gavage, glass and / or suction. Premature
with zero diet more than seven days or complications that interfere in weight gain were
excluded.The final sample consisted of 39 RNs selected from August 2014 with
extension to December 2015. The project was approved by the Research Ethics
Committee of UFRN under CAAE No. 0699.0.000.294-11. Data were analyzed using
descriptive statistics and comparative methods. Results indicated that the average
weight at birth was 1,608 geo total of diets was 9,994. The offer predominance of diets
(50.34%) was the Human Milk Bank (HMB), but 56.4% of RNs received diet with higher
amounts of expressed breast milk (LMO). The average daily weight gain of all newborns
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was 2.59 g. We conclude that the greatest weight gain was observed in newborns fed
diets provided by BLH, that because there was no record of any RNs who has received
only raw milk in their diets, showing the need for greater promotion of exclusive
breastfeeding .
Keywords: Breast Feeding. Premature. Weight Gain. Neonatal Nursing.
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Código: SB0235
Autor: HENRIQUE STENIO GALVÃO DE ARAÚJO
Orientador: ADRIANA DA FONTE PORTO CARREIRO
Co-Autor: ANNIE KAROLINE BEZERRA DE MEDEIROS, GERLAYNE BARROS DE AGUIAR
Título: Necessidade de ajuste de bases de próteses totais convencionais após remoção de
áreas de compressão evidenciadas com a aplicação de uma camada de silicone.
Resumo: Esse estudo tem como objetivo verificar a satisfação dos pacientes após a
instalação de próteses totais convencionais e se a técnica de identificação, com silicone
de condensação fluida, de áreas de supercompressão na base da prótese no momento da
instalação promove menor necessidade de ajustes clínicos. Foi realizado um ensaio
clínico controlado randomizado com 60 idosos desdentados totais usuários de prótese
total dupla. Após avaliação dos critérios de inclusão, os idosos foram alocados
aleatoriamente em dois grupos, grupo A (as áreas de supercompressão foram
identificadas com silicone de condensação fluida e removidas no momento da
instalação) e grupo B (as áreas de supercompressão foram identificadas, porém não
foram removidas). Os participantes foram orientados a voltar para consultas de
controle, obrigatoriamente, 24 horas, 7, 15 e 30 dias após a instalação. Em relação à
satisfação dos pacientes após um mês de uso das novas próteses, pode-se observar
melhoria na satisfação geral dos pacientes em ambos os grupos. O estudo demonstrou
que houve diminuição do número de lesões em áreas de supercompressão e que a
técnica de impressão com silicone fluida é útil para minimizar a necessidade de ajustes
após a instalação de próteses totais. A satisfação dos pacientes foi avaliada por meio de
questionário validado. A continuação da pesquisa torna-se necessária para elevação da
amostra estudada e confirmação, através de uma significância estatística, dos resultados
obtidos.
Palavras-chave: Prótese total. Úlceras. Áreas de compressão.
Title: Bases adjustment need for conventional denture after removal of areas of
compression evidenced by applying a silicone layer.
Abstract: This study aims to determine patient satisfaction after the installation of
conventional dentures and identification technique with silicone fluid condensation,
supercompression areas in the denture base at the time of installation promotes less
need for clinical settings. A randomized controlled trial with 60 edentulous elderly users
of the full double prosthesis. After evaluation of the inclusion criteria, the elderly were
randomly allocated into two groups, group A (areas supercompression were identified
with silicone fluid condensation and removed at the time of installation) and group B
(areas supercompression were identified, but not have been removed). Participants
were instructed to return control visits obligatorily 24 hours, 7, 15 and 30 days after
installation. Regarding satisfaction of patients after one month of use of the new
prosthesis can be observed improvement in the overall satisfaction of patients in both
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groups. The study showed that there was a decrease in the number of lesions in areas
supercompression and printing technique with fluid silicone is useful to minimize the
need for adjustments after installation of dentures. Patient satisfaction was assessed by
validated questionnaire. Further research it is necessary to increase the sample and
confirmation through a statistical significance of results.
Keywords: Dentures. Ulcers. Areas of compression.
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Código: SB0238
Autor: RAFAEL ANTÔNIO GOMES CARNEIRO
Orientador: RENATA SANTORO DE SOUSA LIMA MOBLEY
Co-Autor: LAURA KYOKO HONDA
Título: Impactos da exposição aos ruídos de embarcação sobre os padrões de
movimentação em fina escala de Baleias Jubarte (Megaptera novaeangliae) em
Abrolhos-BA.
Resumo: Estudos de movimentação através da acústica passiva podem fornecer diversos
tipos de informações sobre diferentes grupos animais, como inferências sobre estados
comportamentais e estimativas de impactos de atividades de origem antrópica. O
presente trabalho tem como objetivo a detecção de interferências causadas pela
exposição ao ruído de embarcações sobre os padrões de movimentação em fina escala
dos machos cantores de Jubarte em um sítio reprodutivo. A coleta dos dados foi feita
previamente ao estudo utilizando-se arranjos de gravadores acústicos autônomos e a
análise dos dados consistiu na detecção, localização e rastreio dos machos cantores de
Jubarte com a presença e ausência de embarcações. Os resultados não demonstraram
diferença significante no comportamento de movimento das baleias entre as duas
situações.
Palavras-chave: Bioacústica. Movimentação. Acústica passiva. Baleias Jubarte.
Title: Impact of boat noise exposure on movement patterns of Humpback whales
(Megaptera novaeangliae) in Abrolhos-BA
Abstract: Movement studies through passive acoustics can provide diverse types of
information about different animal groups, like their behaviour states and estimates
about the impact caused by human interferences. This study aims to detect the
interference brought by boat noise exposure on the movement patterns of the male
humpback whales singers inside their breeding site. The data was acquired previously
to the study through arrangements of autonomous acoustic recorders and the data
analysis was made by detection, location and tracing of those male humpback whale
singers with and without the presence of boats.The results did not show any difference
on whale movement patterns between the two types of treatment.
Keywords: Bioacoustics. Movement. Passive acoustics. Humpback whale.
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Código: SB0239
Autor: MAGDALENA MURYELLE SILVA BRILHANTE
Orientador: LUCIEN PERONI GUALDI
Co-Autor: ABRAÃO SÉRVULO DO NASCIMENTO, JULIANA MACEDO CAMPELO DE
CARVALHO, RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA
Título: Avaliação da capacidade funcional e sua relação com o Índice Tornozelo – Braço
(ITB) em portadores de doença arterial periférica
Resumo: O presente estudo objetivou avaliar a capacidade funcional através do TC6M e
ISWT e a relação entre o ITB e a capacidade funcional em indivíduos portadores de
doença arterial periférica. Foram incluídos no estudo indivíduos com ITB < 0,9
recrutados por conveniência. Foi realizada avaliação do Índice Tornozelo Braquial, e da
capacidade funcional com o Teste da caminhada de seis minutos e “Incremental Shuttle
Walk Test”. Os dados foram tabulados e analisados no GraphPad Prism versão 5.0. Foi
avaliado o ITB de 120 idosos, destes 20 apresentaram valores < 0,9. Foram incluídos no
estudo 14 indivíduos com 70 anos de idade ( ± 4 anos), médio de 0,9 ± 0,2 a direita e 0,8
± 0,1 a esquerda. No TC6M a média da distância percorrida foi 345 ± 99m (82% do
predito) e no ISWT a média foi 217m ±81m (21% do total) e apenas 1 sujeito (7%)
apresentou Claudicação intermitente durante os testes. O desempenho funcional de
pacientes foi inferior aos valores preditos para sujeitos saudáveis. Contudo, são
necessários novos estudos com ampliação da amostra para confirmação de tal
informação.
Palavras-chave: Idoso. Doença Arterial Periférica. Testes Funcionais.
Title: Functional Capacity Evaluation of Arterial Disease Peripheral Carriers in the City
of Santa Cruz - RN
Abstract: This study aimed to evaluate the functional capacity through the 6MWT and
ISWT and the relationship between ABI and functional capacity in individuals with
peripheral arterial disease. The study included patients with ABI <0.9 recruited by
convenience. All patients were assessed Index Ankle Brachial, and functional capacity
with the six-minute walk test and "Incremental Shuttle Walk Test". The data were
tabulated and analyzed in GraphPad Prism version 5.0. It evaluated the ABI 120 elderly,
these 20 had values <0.9. The study included 14 subjects 70 years of age (± 4 years),
average 0.9 ± 0.2 to 0.8 ± 0.1 right and the left. 6MWT in the average distance was 345 ±
99m (82% of predicted) and ISWT average was 217m ± 81m (21% of total) and only 1
subject (7%) had intermittent claudication during testing. Functional performance of
patients was lower than the predicted values for healthy subjects. However, further
studies are needed with larger sample to confirm such information.
Keywords: Elderly. Peripheral Arterial Diseas. Functional Tests.
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Código: SB0240
Autor: ROMILDO LUIZ DA FONSECA JUNIOR
Orientador: DAMIANA CLEUMA DE MEDEIROS
Título: PRODUÇÃO DE BETERRABA EM FUNÇÃO DE DOSES DE BIOFERTILIZANTES
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção e qualidade da beterraba (Beta
vulgaris L.) em função de diferentes dosagens de esterco bovino. O experimento foi
conduzido na horta do Departamento de Ciências Vegetais da Escola Agrícola de Jundiaí
– Macaíba- RN. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com
quatro repetições e cinco tratamentos, sendo estes: 0; 20; 40; 60 e 80 t ha-1 de esterco
bovino. As variáveis analisadas foram: produção total das raízes, produção comercial das
raízes, massa média das raízes comerciais, altura da parte aérea, teor de sólidos solúveis,
teor de ácido ascórbico, acidez titulável, pH e firmeza da raiz. Verificou-se que as doses
de esterco não tiveram influência para teor de sólidos solúveis, pH e firmeza de raiz.
Para produção total, comercial e massa média das raízes comercializáveis, assim como
altura da planta, teor de ácido ascórbico e acidez titulável, melhores resultados foram
obtidos com a dose máxima de esterco (80 t ha-1), demonstrando que a aplicação da
matéria orgânica em solos tropicais é de suma importância para o sucesso da
agricultura.
Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: Beta vulgaris, adubação orgânica, pós-colheita.
Title: Production and beet quality depending on fertilization cattle manure
Abstract: The objective of this study was to evaluate the production and quality of sugar
beet (Beta vulgaris L.) with different doses of cattle manure. The experiment was
conducted in experimental area of the Department of Plant Sciences University of the
Escola Agrícola de Jundiaí - Macaíba - RN. The experimental design was a randomized
block design with four replications and five treatments, which are: 0, 20, 40, 60 and 80 t
ha-1 cattle manure. The variables analyzed were: total root production, marketable
production of roots, average weight of marketable roots, shoot height, content of soluble
solids, content of ascorbic acid, acidity, pH and firmness of the root. It was found that
doses of manure had no influence on soluble solids content, pH and firmness of the
roots. For total production, trade and mass of marketable roots, and plant height,
content of ascorbic acid and acidity, better results were obtained with the maximum
dose of manure (80 t ha-1), demonstrating that the application of the tax organic in
tropical soils is of great importance for the success of agriculture.
Keywords: KEY WORDS: Beta vulgaris, organic fertilization, post-harvest

1121

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0241
Autor: ANA JÚLIA FELIPE CAMELO AGUIAR
Orientador: ANA HELONEIDA DE ARAUJO MORAIS
Co-Autor: ALEXANDRE COELHO SERQUIZ, BRUNA LEAL LIMA MACIEL, ELIZEU
ANTUNES DOS SANTOS
Título: CARACTERIZAÇÃO DO INIBIDOR DE TRIPSINA DE TAMARINDO (modificado
para: CARACTERIZAÇÃO DO INIBIDOR DE TRIPSINA DE AMENDOIM)
Resumo: Inicialmente, o presente estudo visava a caracterização do inibidor de tripsina
da semente de tamarindo, porém foi modificado para a caracterização do inibidor de
tripsina presente no amendoim. O amendoim é uma das sementes mais consumidas no
Brasil. Embora o amendoim possua alto teor energético, pesquisas têm mostrado uma
relação entre seu consumo e uma redução no ganho de peso. Além disso, existem relatos
na literatura que postulam que a presença de inibidores de tripsina em amendoins pode
conduzir a uma redução no ganho de peso. O objetivo desse estudo foi caracterizar o
novo inibidor de tripsina da paçoca de amendoim em relação à sua estabilidade térmica
em diferentes pH, determinar a massa molecular do novo inibidor e caracterizar o
inibidor isolado quanto à IC50 e a Ki. O inibidor de tripsina de paçoca de amendoim foi
isolado utilizando-se sulfato de amónio (30-60%) após precipitação com acetona e foi
depois isolado por cromatografia de afinidade de tripsina-Sepharose. In vitro, o inibidor
de tripsina foi caracterizado (pH ótimo, temperatura, os parâmetros cinéticos, a
estabilidade térmica e de pH). O valor de Ki e de CI50 para o inibidor da tripsina foram
estimadas em 0.085 mM e 0.15 nM (5µg) e é competitivo, respectivamente. Foi
observada em pH óptimo e a temperatura de 2,0 a 6,0 e 60°C a 80°C, respectivamente. A
caracterização cinética coloca o inibidor de tripsina isolado como um produto natural
potencial.
Palavras-chave: Arachis hypogaea L. Inibidor de tripsina. Proteínas bioativas.
Title: Characterization of tamarindo trypsin inhibitor (modified to: Characterization of
peanut trypsin inhibitor)
Abstract: Initially, this study aim was the characterization of tamarind seed trypsin
inhibitor , however was changed to a characterization of peanut trypsin inhibitor.
Peanut is one of the seeds most consumed in Brazil. Although peanuts present high
energy content, researches have shown a relationship between its consumption and a
reduction in weight gain. Also, there are reports in the literature that postulate that the
presence of trypsin inhibitors in peanuts may lead to a reduction in weight gain. The
objective of this study was to characterize the new trypsin inhibitor paçoca regarding
their thermal stability at different pH, determine the molecular weight of the new
inhibitor inhibitor isolate and characterize as the IC50 and the Ki. The trypsin inhibitor
from peanut paçoca was isolated using ammonium sulfate (30–60%) following
precipitation with acetone and was further isolated with Trypsin-Sepharose affinity
1122

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

chromatography. In vitro, the trypsin inhibitor was characterized (Optimum pH,
temperature, kinetic parameters, thermal and pH stability). The Ki and IC50 for trypsin
inhibitor were estimated to be 0.085 mM e 0.15 nM (5µg) and is competitive,
respectively. It was observed in optimum pH and temperature from 2.0 to 6.0 and 60°C
to 80°C, respectively. It was observed in the temperature and pH optimum from 2.0 to
6.0 and 60°C to 80°C, respectively. The kinetic characterization puts the isolated trypsin
inhibitor as a potential natural product.
Keywords: Arachis hypogaea L. Trypsin inhibitor. Bioactive proteins.
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Código: SB0242
Autor: JULIA BRAGA DOS SANTOS FIGUEREDO
Co-Autor: ALEXANDRE COELHO SERQUIZ, ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS, JOYCELLANE
ALLINE DO NASCIMENTO CAMPOS RIBEIRO
Título: EFEITO DE INIBIDOR DE TRIPSINA DE TAMARINDO NO PESO E SACIEDADE
Resumo: As sementes são excelentes fontes de inibidores de proteinases, e a estes têm
sido atribuído inúmeras aplicações. Dentre estas aplicações estão as com efeito sobre o
consumo alimentar e o ganho de peso que se destacam devido o crescente aumento de
indivíduos obesos. Esse estudo avaliou os efeitos do inibidor de tripsina presente na
semente de tamarindo (Tamarindus indica L.) sobre o ganho de peso de ratos wistar.
Para isso, foi parcialmente purificado um inibidor de tripsina de semente de tamarindo
(ITT2). Este, num período de 11 dias, foi capaz de reduzir o consumo alimentar de ratos
em cerca de 47%, ocasionando uma redução no ganho de peso de aproximadamente
70% quando comparado com o grupo controle. Além disso, o sangue dos animais foi
coletado a fim de serem avaliados os efeitos do ITT2, Para avaliar se o efeito do ITT2
sobre o consumo alimentar devido à saciedade seria acompanhado pelo aumento de
colecistocinina (CCK), foram dosados os seus níveis plasmáticos, e observado que os
níveis de CCK nos animais que receberam ITT2 eram significativamente maiores (20 +
1,22) do que nos animais que receberam apenas caseína (10,14 + 2,9) ou água (5,92 +
1,15). Dessa forma, os resultados obtidos, indicam que o ITT2 causou um efeito
sacietogênico, reduzindo o consumo alimentar, que por sua vez ocasionou uma redução
no ganho de peso nos animais, porém sem causar alterações bioquímicas ou
morfohistológicas, efeito este acompanhado pela elevação nos níveis plasmáticos de
CCK.
Palavras-chave: Proteína bioativas. Inibidor de tripsina. Saciedade. Obesidade. CCK.
Title: EFFECT OF TAMARINDO TRYPSIN INHIBITOR IN WEIGHT AND SATIETY
Abstract: The seeds are excellent sources of proteinase inhibitors, and these have been
given numerous applications. Among these applications are in effect on the food intake
and weight gain that stand out because of the increasing number of obese individuals.
This study evaluated the effects of trypsin inhibitor present in tamarind seed
(Tamarindus indica L.) Wistar rats gain weight. For this, one was partially purified
tamarind seed trypsin inhibitor (ITT2). This, in a 11-day period was able to reduce food
intake in rats by around 47%, resulting in a reduction of approximately 70% weight gain
when compared with the control group. In addition, the animals' blood was collected in
order to evaluate the effects of ITT2 to evaluate the effect of ITT2 on food consumption
due to the satiety would be accompanied by an increase of cholecystokinin (CCK), were
measured plasma levels, and observing the levels of CCK in animals receiving ITT2 were
significantly higher (20 ± 1.22) than in animals that received only casein (10.14 + 2.9) or
water (5.92 + 1.15) . Thus, the results indicate that ITT2 caused a sacietogênico effect,
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reducing food intake, which in turn caused a reduction in weight gain in animals, but
without causing biochemical or morfohistológicas changes, this effect was accompanied
by increased levels plasma CCK.
Keywords: Bioactive Protein. Trypsin inhibitor. Satiety. Obesity. CCK.
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Código: SB0245
Autor: CINTHIA JOIZY DE OLIVEIRA VIEIRA
Orientador: ERIKA SIMONE GALVAO PINTO
Título: Autocuidado ao paciente de tuberculose na visão dos profissionais de saúde
Resumo: O trabalho tem como objetivo analisar a contribuição dos profissionais da rede
básica de Saúde no autocuidado apoiado aos portadores de tuberculose (TB). Trata-se
de uma pesquisa avaliativa, de delineamento descritivo e abordagem quantitativa feita
no município de Natal/RN com 100 profissionais da rede básica de saúde (médicos,
enfermeiros, tec. de enfermagem, ACS). Os resultados mostraram que 56% dos
profissionais relataram capacidade ótima para os registros de saúde; 44% referiram
capacidade ótima para o suporte aos portadores de TB; 55% elegeram a capacidade
razoável para o acolhimento; 36% classificaram como razoável o estimulo a mudança de
hábito dos portadores de TB; 68% disseram que as informações passadas sobre TB são
ótimas; 34% colocaram o trabalho em equipe como razoável e 47% consideram razoável
as informações aos portadores de TB sobre seu próprio plano de cuidado. Por fim,
percebe-se a importância de estudos que analisem a qualidade da atenção prestada em
serviços de saúde, bem como observa-se a necessidade de capacitação de profissionais
para que se possa melhorar o autocuidado apoiado aos pacientes.
Palavras-chave: autocuidado; tuberculose; atenção primaria à saúde
Title: Self-care to tuberculosis patients in health professionals view
Abstract: The work aims to analyze the contribution of health professionals in the basic
network supported self-care to TB patients (TB). It is an evaluative research, descriptive
and quantitative design approach taken in the city of Natal / RN 100 basic health
network professionals (doctors, nurses, tec. Nursing ACS). The results showed that 56%
of professionals reported great capacity for health records; 44% reported great capacity
for support to people with TB; 55% chose the reasonable capacity of the host; 36% rated
as reasonable the stimulus changing habit of TB patients; 68% said that the information
passed on TB are great; 34% put teamwork as reasonable and 47% consider reasonable
information to people with TB about their own care plan. Finally, we see the importance
of studies to analyze the quality of care provided in health services, as well as observed
the need for training of professionals so that we can improve self-care supported
patients.
Keywords: self-care; tuberculosis; attention primary health
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Código: SB0246
Autor: DANILO CARVALHO DE SOUZA
Orientador: MARCIO FERRARI
Título: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA HIDRATANTE DE FORMULAÇÕES COSMÉTICAS
CONTENDO O SUBPRODUTO DO BENEFICIAMENTO DO SISAL (Agave sisalana Perrine)
Resumo: Agave sisalana Perrine, conhecida como sisal, é cultivada principalmente para o
uso de suas fibras na produção de cordas e artesanato. Porém, cerca de 95% de seu peso
total se torna resíduo no processamento e descartado no meio ambiente. Os objetivos
deste estudo foram avaliar a segurança in vitro e in vivo e a eficácia antioxidante in vitro
do extrato bruto e fração enriquecida obtidos a partir do subproduto do sisal para uso
cosmético. O subproduto foi prensado e separadas as porções líquida e sólida. A partir
porção líquida (extrato bruto - EB) a fração enriquecida em polissacarídeos (FrE) foi
obtida. A segurança in vitro foi avaliada através dos testes de citotoxidade e fototoxidade
em células da linhagem Balb/c 3T3 por meio do método colorimétrico Neutral Red. A
compatibilidade cutânea foi avaliada pelo método de patch test. A atividade antioxidante
foi avaliada pelo método DPPH. A FrE não foi citotóxica e fototóxica e apresentou
65,49±0,51% de açucares totais, 0,04%±0,01% de proteínas e 2,53%±0,04% de
compostos fenólicos. A capacidade antioxidante foi percebida pela eliminação dos
radicais DPPH e os valores de EC50 obtidos foram semelhantes ao do controle positivo.
A fração enriquecida em polissacarídeos é segura e, tem atividade antioxidante,
indicando potencial para a área de cosméticos.
Palavras-chave: Agave sisalana. Antioxidante. Cosmético. Citotoxidade. Fototoxidade.
Title: UTILIZATION OF THE Agave sisalana BYPRODUCT AS RAW MATERIAL FOR
COSMETIC INDUSTRY
Abstract: Agave sisalana Perrine, popularly known as sisal, is cultivated mainly for the
use of its fibers in the production of cords and handcrafts. However, about 95% of the
plant by weight is used for this purpose being the residue of processing discarded into
the environment. The objectives of this study were to determine the safety in vitro and
in vivo and the in vitro efficacy antioxidant activity of the crude extract and the enriched
fraction of polysaccharides (FrE) from the byproduct of sisal. The byproduct was
pressed and separated the liquid and solid portions. From liquid portion (crude extract –
EB) the polysaccharides enriched fraction was obtained. The safety in vitro was
evaluated using the cytotoxicity test and phototoxicity in vitro in cell line Balb / c 3T3
cells (ATCC - CCL-163) using the colorimetric method neutral red. The safety in vivo was
evaluable by patch tests. The antioxidant activity was evaluated using the DPPH method.
The enriched fraction obtained from the waste of Agave sisalana beneficiation showed
no cytotoxic or phototoxic potential. The antioxidant capacity was noticeable in the
elimination of DPPH radical shaving EC50 values obtained for the fraction similar to

1127

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

those observed for the positive control. The fraction obtained is safe and it has
antioxidant activity, indicating its potential for application in the cosmetic area.
Keywords: Agave sisalana. Antioxidant. Cosmetic. Cytotoxicity. Phototoxicity.
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Código: SB0250
Autor: LUCIANA BATISTA DE LIMA
Orientador: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA
Co-Autor: NATHALYA JULIANNY DE MACÊDO OLIMPIO
Título: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS DE CENTROS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Resumo: Diante da importância de uma refeição servida com qualidade nos Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEI), este trabalho teve como objetivo avaliar as
condições higiênico-sanitárias em todo o processo de produção das refeições de CMEI do
município de Natal. Para tanto foram avaliados 14 CMEI, utilizando-se uma Lista de
Verificação em Boas Práticas para Unidade de Alimentação e Nutrição Escolares,
produzida pelo CECANE UNIFESP baseado na RDC 216/2004 e disponível no site
(http://www.ufrgs.br/cecane/downloads/). Foram feitas três visitas em cada CMEI, em
dias diferentes da semana. Após a avaliação foi encontrada uma média de adequação de
52,49%, classificando os CMEI em risco sanitário regular. Os itens que mais
contribuíram para este baixo percentual de adequação foram “equipamentos para
temperatura controlada” que alcançou apenas 16,47% e “processos e produções” que
chegou apenas a 35,6%. O item que obteve maior percentual de adequação foi o
“recebimento” com 98,69%. Diante do exposto fica evidente a necessidade de uma
adequação das condições dos CMEI, haja visto que o público atendido, é de crianças
menores de 5 anos de idade, vulneráveis a Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs),
com possíveis repercussões mais graves.
Palavras-chave: Condições higiênico-sanitárias, Doenças Transmitidas por alimentos, Al
Title: EVALUATION OF HIGIENIC SANITARY CONDITIONS OF CHILD EDUCATION
MUNICIPAL CENTERS
Abstract: Given the importance of a meal served with quality in Child Education
Municipal Centers (CMEI), this study aims to evaluate the hygienic sanitary conditions
throughout the production process of CMEI meals of Natal. Therefore, we evaluated 14
CMEI through a checklist on Good Practices for School Food Services, produced by
CECANE UNIFESP based in brazil federal law 216/2004. Each CMEI were visited three
times on different days of the week. According to checklist was observed an average
adequacy of 52.49%, classifying CMEI in regular health risk. The item that received the
highest percentage of adequacy was the "receipt" with 98.69%. The items that most
contributed to the low percentage of adequacy were "equipment controlled
temperature" which reached only 16.47% and "processes and productions" which
reached only 35.6%. Given the above it is evident the need for an adjustment of the
conditions of CMEI, given the fact that the public served, is under 5 years of age,
vulnerable to Foodborne Diseases with possible severe consequences.
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Keywords: Higienic-sanitary conditions, Foodborne Diseases, Scholar meals.
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Código: SB0256
Autor: THÁLLYN DÁVILA DOS SANTOS DE ANDRADE
Orientador: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA
Co-Autor: ALEXANDRE HENRIQUE GARCIA REGO
Título: Análise metagenômica de cianobactérias bentônicas e planctônicas em
reservatórios eutrofizados no semi-árido brasileiro: potencial toxigênico e filogenia
Resumo: Semiárido, região que sofre com a escassez de água, é abastecido por
reservatórios, sofrendo com a presença de microrganismos aquáticos, muitas vezes
tóxicos. Ferramentas vêm surgindo ajudando na compreensão da diversidade desses
microrganismos, como a bioinformática com a análise de metagenoma, com novas
metodologias pouco difundidas. Esse trabalho objetiva analisar e identificar a
diversidade de cianobactérias a partir do metagenoma de cinco reservatórios do
semiárido potiguar. Amostras de água e solo foram recolhidas dos reservatórios com o
auxílio de rede de plâncton e karjac, respectivamente, levadas ao laboratório e
processadas para extração do DNA metagenômico e enviadas para LNCC no Rio de
Janeiro para realizar o pirossequenciamento do gene rDNA 16s, por fim os dados foram
analisados na plataforma do MG-RAST, onde o Domínio Bacteria correspondeu a 89% da
microbiota da amostra, desses 46,39% correspondente ao filo Cyanobacteria, onde a
ordem Chroococales apresentou 46,44%, Nostocales 29,3%, Oscillatoriales 23,5% e o
restante difundido entre Pleurocapsales, Prochlorales, Stigonematales e outros táxons
não identificados. Além disso também foi encontrado genes produtores de toxinas. O
estudo encontra-se em andamento, mas podemos averiguar que o estudo comprova a
eficácia dessa nova ferramenta, e através da análise do DNA metagenômico podemos
afirmar que o filo dominante do domínio Bacteria é o filo Cyanobacteria, contando com a
presença de espécies potencialmente tóxicas.
Palavras-chave: Metagenômica, Bioinformática, Reservatório, Cianobactéria, Semiárido
Title: Metagenomics analysis of cyanobacteria aquatic microbiota in reservoirs of the
potiguar semiarid
Abstract: Semiarid region, which suffers from a shortage of water, is fed by reservoirs,
suffering from the presence of aquatic organisms, often toxic. Tools are emerging to help
in understanding the diversity of these microorganisms, such as bioinformatics with
metagenomic analysis with new little widespread methodologies.This work aims to
analyze and identify the diversity of cyanobacteria from metagenomic five reservoirs of
the Potiguar semiarid region. soil and water samples were collected from reservoirs
with the support network of plankton and karjac respectively taken to the laboratory
and processed for extraction of metagenomic DNA and sent to LNCC in Rio de Janeiro to
perform pirossequenciamento rDNA 16s gene finally data were analyzed on MG - RAST
platform where the Domain Bacteria corresponded to 89% of the sample microbiota
those 46.39% corresponding to the phylum Cyanobacteria , where the order presented
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Chroococales 46.44% Nostocales 29.3% Oscillatoriales 23.5% and the rest spread
among Pleurocapsales, Prochlorales, stigonematales and other unidentified taxon.
Furthermore it was also found producers toxin genes. The study is ongoing, but we can
ascertain that the study proves the effectiveness of this new tool, and through DNA
analysis metagenomic we can say that the dominant phylum of Bacteria is the
Cyanobacteria phylum, with the presence of potentially toxic species.
Keywords: Metagenomics, Bioinformatics, Reservoir, Cyanobacteria, Semiarid
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Código: SB0257
Autor: ADAYSIA MARIA DIAS SOARES
Orientador: BEATRIZ DE CASSIA MARTINS SALOMAO
Co-Autor: LUCILAINE LOURENÇATO
Título: MICROENCAPSULAÇÃO E SECAGEM DE BACTÉRIAS LÁCTICAS DESTINADAS À
FABRICAÇÃO DE IOGURTE
Resumo: A microencapsulação de bactérias tem se mostrado uma técnica promissora
para a viabilidade de bactérias lácticas tanto nos produtos aos quais são adicionadas,
como durante sua passagem pelo trato gastrointestinal. Quando microencapsulado, o
microrganismo que se mostrar metabolicamente estável no produto, pode sobreviver à
passagem pelo trato digestivo e apresentar efeitos benéficos à saúde do consumidor. O
objetivo deste trabalho é encapsular bactérias lácticas (Lactobacillus bulgaricus e
Streptococcus thermophilus) e estudar sua aplicação na fabricação de iogurte, em
comparação com as mesmas bactérias em forma livre. As bactérias lácticas foram
encapsuladas com alginato de sódio 2% e posteriormente inoculadas em leite
(reconstituído a 13% de sólidos totais). O estudo da vida de prateleira do iogurte
produzido com bactérias lácticas livres e com bactérias microcápsulas foi analisado após
7, 15, 21, 30 e 45 dias de armazenamento, sendo os iogurtes avaliados quanto ao pH,
acidez e sua viabilidade. Todas as amostras obtiveram pH 4,6 no dia de sua fabricação e
após o período de estocagem o pH variou entre 3,9 a 4,3 para bactérias livres e 4,1 a 4,4
para as bactérias encapsuladas. A acidez foi 0,76 % de ácido láctico para bactérias livres
e 0,74% para bactérias encapsuladas. Com o decorrer da vida de prateleira houve uma
tendência de diminuição celular, e a contagem de bactérias lácticas de todas as amostras
apresentaram população menor que 107 UFC/mL.
Palavras-chave: microencapsulação, bactérias lácticas, iogurte.
Title: MICROENCAPSULATION AND DRYING OF LACTIC BACTERIA FOR YOGURT
PRODUCTION
Abstract: Microencapsulation has been seen and studied as a promising method of
preserving lactic bacteria viability, not only on products, but also as they pass through
human gastro-intestinal system. When microorganisms are microencapsulated, they
present benefits to consumers’ health, since they are metabolic stable on the product
and survive through the gastro system. This work aims to encapsulate lactic bacteria
(Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus) and study their application
on producing yogurt, compared to the same non-encapsulated bacteria. The lactic
bacteria were encapsulated with 2% sodium alginate e posteriorly inoculated into milk
(reconstituted at 13% of total solids). Shelf-life study of the yogurt produced with free
and microencapsulated lactic bacteria was analysed at 7, 15, 21, 30 and 45 days of
storage, and the yogurt was analysed for pH, acidity and viability. All samples resulted in
pH 4.6 on production day and after the storage period the pH varied from 3.9 to 4.3 for
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the free bacteria, and from 4.1 to 4.4 for the encapsulated bacteria. Acidity were 0.76%
of lactic acid for the free bacteria and 0.74% of lactic acid for the encapsulated bacteria.
During the shelf-life period there was a tendency to reducing cellular amounts, and the
counting of acid lactic bacteria for all samples was lower then 107 UFC/mL.
Keywords: microencapsulation, lactic bacteria, yogurt.
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Código: SB0260
Autor: MYLENE RADMILA DE OLIVEIRA SOUZA
Orientador: UMBERTO LAINO FULCO
Título: ANÁLISE MOLECULAR DAS MUTAÇÕES H275Y E I223R NA NEURAMINIDASE DO
TIPO 1 EM INTERAÇÃO COM OS FÁRMACOS DE ESCOLHA NO TRATAMENTO
ANTIVIRAL.
Resumo: No ano de 2009, ocorreu a pandemia causada pelo vírus influenza, a cepa do
influenza A (H1N1). Essa pandemia causou uma alta taxa de morbidade e já apresentam
casos de resistência aos principais fármacos utilizados em seu tratamento e profilaxia: o
Tamiflu (oseltamivir) e o Zanamivir (Relenza). Este trabalho objetivou calcular a
interação entre a cepa mutante do H1N1 e o fármaco inibidor da neuraminidase viral, o
zanamivir, este cálculo foi realizado com base no DFT e MFCC. Para tanto, foram
utilizados os dados obtidos a partir da técnica de difração de raios-X do complexo
neuraminidase-zanamivir depositado no banco de dados de proteína sob o código 4B7N.
Concluiu-se que zanamivir tem uma área menos eletronegativa, sendo a região do sitio
ativo mais eletronegativa, além disso, é possível afirmar que ele tem uma afinidade
quase igual ao tipo selvagem. (VAN DER VRIES et al., 2012) Dos aminoácidos estudados
pode-se observar que ARG368 com -65,70 kcal/mol e GLU228 com -51,15 kcal/mol
tiveram grande afinidade pelo ligante por ter valor negativo, o qual refere-se a uma
energia atrativa. . Além disso, o mapeamento dos resíduos energeticamente mais
importantes é interessante porque pode facilitar os estudos que envolvam a criação de
modelos para novos fármacos.
Palavras-chave: H1N1.neuraminidase.DFT.MFCC.inibidores.mutação
Title:
MOLECULAR ANALYSIS OF CHANGES H275Y AND I223R IN TYPE 1
NEURAMINIDASE IN INTERACTION WITH CHOICE DRUGS IN THE TREATMENT
ANTIVIRAL
Abstract: In 2009, there was a pandemic caused by the influenza virus, the influenza
strain A (H1N1). This pandemic has caused a high rate of morbidity and already have
cases of resistance to the main drugs used in their treatment and prophylaxis: Tamiflu
(oseltamivir) and zanamivir (Relenza). This study aimed to evaluate the interaction
between the mutant strain of H1N1 and the inhibitor of viral neuraminidase drug,
zanamivir, this calculation was based on DFT and MFCC . For this purpose, data obtained
from the technique of X-ray diffraction of the complex deposited on the neuraminidasezanamivir protein database under code 4B7N were used. It was concluded that
zanamivir has an area less electronegative, with the active site of the region more
electronegative, moreover, it is clear that he has an almost equal affinity to wild type.
(VAN DER VRIES et al., 2012) studied the amino acids can be observed that with ARG368
- 65.70 kcal / mol and GLU228 to -51.15 kcal / mole had high affinity for the binder to
have a negative value, which refers himself to an attractive energy. Furthermore, the
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mapping of the most important energy waste is interesting because it can facilitate
studies involving the creation of templates for new drugs.
Keywords: H1N1.neuraminidase.DFT.MFCC.inhibitors.mutation
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Código: SB0262
Autor: CAMILA RAYANE PEREIRA DA SILVA
Orientador: KATIA CASTANHO SCORTECCI
Título: Caracterização do cDNA homologo a SEC14 obtido em bibliotecas subtrativas
associadas a floração em cana-de-açúcar
Resumo: PHOSPHATIDYLINOSITOL-PHOSPHATIDYLCHOLINE TRANSFER PROTEIN ou
SEC14 pertence a uma família de proteínas eucarióticas, que primordialmente, atua no
tráfego entre membranas, estão associadas à formação de vesículas secretoras. Essa
sequência foi identificada em biblioteca subtrativas de cDNA de cana-de-açúcar
relacionadas a transição para floração. Assim, para entender melhor o papel da SEC14
na floração de cana-de-açúcar, foram usadas ferramentas para bioinformática e
transgenia. Os dados obtidos com interatomas feitos através do STRING 10 mostraram a
atuação da SEC14 na biossíntese de fosfatidilcolina e no transporte de fofatidilinositol, o
que pode estar associado ao fato do FT (FLOWERING LOCUS T) com o transporte de
fosfatidilcolina. O padrão de expressão da SEC14 foi visto em O. sativa e A. thaliana
utilizando o BAR, apresentando-se mais expressa na semente e folha jovem para arroz e
nas pétalas de flores no estágio 12 e primeiro nó para A. thaliana. Os dados de qPCR em
cana-de-açúcar usando genótipos de florescimento precoce e tardio sugeriram um
possível papel na floração. Portanto, as análises in silico e os resultados da qPCR
reforçam o potencial papel dessa sequência na floração de cana-de-açúcar.
Palavras-chave: Floração. Análises in silico. SEC14
Title: Characterization of a cDNA homologous to SEC14 taken from subtractive libraries
associated with flowering in sugarcane
Abstract: PHOSPHATIDYLINOSITOL-PHOSPHATIDYLCHOLINE TRANSFER PROTEIN or
SEC14 belongs to a family of eukaryotic proteins which primarily acts on the traffic
between membranes; they are associated with the formation of secretory vesicles. This
sequence was identified in sugarcane subtractive cDNA libraries related to flowering
transition. Then, in order to understand the role of Sec14 sequences in sugarcane
flowering, it was used some bioinformatics and transgenic tools. The data obtained with
interactomes made by STRING 10 showed that SEC14 is involved in biosynthesis of
phosphatidylcholine and transport of phosphatidylinositol, which could be associated
with the fact of FT (FLOWERING LOCUS T) with phosphatidylcholine transport. The
expression pattern of SEC14 was analysed for O. sativa and A. thaliana, exhibiting more
expression in seed and young leaf for rice and petals (stage 12) and first node for A.
thaliana. The qPCR data in sugarcane using early and late flowering genotypes suggested
a possible role of SEC14. Then, all these in silico and qPCR results reinforce the potential
role of this sequence in sugarcane flowering.
Keywords: Flowering. In silico analysis. SEC14-like protein.
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Código: SB0264
Autor: MARIANA MESQUITA DANTAS
Orientador: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES DAMASCENO
Co-Autor: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS, DENISE MARIA DE LIMA E SILVA, PENHA
PATRÍCIA CABRAL RIBEIRO
Título: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E FÍSICO-QUÍMICA DO ÓLEO PIGMENTADO COM
CAROTENÓIDES OBTIDO DE RESÍDUOS DO BENEFICIAMENTO DO CAMARÃO
(Litopeneus vannamei)
Resumo: O camarão Litopeneus vannamei demonstrou maior viabilidade técnica e
econômica, sendo atualmente a espécie que domina a carcinicultura brasileira.
Entretanto, o aproveitamento dos resíduos gerados pela produção é pouco significativo.
A recuperação de componentes como os carotenóides a partir desses resíduos é uma
alternativa. A caracterização das propriedades físicas e físico-químicas de um óleo se faz
necessária para avaliar suas especificidades. Diante disso, o presente trabalho visa
caracterizar o óleo de soja (OS) e os óleos pigmentados com carotenóides obtidos de
resíduos do beneficiamento do camarão (OR) e da farinha desse resíduo (OF). As
análises foram feitas em triplicatas: acidez, peróxido, impurezas insolúveis em éter,
umidade, todas segundo Brasil (2005) e densidade, verificada em densímetro Anton
Paar, DMA 4500 M. Resultados: Dadas as médias das triplicatas para OS, OR e OF,
respectivamente: para acidez: 0,2816/0,5632/1,9722% ácido oleico; peróxido:
0,5412/0,5460/0,5899
mEq/1000g;
impurezas
insolúveis
em
éter:
0,1792/0,2504/0,1454%;
umidade:
20,8/17,0/35,7%;
densidade:
0,9161/0,9162/0,9180 g/cm³ (25°C). Considerando os valores obtidos é possível
concluir que o óleo pigmentado com carotenóides obtido a partir do resíduo de camarão,
principalmente a amostra pigmentada com o resíduo, apresenta índices próximos ao do
óleo de soja também analisado.
Palavras-chave: Camarão. Litopeneus vannamei. Óleo. Astaxantina.
Title: PHYSICAL AND PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF PIGMENTED OIL
WITH CAROTENOIDS OBTAINED FROM SHRIMP PROCESSING WASTE (Litopeneus
vannamei)
Abstract: The shrimp Litopeneus vannamei showed greater technical and economic
feasibility, currently being the species that dominates the Brazilian shrimp farming.
However, the recovery of waste generated by production is negligible. The recovery of
components such as carotenoids from such waste is an alternative. The characterization
of the physical and physicochemical properties of oil is needed to assess their
specificities. Thus, this study aims to characterize the soybean oil (OS) and pigmented
oils with carotenoids obtained from shrimp processing waste (OR) and flour this waste
(OF). Analyses were performed in triplicate: acidity, peroxide, insoluble impurities in
ether, humidity, all second Brasil (2005) and density seen in Anton Paar, DMA 4500 M.
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Results: Given the average of triplicates for OS, OR and OF , respectively, for acidity:
0.2816 / 0.5632 / 1.9722% oleic acid; Peroxide: 0.5412 / 0.5460 / 0.5899 mEq / 1000g;
insoluble impurities in ether: 0.1792 / 0.2504 / 0.1454%; Humidity: 20.8 / 17.0 /
35.7%; density: 0.9161 / 0.9162 / 0.9180 g / cm³ (25 ° C). Considering the values
obtained it can be concluded that the pigmented oil with carotenoids obtained from
shrimp waste, especially pigmented sample of the residue shows indices close to the
soybean oil also analyzed.
Keywords: Shrimp. Litopeneus vannamei. Oil. Astaxanthin.
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Código: SB0267
Autor: NELSON MARINHO DE LIMA FILHO
Orientador: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA
Título: ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DO DIAFRAGMA PÓS TREINAMENTO MUSCULAR
INSPIRATÓRIO NA ASMA
Resumo: O Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) pode ser uma alternativa na
assistência ao paciente asmático, sendo utilizado como tratamento complementar.
Assim, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos de um programa domiciliar de
TMI sobre a atividade eletromiográfica dos músculos respiratórios em adultos
asmáticos. Trata-se de um ensaio clínico, em que dez adultos asmáticos e dez saudáveis
foram randomizados em dois grupos (controle e treinamento). A atividade elétrica dos
músculos inspiratórios (esternocleidomastóideo (ECM) e diafragma) foi obtida pela
eletromiografia de superfície. Além disso, foram avaliados a função pulmonar
(espirometria), e a Pressão Inspiratória Máxima – PImáx - manovacuometria. Os
participantes foram avaliados antes e após um protocolo de TMI de 6 semanas com o
aparelho POWERbreathe®. Os grupos realizaram o TMI com 50% e 15% da PImáx. Os
dados da amostra foram analisados através do SPSS 20.0, atribuindo-se significância de
5%. Foram utilizados o teste t, a ANOVA one way e a correlação de Pearson. Observou-se
aumento da PImáx, após o TMI, nos grupos treinamento e no saudáveis controle (P<
0,05), que foi acompanhado pelo aumento significativo da atividade do ECM durante a
PImáx no grupo treinamento saudáveis (1488%) e no grupo treinamento asmático
(GTA) (1186,4. Esses achados sugerem que o TMI promoveu melhoras clínicas em todos
os grupos, com destaque para o GTA, sendo uma opção não farmacológica importante
para indivíduos asmáticos.
Palavras-chave: Asma. Adulto. Eletromiografia. Exercício Respiratório. Randomização.
Title: ELECTROMYOGRAPHIC ANALYSIS OF THE DIAPHRAGM POST INSPIRATORY
MUSCLE TRAINING IN ASTHMA

Abstract: Inspiratory muscle training (IMT) may be an alternative in the care of patients
with asthma, and it is used as a complementary therapy. Thus, the aim of this study was
to investigate the effects of a domiciliary program of IMT on the electromyographic
activity of the respiratory muscles in adults with asthma. This is a clinical trial in which
ten adults with asthma and ten healthy adults were randomized into two groups
(control and training). The electrical activity of inspiratory muscles
(sternocleidomastoid (ECM) and diaphragm) was obtained by a surface
electromyography.Furthermore, we assessed lung function (spirometry), maximal
inspiratory pressure - MIP - (manometer). Participants were assessed before and after
the IMT protocol of 6 weeks with POWERbreathe® device. The groups were trained
underwent IMT with 50% and 15 % of MIP. The sample data were analyzed using SPSS
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20.0, attributing significance of 5 %. Were used t test, ANOVA one way and Pearson
correlation. It was observed an increase in MIP, after IMT, in both training groups and in
healthy sham group (P < 0.05), which was accompanied by a significant increase in ECM
activity during MIP in healthy training group (1488 %) and in asthma training group
(ATG) (1186.4%). These findings suggest that IMT promoted clinical improvements in
all groups, especially the ATG, which makes it an important complementary treatment
for patients with asthma.
Keywords: Asthma. Adult. Electromyography. Breathing exercises. Randomization.
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Código: SB0271
Autor: HENRIQUE DE PAULA BEDAQUE
Orientador: KARLA PATRICIA CARDOSO AMORIM
Título: A INFLUÊNCIA DO MEDIARTE SOBRE A EDUCAÇÃO MÉDICA: A PERCEPÇÃO DOS
ESTUDANTES DE MEDICINA
Resumo: O brincar é uma ferramenta de extrema importância para todas as crianças, e
no ambiente hospitalar representa uma fuga do ambiente desgastante e dos sintomas da
doença. Nesse contexto, o Mediarte: com amor e humor é um projeto de extensão que
visa à prática da ludoterapia na pediatria do hospital universitário e que além de
transformar a vida das crianças, tem o potencial de influenciar nos voluntários. Objetivase nesse estudo identificar a influência do projeto na vida dos estudantes de medicina
voluntários. Desse modo, realizou-se uma pesquisa de caráter qualitativo, por análise do
conteúdo para verificar a percepção dos voluntários sobre o tema. Exploramos três eixos
temáticos: “por que estou aqui?”; “o que aprendi?” e “Quais barreiras encontrei?”, nas
quais destacamos a vontade dos voluntários em sua inserção precoce no ambiente do
cuidado e a vontade de interagir com crianças como elementos atraentes para o projeto,
o desenvolvimento de habilidades como comunicação, humanização e relação médicopaciente durante a participação no projeto e como barreira encontrada a necessidade de
se adaptar a brincar com crianças doentes, que apesar de terem certas limitações não
perdem o brilho nos olhos e cada brincadeira. O estudo concluiu que a influência do
projeto na vida dos estudantes voluntários está indo ao encontro das habilidades e
competência desejadas pelas novas Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina,
devendo ser valorizada e estimulada.
Palavras-chave: ludoterapia. DCNs. Extensão Universitária.
Title: The perception of medical students about the influence of Mediarte in medical
education
Abstract: The play is an extremely important tool for all children, and in the hospital
setting is an escape from the stressful environment and symptoms of the disease. In this
context, Mediarte: with love and humor is an extension project to the practice of play
therapy in pediatric environment at an university hospital and that in addition to
transforming the lives of children, has the potential to influence the volunteers. The
objective is to identify the influence of the project on the volunteers. Thus, there was a
qualitative character research by analyzing the content to determine the volunteers'
perceptions of the subject. We explore three main themes: "Why am I here?"; "What I´ve
learned?" And "What barriers I found?", In which we found the willingness of volunteers
in their early insertion in the care of the environment and the desire to interact with
children as attractive elements for design, development of skills such as communication,
humanization and doctor-patient relationship for participation in the project and as a
barrier found the need to adapt to play with sick children, that despite certain
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limitations do not lose their luster in the eyes and every joke. The study concluded that
the influence of the project on the student volunteers are meeting the skills and
expertise desired by the new Guidelines for Medical Course, showing the importance of
valuing and stimulating the project.
Keywords: play therapy. DCNs. University Extension.
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Código: SB0274
Autor: NATALIA CAROLINE SANTOS AQUINO DE SOUZA
Orientador: BENTO JOÃO DA GRAÇA AZEVEDO ABREU
Título: EFEITO DO EXERCÍCIO AERÓBIO MODERADO EM PARÂMETROS DE ESTRESSE
OXIDATIVO E MORFOLÓGICOS CAUSADOS PELA NEFROPATIA DIABÉTICA EM RATOS
Resumo: Diabetes Mellitus (DM) é uma séria doença caracterizada pela falha na secreção
de insulina ou na sua recepção pelas células do organismo, o que provoca altos níveis de
glicose no sangue cronicamente, causando diversas desordens endócrino-metabólicas a
diferentes sistemas. Atualmente, a prática de exercícios físicos aliada a insulinoterapia
tem sido considerada uma das principais abordagens de tratamento da DM e, ainda,
estudos têm demonstrado que pode retardar a progressão da doença renal, o que
corrobora com o conhecimento a respeito da nefropatia diabética, nosso objeto de
estudo, que é uma das mais prevalentes e sérias complicações microvasculares da DM.
Assim, este trabalho visa investigar os aspectos morfofuncionais, bioquímicos e
moleculares do tecido renal de um modelo experimental contendo Ratos Wistar com
diabetes induzida por estreptozotocina, submetidos a exercício físico de natação.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Nefropatia Diabética. Atividade Física
Title: EFFECT OF MODERATE AEROBIC EXERCISE IN OXIDATIVE STRESS AND
MORPHOLOGICAL PARAMETERS CAUSED BY NEPHROPATHY DIABETIC IN RATS
Abstract: Diabetes Mellitus (DM) is a severe disease characterized by failure of insulin
secretion or resistance to its action by the cells, which consequently causes high glucose
levels in blood. This condition may trigger several endocrine-metabolic disorders in
different systems. Currently, the practice of physical exercise combined with insulin
therapy has been considered one of the leading DM treatment approaches for DM and
studies have shown that it can slow the progression of kidney disease. The object of our
study is the diabetic nephropathy, one of the most prevalent and serious microvascular
complications of DM. So, this work aims to investigate the morphological, functional,
biochemical and molecular aspects of the renal tissue in an experimental model of
streptozotocin-induced diabetes rats, undergoing physical exercise swimming.
Keywords: Diabetes Mellitus. Diabetic nephropathy. Physical Activity.
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Código: SB0276
Autor: VANESSA FREIRES MAIA
Orientador: ERIKA SIMONE GALVAO PINTO
Co-Autor: CINTHIA JOIZY DE OLIVEIRA VIEIRA, LETICIA ALVES DE AMORIM
Título: A CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Resumo: Introdução: Na atenção à Tuberculose (TB) é essencial que os profissionais dos
serviços de saúde sejam constantemente capacitados para possibilitar a detecção
precoce, o diagnóstico e tratamento apropriados da doença. Objetivo: analisar como
ocorre a capacitação em tuberculose nos serviços de Atenção Primária à Saúde do
Município de Natal RN. Metodologia: pesquisa descritiva de abordagem quantitativa
realizada no município de Natal RN. A coleta de dados foi realizada baseada em um
questionário estruturado em sete dimensões e subdividido em componentes, no período
de novembro de 2013 a janeiro de 2014. Para este trabalho utilizou-se componentes das
dimensões: organização de atenção à tuberculose, suporte e decisão e sistemas de
informação clínica. Resultados: 72% dos profissionais julgaram como capacidade
razoável o componente que se refere as estratégias para que a Atenção Primária seja o
local para o tratamento de TB; 44% classificaram como limitada o componente
relacionado a capacitação dos profissionais de saúde para à atenção à TB; 65%
classificaram como ótima o componente que se refere as informações que são prestadas
as pessoas sobre a doença; 60% julgaram o componente sobre o plano de cuidados para
os portadores de TB como capacidade básica. Conclusão: Verifica-se que há dificuldades
na realização da capacitação adequada dos profissionais no município e desta forma
também há adversidades quanto às estratégias desenvolvidas e planos de cuidado aos
portadores da doença.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Capacitação; Tuberculose
Title: EMPOWERMENT IN TUBERCULOSIS IN PRIMARY HEALTH CARE
Abstract: Introduction: Attention to Tuberculosis (TB) is essential that service
professionals are constantly trained to enable the early detection, diagnosis and
appropriate treatment of disease. Objective: To analyze how is training in tuberculosis in
primary care services Health RN Christmas City. Methodology: search descriptive with
quantitative approach performed in the Christmas municipality RN. Data collection was
carried out based on a structured questionnaire in seven dimensions, subdivided into
components from November 2013 to January 2014. For this work we used components
of dimensions: care organization to tuberculosis, support and decision, clinical
information systems Results: 72% of professionals judged as reasonable capacity
component that refers to the strategies that primary care is the Local for the treatment
of TB; 44% classified as limited the component related to training of health
professionals to the TB care; 65% rated as excellent component that relates the
information that is provided to people about the disease; 60% judged the component of
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the plan of care for patients with TB as a basic capacity. Conclusion: It appears that there
are difficulties in achieving adequate training of professionals in the cityand thus, there
are also payment adversity as the strategies developed and plan care the disease.
Keywords: Primary Health Care; training; Tuberculosis
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Código: SB0277
Autor: ROGERIO LUCIANO SEVERIANO
Orientador: MARCIO DIAS PEREIRA
Título: CONDICIONAMENTO FISIOLÓGICO EM SEMENTES DE COENTRO
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a germinação e desenvolvimento inicial de
plântulas de coentro submetidas a três métodos de condicionamento fisiológico por
cinco períodos. As sementes foram condicionadas por 0, 2, 4, 6 e 8 h, pelos métodos: (1)
sobre telas metálicas em caixas de gerbox; (2) em rolos de papel e (3) imersas em água.
As sementes condicionadas foram submetidas aos seguintes testes: porcentagem
germinação (G%), índice de velocidade de germinação (IVG), primeira contagem de
germinação (PCG), comprimento de parte aérea (CPA) e comprimento de raiz primária
(CR). Houve efeito significativo do método e do tempo de condicionamento para a
maioria das variáveis analisadas, sendo o rolo de papel, o que permitiu melhor
desempenho de vigor das sementes na maioria dos períodos testados. A germinação e o
desenvolvimento inicial das plântulas diminuíram à medida que se aumentou as horas
de condicionamento fisiológico.
Palavras-chave: Coriandrum sativum L.. pré-hidratação. vigor
Title: PRIMING IN CORIANDER SEEDS
Abstract: The objective of this study was to evaluate the germination and early
development of Coriander seedlings subjected to three methods of physiological
conditioning for five periods. The seeds were conditioned for 0, 2, 4, 6 and 8 h, the
methods (1) on wire mesh in gerbox boxes; (2) paper rolls and (3) immersed in water.
Primed seeds were subjected to the following tests: germination percentage (G%),
germination speed index (GSI), first count of germination (FCG), shoot length (SL) and
primary root length (PRL). There was a significant effect of the method and the
conditioning time for most of the variables, and the paper roll, which allowed better
performance of seed vigor in most tested periods. The germination and early seedling
development decreased as they increased the hours of priming.
Keywords: Coriandrum sativum L.. prehydration. vigor
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Código: SB0278
Autor: ANA PAULA ARAUJO DA SILVA
Orientador: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS
Co-Autor: DENISE MARIA DE LIMA E SILVA, PENHA PATRÍCIA CABRAL RIBEIRO
Título: Óleo pigmentado a partir do resíduo do beneficiamento do camarão: Avaliação da
atividade antioxidante.
Resumo: O beneficiamento do camarão se dá pela eliminação de impurezas provenientes
dos viveiros, classificação por faixa de tamanho, seguido da embalagem e congelamento.
Esse processo gera resíduos na indústria e poluição no meio ambiente. A utilização
desses resíduos de camarão objetiva recuperar componentes químicos que podem ser
utilizados em outros segmentos da indústria. Este trabalho visou avaliar a capacidade
antioxidante do óleo pigmentado com carotenoides obtido a partir do resíduo e da
farinha do resíduo do camarão (Litopenaeus vanamei). Foi obtido óleo pigmentado,
extratos do óleo de soja (OS) e dos óleos pigmentados da farinha do resíduo de camarão
(OF) e resíduo de camarão (OF). Para avaliação da atividade antioxidante foi realizado
testes de avaliação da atividade antioxidante total (TCA), teste do poder redutor, teste
do sequestro do ânion superóxido, sequestro do radical hidroxil e atividade antioxidante
utilizando DPPH. A Atividade Antioxidante Total (TCA), o Poder Redutor e Radical
Hidroxil foi maior no óleo pigmentado da farinha do resíduo de camarão nas três formas
analisadas: óleo, camada lipídica e metanólica. Já o do sequestro do ânion superóxido foi
maior no óleo de soja, nas três formas analisadas e a Atividade Antioxidante utilizando
DPPH foi maior no óleo pigmentado da farinha do resíduo de camarão nas três formas
analisadas. Esses resultados sugerem que o óleo pigmentado da farinha de resíduo de
camarão é um importante alimento com atividade antioxidante.
Palavras-chave: Óleo pigmentado. Resíduo de camarão. Antioxidante.
Title: OIL PIGMENT FROM SHRIMP PROCESSING OF WASTE: ACTIVITY ASSESSMENT
ANTIOXIDANTE
Abstract: The shrimp processing is by elimination of impurities from the nurseries,
classification by size range, followed by packaging and freezing. This process generates
much waste and industrial pollution in the environment. The use of these shrimp waste
aims to recover chemical components that may be used in other industry segments. This
study evaluated the antioxidant capacity of pigmented oil with carotenoids obtained
from the residue and flour shrimp residue (Litopenaeus vanamei). The pigmented oil
was obtained, soybean oil extracts (OS) and pigmented oils flour shrimp waste (OF) and
shrimp waste (OF). For the evaluation of antioxidant activity was carried out evaluation
tests of the total antioxidant activity (TCA), the test of reducing power, the test
kidnapping of superoxide anion, the kidnapping of the hydroxyl radical and the
antioxidant activity using DPPH. Total Antioxidant Activity (TCA), the Reducer Power
and Hydroxyl Radical was higher in pigmented oil of shrimp waste meal in three ways
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analyzed: oil, lipid layer and methanol. Since the sequestration of superoxide anion was
higher in soybean oil, in three forms and analyzed using the DPPH antioxidant activity
was greater in the pigmented oil from shrimp waste in flour analyzed three ways. These
results suggest that the pigmented oil from shrimp waste meal is an important food with
antioxidant activity.
Keywords: Pigmented oil. Shrimp waste. Antioxidant.
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Código: SB0280
Autor: KEZAUYN MIRANDA AIQUOC
Orientador: DANIELE VIEIRA DANTAS
Co-Autor: IZABELLE BEZERRA COSTA, JESSICA CRISTHYANNE PEIXOTO NASCIMENTO,
RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS
Título: VÍTIMAS DE QUEIMADURAS ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DE EMERGÊNCIA:
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM E ANÁLISE DA IMAGEM CORPORAL PÓS-TRAUMA
Resumo: As queimaduras são classificadas como lesões de tecidos orgânicos
ocasionadas por traumas térmicos, químicos, biológicos, elétricos ou radioativos. Esse
estudo objetiva identificar os diagnósticos de enfermagem presentes nas vítimas de
queimaduras atendidas em um hospital de emergência e avaliar a satisfação com a
imagem corporal através da escala Satisfaction With Appearance Scale (SWAP), validada
para português-Brasil, dessas vítimas. Trata-se de estudo descritivo, quantitativo,
realizado no Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel, com 17 vítimas de
queimaduras atendidas na instituição. Após análise, foram identificados vinte e cinco
diagnósticos de enfermagem, sendo sete de risco: risco de infecção; integridade da pele
prejudicada; dor aguda. Referente à avaliação da satisfação da imagem corporal, a média
dos escores foi 30,23 pontos, isso indica que os pacientes estavam razoavelmente
satisfeitos. Tomando como parâmetro a média, 41,18% tiveram pontuação acima dela,
desses, 85,17% eram da faixa de idade de 30 a 59 anos e do sexo masculino. Também
estavam acima da média, as vítimas com queimaduras de 2° grau (29,41%) e as que
tiveram mais de 20% do corpo queimado (29,41%). Portanto, foi possível identificar os
principais Diagnósticos de Enfermagem e avaliar a satisfação da autoimagem, com isso,
pode-se entender melhor as consequências psicossociais e, portanto, prestar uma
assistência sistematizada.
Palavras-chave: Diagnóstico de Enfermagem. Queimaduras. Avaliação.
Title: VICTIMS OF BURNS IN ATTENDED AN EMERGENCY HOSPITAL: NURSING
DIAGNOSTICS AND ANALYSIS OF BODY IMAGE AFTER TRAUMA
Abstract: Burns are classified as organic tissue injuries caused by thermal, chemical,
biological, radioactive or electrical traumas. This study aims to identify the nursing
diagnoses present in burn victims treated at an emergency hospital and to assess
satisfaction with body image across the range of Satisfaction With Appearance Scale
(SWAP), validated for Portuguese-Brazil, in these victims. It is a descriptive, quantitative
study, conducted at the Hospital Complex Monsenhor Walfredo Gurgel, with 17 burn
victims treated at that institution. After analysis, twenty-five nursing diagnoses were
identified, in which, seven are diagnoses of risk: risk of infection; impaired skin
integrity; acute pain. Regarding the assessment of the satisfaction of body image, the
average score was 30.23 points, which indicates that patients were reasonably satisfied.
Taking the average score as a parameter, 41.18% scored above it, from these, 85.17%
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were males from the age group 30-59 years. Victims with 2nd degree burns (29.41%),
and those who had more than 20% of the body burned (29.41%) were also above
average. Therefore, it was possible to identify the main Nursing Diagnostics and evaluate
the self-image satisfaction, and thus, better understand the psychosocial consequences
and consequently provide a systemized care.
Keywords: Nursing Diagnostics. Burns. Evaluation.
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Código: SB0283
Autor: JUCICLEIDE DE SOUZA MARTINS
Orientador: ALICE DE MORAES CALVENTE VERSIEUX
Título: MORFOLOGIA, FENOLOGIA E BIOLOGIA FLORAL DAS ESPÉCIES TACINGA
INAMOENA E TACINGA PALMADORA, fase 1
Resumo: Tacinga (Cactaceae) é um gênero amplamente distribuído no nordeste e parte
do sudeste brasileiro, constituído por um total de 07 espécies reconhecidas. Dentre as
espécies do gênero, 03 ocorrem no Rio Grande do Norte: T. inamoena, T. palmadora e T.
subcylindrica. Todas são caracterizadas morfologicamente pela abundância de
gloquídeos, e há diferenças apontadas entre elas em relação ao padrão de espinação e
variação de tamanho ou porte. Entretanto, os limites da variação morfológica entre estas
espécies, apesar de já ter sido documentada a formação de híbridos naturais nas
espécies do gênero, ainda não foram devidamente documentados e os estudos
científicos sobre as mesmas ainda são escassos. Essa pesquisa tem como objetivo geral
compreender a delimitação dos limites específicos entre as espécies em questão, por
meio de um estudo da morfologia, fenologia e biologia floral destas. Nesta primeira
etapa do projeto realizou-se uma análise morfométrica com o objetivo identificar
diferenças morfológicas entre as espécies. Foram mensurados caracteres vegetativos,
totalizando 90 segmentos do caule analisados. Para análise dos dados foram aplicados
uma Análise de Variância (ANOVA), um teste Tukey HSD, um teste de Correlação
Cruzada e uma análise de Componentes Principais (PCA). Os resultados indicam que as
espécies apresentam caracteres morfológicos distintos, exceto quando comparado
abundância de gloquídeos em segmentos jovens.
Palavras-chave: Cactaceae, morfologia, morfometria, Tacinga.
Title: MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THREE SPECIES OF THE GENUS TACINGA: T.
inamoena, T. palmadora, T. subcylindrica (Cactaceae)

Abstract: Tacinga (Cactaceae) is a widely distributed genus in northeastern and part of
southeastern Brazil comprising a total of 07 species recognized. Among the species of
the genus, 03 occur in Rio Grande do Norte: T. inamoena, T. palmadora e T.
subcylindrica. All are characterized morphologically by the abundant presence of
glochids, and there are differences noted among them in the spination pattern and size.
However, the limits on the morphological variation among these species, despite the
existence of natural hybrids in the genus, have not been properly documented and
scientific studies about these species are still scarce. This research general objective is to
understand the specific delimitation of the species in question through the study of the
morphology, phenology and floral biology. In this first stage of the project we performed
a morphometric analysis aiming to identify morphological differences between species.
Vegetative characters were measured in 90 stem segments. Data analyses applied were:
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analysis of variance (ANOVA), a Tukey HSD test, a cross-correlation test and a Principal
Component analysis (PCA). The results indicate that the species are morphologically
distinct, except when the abundance of glochids in young segments is compared.
Keywords: Cactaceae, morphology, morphometry, Tacinga.
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Código: SB0284
Autor: MARIA HELIMARA DE MEDEIROS
Orientador: LOURDES BERNADETE ROCHA DE SOUZA
Título: Interferencia do Indice de Massa Corporal nos parametros acústicos da voz
Resumo: Fatores específicos como peso e volume corporal podem interferir na produção
da voz e consequentemente nos seus parâmetros acústicos, razão pela qual é importante
para o clínico estar atento a estas relações. Objetivo verificar a relação entre o Índice de
Massa Corporal e a média dos parâmetros acústicos da voz. Métodos: estudo
observacional, transversal e descritivo. A amostra foi composta de 84 mulheres, na faixa
etária entre 18 e 40 anos, média de 26,83 (±6,88), agrupadas de acordo com o índice de
massa corporal: 19 abaixo do peso; 23 com peso normal, 20 com sobrepeso e 22 obesas
e avaliadas quanto a frequência fundamental, da vogal sustentada [a] e ao tempo
máximo de fonação das vogais [a], [i], [u], utilizando-se do software PRAAT. Os dados
obtidos foram submetidos ao teste Kruskal-Wallis. Todas as variáveis apresentaram
resultado estatisticamente significativo e foram submetidas ao teste não paramétrico de
Mann Whitney. Resultados: com relação à média da frequência fundamental houve
diferença estatisticamente significativa entre grupos com peso normal e sobrepeso e
entre os grupos com peso normal e obesidade. A média do tempo máximo de fonação
revelou diferença estatisticamente significativa entre os indivíduos com baixo peso e
obesidade; peso normal e obesidade; sobrepeso e obesidade. Conclusão: o índice de
massa corporal influenciou na média da f0 dos indivíduos com sobrepeso e obesos
avaliados nesse estudo. A obesidade mórbida influiu na redução da média do TMF.
Palavras-chave: Voz. Frequência fundamental. Tempo Máximo de Fonação.
Title: Interference of body mass index in the acoustic parameters of the voice
Abstract: Specific elements such as weight and body volume can interfere in voice
production and consequently in its acoustic parameters, which is why it is important for
the clinician to be aware of these relationships. Purpose: To investigate the relationship
between body mass index (BMI) and the average acoustic voice parameters. Methods:
Observational, cross-sectional descriptive study. The sample consisted of 84 women,
aged between 18 and 40 years, an average of 26.83 (± 6.88), grouped according to BMI:
19 underweight; 23 normal range, 20 overweight and 22 obese and evaluated the
fundamental frequency (f0) of the sustained vowel [a] and the maximum phonation time
(MPT) of the vowels [a], [i], [u], using PRAAT software. The data were submitted to the
Kruskal-Wallis. All variables showed statistically significant results and were subjected
to non-parametric test Mann-Whitney. Results: Regarding to the average of the
fundamental frequency, there was no statistically significant difference between groups
with normal range and overweight and between groups with normal range and obese.
The average MPT revealed statistically significant difference between underweight and
obese individuals; normal range and obese; overweight and obese. Conclusion: Body
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Mass Index influenced the average fundamental frequency of overweight and obese
individuals evaluated in this study. Obesity influenced in reducing MPT average.
Keywords: Voice.Fundamental Frequency. Maximum Phonation Time.
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Código: SB0285
Autor: MATHEUS MADSON LIMA AVELINO
Orientador: TANIA FERNANDES CAMPOS
Título: Atividades Funcionais no Estágio Crônico do AVC
Resumo: A independência funcional dos pacientes com Acidente Vascular Cerebral
(AVC) é de fundamental importância para sua qualidade de vida, por isso, o objetivo
deste estudo foi avaliar quais atividades funcionais os pacientes realizam no estágio
crônico do AVC. Participaram do estudo 40 indivíduos, 24 pacientes crônicos de AVC,
com idade média de 59 ± 12 anos e tempo de sequela de 17 ± 22 meses e 16 indivíduos
saudáveis com idade média de 53 ± 6 anos. Todos os participantes foram submetidos a
um questionário para investigar quais atividades faziam parte da sua rotina diária. Os
dados foram analisados através do teste Qui-quadrado. Quanto às atividades básicas da
vida diária, foi encontrada diferença significativa entre os pacientes e saudáveis na
realização das atividades de de levantar da cama (p=0,03) e subir escadas (p=0,025).
Dentre as atividades instrumentais avaliadas, verificamos que 29,2% dos pacientes não
realizavam a atividade de discar o telefone, 70,8% de lavar louças, 70,8% de lavar
roupas, 58,3% de cozinhar, 100% de costurar, 87,5% de realizar consertos, 41,7% de ir
ao banco, 54,2% de fazer compras e 45,8% de escrever (p<0,05). Quanto às atividades
sociais, observamos que 87,5% não trabalhavam profissionalmente, 41,7% não faziam
visitas a amigos e parentes, 75% não viajavam, 75% não iam a praia e 95,8% não
dançavam (p<0,05). Em conclusão, verificamos que os pacientes adotam um estilo de
vida menos ativo, mesmo no estágio crônico da doença, com pouca recuperação nas a
Palavras-chave: Transtornos cerebrovasculares. Atividades cotidianas. Reabilitação.
Title: Functional activities in the chronic stage of Stroke
Abstract: The functional independence of patients with stroke is of fundamental
importance to their quality of life, therefore, the aim of this study was to evaluate which
patients perform functional activities in chronic stage of stroke. The study included 40
subjects, 24 chronic stroke patients, mean age 59 ± 12 years and duration of sequelae of
17 ± 22 months and 16 healthy subjects with a mean age of 53 ± 6 years . All participants
underwent a questionnaire to investigate what activities were part of his daily routine.
Data were analyzed using Chi-square test. As for the basic activities of daily living,
significant difference between patients and healthy on the realization of the activities:
out of bed (p = 0.03) and stair climbing (p= 0.025 ). Among the instrumental activities
evaluated, we found that 29.2% of patients did not perform the activity dialing the
phone, 70.8% of dishwashers, washing 70.8%, 58.3% of cooking, sewing 100%, 87.5% of
performing repairs, 41.7% going to the bank, 54.2% for shopping and 45.8% of writing
(p< 0.05 ). Regarding social activities, we observed that 87.5% did not work
professionally, 41.7 % did not take visiting friends and relatives, 75% did not travel,
75% did not go to the beach and not danced 95.8% (p< 0.05). In conclusion, we found
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that patients adopt a style less active life, even in the chronic stage of the disease, with
little recovery in instrumental and social activities.
Keywords: Cerebrovascular disorders. Activities of daily living. Rehabilitation.
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Código: SB0290
Autor: MANOEL BARBOSA SABINO
Orientador: ELIANE SANTOS CAVALCANTE
Título: HOMENS VÍTIMAS DE LESÃO MEDULAR PORTADORES DE ÚLCERA DE PRESSÃO
EM LONGA PERMANÊNCIA HOSPITALAR
Resumo: Objetivo: descrever as características sociodemográficas e epidemiológicas de
homens vítimas de lesão medular que desenvolveram úlcera de pressão por longa
permanência no leito. Método: estudo exploratório, com abordagem quantitativa,
realizado em um Hospital de referencia em urgência do Nordeste, no período de outubro
de 2015 a março de 2016. A população compôs-se de 28 homens vítimas de lesão
medular internados em enfermaria neurológica no aguardo de neurocirurgia. O projeto
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE 20818913.0.0000.5537.
Resultados: todos eram do sexo masculino e 63,6% na faixa etária entre 18 e 40 anos. O
maior número de atendimentos foi entre setembro e dezembro de 2015 (42,9%),
acidente de moto (75,0%) apresentaram úlcera de pressão estágio I (96,4%). UP em
estágio II e III(43%). A parestesia e dor nos membros inferiores foram relatadas pelos
participantes como fator dificultador do movimento no leito, o que foi atribuído como
principal causa das UP. Conclusão: predominou o sexo masculino, na idade entre 18 e 40
anos. O maior número de atendimentos foi em 2015, durante o dia, por acidente de
trânsito, a caminho do trabalho.
Palavras-chave: úlcera de pressão, traumatismo da medula espinhal, Hospitalização.
Title: INJURY VICTIMS MEN MEDULAR PRESSURE ULCER PATIENTS IN HOSPITAL STAY
LONG
Abstract: Objective: To describe the sociodemographic and epidemiological
characteristics of male victims of spinal cord injury who developed long-term pressure
ulcer in bed. Method: an exploratory study with a quantitative approach, performed in a
reference hospital in urgency of the Northeast, from October 2015 to March 2016. The
population consisted of 28 male victims of spinal cord injury admitted to the
neurological ward awaiting the neurosurgery. The project was approved by the
Research Ethics Committee, CAAE 20818913.0.0000.5537. Results: all were male and
63.6% of those aged between 18 and 40 years. The largest number of calls was between
September and December 2015 (42.9%), motorcycle accident (75.0%) had ulcer stage I
pressure (96.4%). UP stage II and III (43%). The paresthesia and lower limb pain were
reported by the participants as a complicating factor in the movement of the bed, which
was attributed as the main cause of the UP. Conclusion: it was male, between the ages of
18 and 40. The highest number of visits was in 2015 during the day, traffic accident on
the way to work.
Keywords: pressure ulcers, trauma, spinal cord, Hospitalization.
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Código: SB0292
Autor: PALOMA RAYANE PINHEIRO
Orientador: MARCIO DIAS PEREIRA
Título: GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS DE ALFACE
SUBMETIDAS A EXTRATOS DE PIMENTAS
Resumo: Antes da descoberta dos produtos fitossanitários sintéticos, as substâncias
naturais extraídas dos vegetais eram amplamente utilizadas. O presente trabalho teve
como objetivo avaliar o efeito dos extratos alcóolicos de três diferentes espécies de
pimentas em diferentes concentrações na germinação de sementes e desenvolvimento
inicial de plântulas de alface. As sementes foram umedecidas com extratos alcoólicos das
três espécies de pimentas: Piper callosum, Piper medium, Piper aduncum, em diferentes
concentrações: 0, 20, 30, 40, 50, 60 e 70%. As avaliações foram diárias até o sétimo dia
após a semeadura, e ao final foi determinada a porcentagem de germinação (G%),
primeira contagem de germinação (PCG), índice de velocidade de germinação (IVG) e
comprimento de plântula (CP). Os dados foram submetidos às análises de variância e de
regressão. Para a primeira contagem de germinação e o índice de velocidade de
germinação, o extrato da Piper médium se destacou em relação às outras duas pimentas,
o comprimento de plântulas foi prejudicado quando da aplicação de extratos de Piper
callosum e a Piper aduncum prejudicaram esta característica. Para primeira contagem
de germinação, observou-se que elevadas concentrações dos extratos alcóolicos
prejudicaram o desenvolvimento inicial das plântulas. A utilização dos diferentes
extratos nas diferentes concentrações prejudicou à germinação e desenvolvimento
inicial das plântulas de alface.
Palavras-chave: Alelopatia, concentrações, pimentas
Title: GERMINATION AND INITIAL DEVELOPMENT OF LETTUCE SEEDLINGS
SUBJECTED TO PEPPER EXTRACTS
Abstract: Prior to the discovery of synthetic pesticides , natural substances extracted
from the plants were widely used. Some species of the genus Piper may have fungicidal
effect, insecticide or even allopathic seeds of other species. Therefore, this study aimed
to evaluate the effect of alcoholics extracts of three different species of peppers in
different concentrations on seed germination and initial development oflettuce
seedlings. The seeds were moistened with alcohol extracts of the three kinds of peppers:
Piper callosum, medium Piper, Piper aduncum in different concentrations: 0, 20, 30, 40,
50, 60 and 70%. The evaluations were daily until the seventh day after sowing, and the
end was determined the germination percentage (F%), first count (PCG), germination
speed index (GSI) and seedling length (CP). The data were submitted to variance and
regression analysis. For the first count and germination speed index, Piper medium
extract excelled in the other two peppers, seedling length was hampered when applying
Piper extracts callosum and Piper aduncum damaged this feature. For first count, it was
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observed that high concentrations of alcoholics extracts hindered the early development
of seedlings. The use of different extracts in different concentrations impaired the
germination and initial development of lettuce seedlings.
Keywords: Allelopathy, mergers, peppers
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Código: SB0299
Autor: MATHEUS RODRIGO CONFESSOR TEIXEIRA
Orientador: HINDIAEL AERAF BELCHIOR
Co-Autor: SERGIO ARTHURO MOTA ROLIM
Título: Lembrança ou familiaridade: A influência da qualidade do sono sobre o
desempenho em um teste de memória episódica
Resumo: A memória dos seres humanos é classicamente dividida em memória nãodeclarativa (procedural ou implícita) como andar de bicicleta e declarativa (semântica
ou explícita). A capacidade de reconhecimento de um item frente a inúmeros distratores
pode se dar através de dois processos mnemônicos, a familiaridade e a lembrança. A
lembrança está relacionada com a recuperação vívida e detalhada dos itens e suas
informações contextuais, enquanto a familiaridade é a capacidade de reconhecer os itens
previamente vistos como familiares. Estudos neuroanatômicos mostraram que esses
processos dependem de diferentes estruturas do lobo temporal medial, como por
exemplo o hipocampo. Além disso, outras linhas de evidência têm mostrado que tanto o
sono de ondas lentas (SOL, que é popularmente conhecido como sono profundo) como o
sono de movimentos oculares rápidos (MOR, que se relaciona fortemente com os
sonhos) têm papéis complementares sobre o processo de consolidação das memórias.
Enquanto a formação de memórias procedurais se beneficia prioritariamente do sono
MOR, as memórias declarativas são beneficiadas pelo sono SOL. O presente trabalho tem
como objetivo investigar a relação dos diferentes subtipos de evocação de uma memória
com a qualidade de sono dos indivíduos. Para isso, realizaremos tarefas mnemônicas
baseadas em evocação livre e em reconhecimento de palavras, e investigaremos a
qualidade de sono dos sujeitos na noite que precede e que se segue ao experimento.
Palavras-chave: Familiaridade; Lembrança; Teste; Memória e Sono.
Title: Remembrance or familiarity: The influence of sleep quality on the performance in
an episodic memory test.
Abstract: The memory of humans is classically divided into non-declarative memory
(proceeding or implied) as cycling and declarative (explicit or semantics). The
recognition capability of an item in front of numerous distractors may be through two
mnemonic processes, familiarity and remembrance. The remembrance is related to the
vivid and detailed recovery of items and their contextual information while familiarity is
the ability to recognize the items previously seen as family. neuroanatomical studies
showed that these processes depend on different structures of the medial temporal lobe,
such as the hippocampus. In addition, other lines of evidence have shown that both
slow-wave sleep (SWS, which is popularly known as deep sleep) and sleep rapid eye
movement (REM, which relates strongly with dreams) have complementary roles on the
consolidation of memories. While the formation of procedural memories priority
benefits of REM sleep, declarative memories are benefited by sleep SOL. This study aims
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to investigate the relationship of the different subtypes evocation of a memory with the
quality of sleep of individuals. For this, we will hold mnemonic tasks based on free recall
and recognition of words, and investigate the quality of sleep of the subject in the night
preceding and following the experiment.
Keywords: Familiarity; Remembrance; Test; Memory and Sleep
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Código: SB0301
Autor: WILTON BESERRA DOS SANTOS
Orientador: ELAINE CRISTINA GAVIOLI
Título: Avaliação do mecanismo da ação antidepressiva de Passilfora edulis edulis em
camundongos.
Resumo: Plantas medicinais constituem uma rica fonte de compostos biologicamente
ativos utilizadas para o tratamento de diversos transtornos psiquiátricos, como os
transtornos de ansiedade e depressão. A depressão é considerada um transtorno
psiquiátrico crônico e comum que afeta 350 milhões de indivíduos de todas as idades ao
redor do mundo. Neste contexto as condutas de intervenção farmacológica que vêm
sendo empregadas, embora eficazes, deixam a desejar, quando observados seus efeitos
adversos. O gênero Passiflora é comumente conhecido comercialmente pelos seus
frutos, mas também é bastante utilizado na medicina tradicional brasileira. O presente
estudo investigou os mecanismos neurofarmacológicos responsáveis pelo potencial
efeito do tipo antidepressivo das frações butanólica (BuOH) e acetato de etila (AcOEt) de
P. edulis var. edulis. Para tanto foram utilizados camundongos Swiss machos. Os animais
foram pré-tratados com PCPA (inibidor da síntese de 5-HT), AMPT (inibidor da síntese
de catecolaminas) ou DSP-4 (neurotoxina noradrenérgica) e posteriormente tratados
com BuOH, AcOEt ou salina, por gavagem, 60 minutos antes dos testes de campo aberto
e natação forçada. Foram utilizados como controle positivo, fluoxetina e nortriptilina. Os
resultados sugerem que o efeito do tipo antidepressivo das frações BuOH e AcOEt de P.
edulis var. edulis envolve a neurotransmissão serotoninérgica e catecolaminérgica,
possivelmente a dopaminérgica.
Palavras-chave: Passiflora sp.. Depressão. Monoaminas. Camundongo. modelo animal.
Title: EVALUATION OF THE MECHANISM OF ANTIDEPRESSANT ACTION OF Passilfora
edulis edulis IN MICE.
Abstract: Medicinal plants constitute a rich source of biologically active compounds
employed in the treatment of many psychiatric disorders, such as anxiety and
depression. Depression is considered a chronic and common psychiatric disorder that
affects 350 million people of all ages around the world. In this context, the
pharmacological intervention despite being effective induces several side effects. The
genus Passiflora is commonly commercially due to the fruits, but is also widely used in
traditional Brazilian medicine to the treatment of some diseases. This study investigated
the neuropharmacological mechanisms responsible for the potential antidepressant-like
effects of butanolic (BuOH) and ethyl acetate (EtOAc) fractions of P. edulis var. edulis. To
perform this study male Swiss mice were used. Animals were pretreated with PCPA
(inhibitor of 5-HT synthesis), AMPT (inhibitor of catecholamine synthesis) or DSP-4
(noradrenergic neurotoxin) and then treated with BuOH, EtOAc or saline by gavage 60
minutes before the open field test and forced swimming. Fluoxetine and nortriptyline
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were used as positive control. The results suggest that the antidepressant-like effects of
BuOH and EtOAc fractions of P. edulis var. edulis is mediated by serotonergic and
catecholaminergic neurotransmission, possibly dopaminergic.
Keywords: Passiflora sp.. Depression. Monoamines. Mouse. animal model.
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Código: SB0302
Autor: ANGELICA LUIZA DE SALES SOUZA
Orientador: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA
Co-Autor: JÉSSICA BASTOS PIMENTEL, MYCHELLE KYTCHIA RODRIGUES NUNES
DUARTE, THATYANE OLIVEIRA SOUZA
Título: ALTERAÇÕES METABÓLICAS E CONSUMO ALIMENTAR E DIETÉTICO
PACIENTES COM DCV

EM

Resumo: O objetivo foi avaliar o perfil lipídico e o consumo alimentar e dietético de
pacientes com doença cardiovascular. Estudo transversal com pacientes de ambos os
sexos, e idade entre 30 a 74 anos, submetidos à cinecoronariografia. O estudo aprovado
pelo CEP/HUOL/UFRN, CAAE nº 0001.0.051.294-11, entre Junho a Outubro/2015.
Coletou-se dados biodemográficos, clínicos, estilo de vida, bioquímicos e dietéticos. O
grau de lesão cardiovascular foi obtido pelo Escore de Friesinger. A amostra final foi de
35 pacientes, idade média 57,62 (9,52) anos. Registrou-se que 40% eram tabagistas,
mais frequente no sexo masculino (38,09%). Observou-se na população total uma média
de glicemia de jejum, 124,85 (59,24) mg/dL, hipertrigliceridemia 166,79 (83,95) mg/dL,
HDL-c baixo 38,00 (12,97) mg/dL, e no sexo feminino média de colesterol total 206,64
(53,84) mg/dL alterados. Registrou-se a partir da classificação pelo Escore de Friesinger
que 37,14% dos pacientes apresentavam lesão intermediária, com maior percentual
(53,84%) no sexo masculino. Identificou-se um consumo de calorias, macronutrientes e
fibra abaixo do recomendado, além de um elevado consumo de colesterol total.
Concluiu-se que houve alto percentual de pacientes com lesão aterosclerótica, em
concomitância às alterações metabólicas, como a hiperglicemia, dislipidemias, HAS,
DM2, e baixo consumo de calorias, macronutrientes e fibra, e elevado consumo de
colesterol.
Palavras-chave: Doença cardiovascular. Dieta. Perfil metabólico.
Title: METABOLIC CHANGE AND FOOD CONSUMPTION AND DIET IN PATIENTS WITH
CARDIOVASCULAR DISEASES
Abstract: The objective was to assess the lipid profile and food and dietary intake of
patients with cardiovascular disease. Cross-sectional study with patients of both sexes,
aged 30-74 years, undergoing elective cinecoronariography. The study was approved by
CEP/HUOL/ UFRN, CAAE No 0001.0.051.294-11 from June to October/2015. Collected
demographic data, clinical, lifestyle, biochemical and dietary. The degree of
cardiovascular damage was obtained by the score of Friesinger. The final sample of 35
patients, mean age 57,62 (9,52) years. We have observed that 40% of smokers, more
frequent in males (38,09%). It was observed in the total population an average of fasting
glucose, 124,85 (59,24) mg/dL, hypertriglyceridemia 166,79 (83,95) mg/dL, low HDL-c
38,00 (12,97) mg/dL, and the average total cholesterol female 206,64 (53,84) mg/dL
changed. It was recorded from the classification by the score of Friesinger that 37,14%
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of patients had intermediate lesion, with the highest percentage (53,84%) in males. It
identified a calorie intake, macronutrient and below the recommended fiber, and a high
intake of total cholesterol. It was concluded that there was a high percentage of patients
with atherosclerotic lesion, concomitantly to metabolic changes such as hyperglycemia,
dyslipidemia, hypertension, type 2 diabetes, and low consumption of calories,
macronutrients and fiber, and high consumption of cholesterol.
Keywords: Cardiovascular disease. Diet. Metabolic profile.
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Código: SB0303
Autor: RENATA BORGES DE OLIVEIRA
Orientador: ANDRE STUWART WAYLAND TORRES SILVA
Título: Divulgação e popularização da Física com experiências de baixo custo e da
internet com as redes sociais.
Resumo: A Pesquisa cientifica é um conjunto de ações que visam à descoberta de novos
conhecimentos e que contribui diretamente no avanço da ciência e no desenvolvimento
social. Atualmente, porém, existe uma enorme dificuldade da população que possui
acesso à pesquisa, em compreender o que está sendo exposto nas pesquisas científicas,
impossibilitando assim, o crescimento da sua importância. A partir dessa observação
foram promovidas iniciativas de divulgação e popularização da Física utilizando
materiais de baixo custo e de fácil acesso para a elaboração de experiências que são
repassadas ao público por meio de uma metodologia simples e dinâmica e que amplia as
chances de popularização e compreensão desses conceitos. O projeto, Conectados com a
Ciência, visa à construção de modelos físicos relacionados aos mais variados campos da
Mecânica Clássica como trajetória, força, velocidade e energia, conteúdo abordado na 1ª
série do Ensino Médio, através de tutoriais de experimentos, elaborados utilizando
materiais de baixo custo e de fácil acesso para o público, ou vídeos de desafios,
comumente chamados de Enigmas, e que produzem certo envolvimento entre os
produtores da pesquisa e o público alvo desta pesquisa. Os assinantes da página
(http://www.facebook.com/ConectadosComACiencia) e os inscritos do canal
(https://www.youtube.com/user/conectadoscomciencia) podem se beneficiar com tais
experiências e seus aspectos teóricos no aprendizado e/ou na motivação para os
estudos.
Palavras-chave: Física. Divulgação. Materiais de baixo custo. Internet. Experiências.
Title: Dissemination and popularization of physics with low cost experiments and the
internet with social networking.
Abstract: The scientific research is a set of actions aimed at discovery of new knowledge
and contributes directly to the advancement of science and social development.
Currently, however, there is a huge difficulty of the population has access to research, to
understand what is being exposed in scientific research, thereby preventing the growth
of its importance. From this observation it was promoted outreach initiatives and
popularization of physics using low cost materials and easy access to the development of
experiences that are passed on to the public through a simple methodology and
dynamics and expands the chances of popularization and understanding of these
concepts. The project, connected with Science, aims to build physical models related to
various fields of classical mechanics as trajectory, strength, speed and power, content
covered in the 1st year of high school, through experiments tutorials, prepared using
materials low cost and easy access to the public or videos of challenges, commonly
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called Enigmas, and they produce some involvement between producers of research and
the
target
audience
of
this
research.
The
page
of
subscribers
(http://www.facebook.com/ConectadosComACiencia)
and
channel
subscribers
(https://www.youtube.com/user/conectadoscomciencia) can benefit from such
experiences and their theoretical aspects of learning and / or motivation to study.
Keywords: Physical. Disclosure. low cost materials. Internet. Experiences.
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Código: SB0304
Autor: JOÃO ANTONIO FIGUEIREDO BOTELHO DE SOUZA
Orientador: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA FARIAS
Título: Atuação da Radiofrequência na Epiderme de Ratos Wistar
Resumo: Quando uma onda eletromagnética, é emitida na frequência de 3 KHz a 24 GHz,
e interage com a pele, promove o aquecimento. Este tratamento leva ao melhor aporte
circulatório, hidratação tecidual, maior oxigenação, maior eliminação de catabólitos e
contração do tecido conjuntivo. Promove reorientação e aumento de espessura de fibras
de colágeno. Este trabalho busca investigar os efeitos da radiofrequência, na morfologia
da epiderme de ratos Wistar. A metodologia utilizada foi composta por 18 ratas Wistar,
pesando entre 250 a 300g. Divididas em 2 grupos, Controle (C) e Radiofrequência (R),
contendo 9 animais por grupo, ocorrendo 3 aplicações de radiofrequência em três
semanas. Após 24h do término do tratamento, foi realizada a eutanásia, fragmentos da
pele foram coletados, fixados em paraformoldeído 10%, e submetidos a técnicas
histológicas rotineiras, microseccionados a 5 m e corados com Hematoxilina Eosina e
imunomarcação para FGF7. Microfotografias foram obtidas para análise da epiderme
entre os grupos microfotografias foram obtidas. Nossos resultados revelam que a
epiderme do grupo controle foi mais desenvolvida, quanto a marcação para o FGF7.
Nenhum grupo apresentou edema ou inflamação. Dessa forma, nossos achados
contribuirão para incrementar novas tecnologias relacionadas à neocolagenogênese.
Palavras-chave: Pele. FGF7. Morfologia. Morfometria.
Title: ACTIVITY OF RADIOFREQUENCY IN EPIDERMIS OF WISTAR RATS
Abstract: When an electromagnetic wave is emitted at a frequency of 3 KHz to 24 GHz,
and interacts with the skin, promotes heating. This treatment leads to better circulation
intake, tissue hydration, greater oxygenation, increased elimination of catabolites and
contraction of the tissue. Promotes reorientation of collagen fibers and. This study
investigates the effects of radio frequency, the morphology of the skin of Wistar rats. The
methodology used was composed of 18 male Wistar rats, weighing between 250 to
300g. Divided into 2 groups, control (C) and RadioFrequency (R), containing 9 animals
per group, occurring 3 radiofrequency applications in three weeks. 24 hours after the
end of treatment, the animals were killed, skin fragments were collected, fixed in
paraformaldehyde 10%, and subjected to routine histological techniques,
microseccionados 5 m and stained with hematoxylin eosin and immunolabeling FGF7.
To the epidermis analysis between groups photomicrographs were obtained. Our results
show that the epidermis of the control group was more developed, as the marking for
FGF7. No group showed swelling or inflammation. Thus, our findings contribute to
increase new technologies related to neocolagenogênese.
Keywords: Skin. FGF7. Morphology. Morphometry.
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Código: SB0305
Autor: VANIELLE CARLA DA SILVA
Orientador: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO
Co-Autor: FRANCINE JOHANSSON AZEREDO
Título: Validação de método analítico para quantificação de Anfotericina B por CLAE/UV
Resumo: A Anfotericina B (AmB) é um antibiótico poliênico macrocíclico que atua como
um dos principais agentes de ação antifúngica. Devido a sua potente ação fungicida, é um
fármaco indicado no tratamento de grande parte das infecções fúngicas sistêmicas,
sobretudo as que acometem pacientes imunocomprometidos. A prática de terapias mais
agressivas com altas dosagens de AmB, junto com a necessidade da redução da
nefrotoxicidade intrínseca desta droga, vem motivando o desenvolvimento de veículos
alternativos para sua administração. Assim, este trabalho tem como objetivo o
desenvolvimento e validação de uma metodologia analítica para quantificação da AmB
em solução, principalmente nos diferentes sistemas desenvolvidos por nosso grupo de
pesquisa. Uma metodologia analítica, sensível e seletiva, foi desenvolvida e validada
através de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detector de ultravioleta
(CLAE/UV) utilizando uma coluna de fase reversa C18. A fase móvel (FM) consistiu de
uma solução contendo acetonitrila e ácido acético a 2% (43:57, v/v). A eluição isocrática
foi realizada com um fluxo de 1,0 mL.min-1. A detecção por UV foi realizada no
comprimento de onda máximo da AmB (408 nm) e 20 μL da amostra foram injetados em
cada análise. O método foi linear na faixa de concentração de 67,0-2000,0 ηg/mL,
provando-se preciso e exato nestas condições (D.P.R. < 5%), sendo considerado validado
de acordo com as normas da Resolução RE n° 899, de 29 de maio de 2003.
Palavras-chave: Anfotericina B. Teste de Estresse. Método indicativo de estabilidade
Title: Validation of HPLC/UV method for Amphotericin B quantification
Abstract: Amphotericin B (AmB) is a macrocyclic polienic antibiotic that acts as a major
antifungal agent. Owing to its potent fungicidal action, this drug is indicated for the
treatment of most systemic fungal infections, mainly those that affect
immunocompromised patients. The practice of more aggressive therapies with high
doses of AmB, together with the necessity to reduce the intrinsic nephrotoxicity of AmB,
has motivated the development of alternative vehicles for its administration. So, this
work aimed the development and validation of an analytical method for quantification of
AmB in solution, mainly on the different systems developed by our research group. An
analytical methodology, sensitive and selective, was developed and validated by High
Performance Liquide Chromatography with UV Detector (HPLC / UV) using a reversedphase C18 column. The mobile phase (MP) consisted of a solution containing acetonitrile
and acetic acid 2% (43:57, v / v). The isocratic elution was performed with a flow rate of
1.0 ml min -1. The UV detection was performed at the peak wavelength of AmB (408
nm) and 20 uL of sample was injected for each analysis. The method was linear in the
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concentration range of 67.0 to 2000.0 ηg / mL, proving to be precise and exact in these
conditions (DPR <5%) and is considered validated according to the rules of Resolution
RE No. 899, of May 29, 2003.
Keywords: Amphotericin B. Stress Test. Indicative of stability method.
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Código: SB0306
Autor: BÁRBARA HELLEN DE OLIVEIRA
Orientador: ELIANE SANTOS CAVALCANTE
Título: Nível de ansiedade em pescadores artesanais vitimados por lesão medular.
Resumo: Objetivo: Analisar o nível de ansiedade em pescadores artesanais vítimas de
lesão medular. Método: Estudo descritivo, seccional e quantitativo, realizado com 44
pescadores vitimados por lesão medular nas praias do Litoral Norte do Rio Grande do
Norte, mediante a aplicação do inventário de ansiedade traço (IDATE), composto por 20
perguntas, respondidas por meio de escala Likert, de (1 a 4 pontos), sendo aplicado no
período de outubro de 2013 a agosto de 2014. Analisaram-se os dados pela estatística
descritiva. Resultados: A totalidade dos pescadores (100%) apresentou uma pontuação
acima de 40 pontos, no qual, (25%) obtiveram uma pontuação com variação de 40 a 49
pontos, (68,2%) apresentaram uma pontuação em torno de 50 a 59 pontos e (6,8%),
atingiram uma pontuação acima de 60 pontos. Discussão: A constatação da lesão
medular gera conflitos relacionados à autoimagem, com consequente fragilização na
estrutura emocional da vítima, favorecendo ao desenvolvimento de traços de ansiedade
elevados. Conclusão: Os profissionais da saúde devem promover estratégias técnicas,
éticas e humanísticas capazes de minimizar os fatores relacionados à ansiedade,
ocasionada pela drástica mudança de vida dos pescadores vitimados por lesão medular.
Palavras-chave: Ansiedade; Lesão medular; Transtornos de ansiedade;
Title: Anxiety level fisherfolk victimized by spinal cord injury.
Abstract: Objective: To analyze the level of anxiety in fisher folk victims of spinal cord
injury. Method: A descriptive, cross-sectional and quantitative study, conducted with 44
fishermen victims of spinal cord injury on the beaches of the North Coast of Rio Grande
do Norte, by applying the trait anxiety inventory – (IDATE) consists of 20 questions,
answered by Likert scale, of (1 to 4 points), being applied in the period from October
2013 to August 2014. We analyzed the data using descriptive statistics. Results: All the
fishermen (100%) had a score above 40 points, which (25%) had a score ranging from
40 to 49 points (68.2%) had a score around 50 59 points and (6.8%), reached a score
above 60 points. Discussion: The finding of spinal cord injury generates conflicts related
to self-image, with consequent weakening in the emotional victim's structure, favoring
the development of high anxiety traits. Conclusion: Health professionals should promote
technical, ethical and humanistic strategies to minimize the factors related to anxiety,
caused by the drastic change of life of fishermen victimized by spinal cord injury.
Keywords: Anxiety; spinal cord injury; anxiety disorders;
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Código: SB0307
Autor: THAISE DE SOUZA NOBRE
Orientador: GRASIELA PIUVEZAM
Co-Autor: ISABELA DANTAS TORRES DE ARAÚJO
Título: Revisão sistemática: consumo de carne vermelha e doenças cardiovasculares
Resumo: As carnes vermelhas e processadas têm sido apontadas como um dos fatores
de risco para desordens metabólicas. Considerando o possível risco de desenvolver DCV
que o consumo elevado de carne vermelha pode implicar, justifica-se a importância de
uma revisão sistemática para avaliar a associação entre o consumo desta com as DCV.
Uma Revisão Sistemática que aderiu aos critérios de Moose e o guideline PRISMA.
Optou-se por realizar a pesquisa em 10 bases: PUBMED, SCOPUS, SCIELO, LILACS,
SCIENCE DIRECT, WEB OF SCIENCE, COCHRANE, WHOLIS, PAHO e EMBASE. A equação
de busca utilizada na maioria das bases foi “(consumption OR intake) AND (meat OR
"red meat" OR "processed meat") AND ("cardiovascular disease" OR stroke OR
"myocardial infarction" OR "heart failure" OR atherosclerosis OR "cerebrovascular
disease" OR "Peripheral vascular disease") AND (cohort study)”. Foram incluídos na
revisão artigos que contemplaram estudos epidemiológicos longitudinais do tipo coorte;
com populações acima de 18 anos de idade. Encontrados 7907 artigos na pesquisa
realizada e destes 20 artigos foram selecionados para compor essa revisão. O elevado
consumo de carnes vermelhas e as processadas estão associados com o
desenvolvimento de Doenças e eventos cardiovasculares, entre eles a Insuficiência
Cardíaca, a Doença Arterial Coronariana e o Acidente Vascular Cerebral. E a associação
com mortalidade por DCV ainda necessita de mais estudos, pois os resultados se
mostraram controversos.
Palavras-chave: Consumo. Carne Processada. Carne Vermelha. Doença cardiovascular.
Title: RED MEAT CONSUMPTION AND CARDIOVASCULAR DISEASE RISK : A systematic
review
Abstract: Red meats and processed have been identified as one of the risk factors for
metabolic disorders. Considering the possible risk of developing CVD that high
consumption of red meat may involve, justified the importance of a systematic review to
assess the association between consumption of this with CVD. A Systematic Review that
adhered to the criteria of the guideline Moose and PRISMA. We chose to search on 10
bases: PubMed, Scopus, SciELO, LILACS, SCIENCE DIRECT WEB OF SCIENCE,
COCHRANE, WHOLIS, PAHO and EMBASE. The search equation used in most of the bases
was "(consumption OR intake) AND (meat OR" red meat "OR" processed meat ") AND ("
disease cardiovascular "OR stroke OR" myocardial infarction "OR" heart failure "OR
atherosclerosis OR "cerebrovascular disease" OR "Peripheral vascular disease") AND
(cohort study). " They were included in the review articles contemplated longitudinal
epidemiological studies of the cohort; with people above 18 years of age. Found 7907
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articles in the survey and of these 20 articles were selected to compose this review. The
high consumption of red meat and processed are associated with the development of
diseases and cardiovascular events, including the Heart Failure, Coronary Heart Disease
and Stroke. And the association with CVD mortality still needs further study, since the
results were controversial.
Keywords: Consumption. Processed meat. Red meat. Cardiovascular Disease.
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Código: SB0313
Autor: MICHEL CARLOS BEZERRA
Orientador: UMBERTO LAINO FULCO
Título: Transporte Eletrônico de Estruturas Biológica
Resumo: O agente anti-inflamatório não esteroide, ibuprofeno (IBU), ligado
à albumina plasmática humana (HSA) foi investigado utilizando cálculos de Teoria do
Funcional da Densidade (DFT) dentro de uma técnica de fracionamento molecular com
caps conjugados (MFCC). Os dados cristalográficos para o complexo supramolecular
IBU- HSA demonstram que o ligante está confinado a uma cavidade grande no
subdomínio III-A e na interface entre os subdomínios IIA e IIB, cujos locais de ligação são
FA3 / FA4 e FA6, respectivamente. As energias de interações entre a molécula IBU e
cada resíduo de aminoácido da albumina dentro desse sitio de ligação do HSA foi
calculada usando o MFCC. A nossa investigação mostra que a energia de interação total
de IBU ligado a HSA em sítios de ligação dos ácidos graxos FA3/ FA4 (FA6) converge
apenas para um raio de pelo menos 8,5 Å, principalmente devido à ação de resíduos
Arg410, Lys414 e Ser489 (Lys351, Ser480 e Leu481) e resíduos nos domínios não
hidrofóbicos, Ile388, Phe395, Phe403, Leu407, Leu430, Val433 e Leu453 (Phe206,
Ala210, Ala213, e Leu327), o que é incomum. Nossas simulações são importantes para
uma melhor compreensão do mecanismo de ligação de IBU à albumina e podem
conduzir ao desenho racional e o desenvolvimento de novas drogas anti-inflamatórias
não esteroides, baseadas no IBU, com melhor eficácia e menos efeitos colaterais.
Palavras-chave: MFCC. DFT. Simulação. Modelagem molecular.
Title: Modelagem molecular quântica do anti-inflamatório Ibuprofeno ligado à albumina
plasmática humana
Abstract: The binding of the nonsteroidal anti-inflammatory drug ibuprofen (IBU) to
human serum albumin (HSA) is investigated using density functional theory (DFT)
calculations within a fragmentation strategy. Crystallographic data for the IBU– HSA
supramolecular complex shows that the ligand is confined to a large cavity at the
subdomain IIIA and at the interface between the subdomains IIA and IIB, whose binding
sites are FA3/FA4 and FA6, respectively. The interaction energy between the IBU
molecule and each amino acid residue of these HSA binding pockets was calculated
using the Molecular Fractionation with Conjugate Caps (MFCC) approach employing a
dispersion corrected exchange– correlation functional. Our investigation shows that the
total interaction energy of IBU bound to HSA at binding sites of the fatty acids FA3/FA4
(FA6) converges only for a pocket radius of at least 8.5 A, mainly due to the&#730;
action of residues Arg410, Lys414 and Ser489 (Lys351, Ser480 and Leu481) and
residues in nonhydrophobic domains, namely Ile388, Phe395, Phe403, Leu407, Leu430,
Val433, and Leu453 (Phe206, Ala210, Ala213, and Leu327), which is unusual. Our
simulations are valuable for a better understanding of the binding mechanism of IBU to
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albumin and can lead to the rational design and the development of novel IBU-derived
drugs with improved potency.
Keywords: Simulation, density functional theory. MFCC.
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Código: SB0315
Autor: ISLANY DYNARA DIOGENES SILVA
Orientador: GRASIELA PIUVEZAM
Título: AUTOMEDICAÇÃO E MEDICAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Resumo: O aumento na população idosa provocou uma mudança no perfil demográfico
do país e consequentemente aumentou a demanda por serviços de saúde e por produtos
farmacêuticos. Tal alteração torna a automedicação um hábito entre leigos, seja pela
publicidade do medicamento ou pela dificuldade de acesso a prescrição medicamentosa.
O projeto tem o objetivo de identificar a prevalência de automedicação e medicação em
idosos usuários da Atenção Primária (APS) do município de Natal, RN e avaliar a
qualidade da atenção à saúde prestado a esse grupo populacional. Trata-se de um estudo
epidemiológico de desenho transversal. A amostra será composta por 726 indivíduos
idosos de ambos os sexos e que possuam condições cognitivas de responder ao
questionário e 297 profissionais de saúde integrantes das equipes. A amostra dos idosos
foi estratificada a partir dos 5 Distritos Sanitários e a coleta será realizada em 29
unidades básicas de saúde. Os idosos responderão ao questionário pfeiffer para avaliar
os aspectos cognitivos, um questionário adaptado da pesquisa SABE e o PCAtool Idosos
para avaliação da atenção à saúde. Os profissionais de saúde responderão ao
questionário PCAtool profissionais. Assim, espera-se conhecer os hábitos de medicação e
automedicação em idosos do município de Natal/RN, e a percepção dos idosos e
profissionais sobre a atenção básica de Natal, produzindo através dessas informações
embasamento para melhoria na qualidade dos serviços de saúde.
Palavras-chave: Idosos. Automedicação. Geriatria.
Title: A SELF MEDICATION AND MEDICATION IN ELDERLY IN PRIMARY HEALTH
Abstract: The increase in the elderly population brought about a change in the
demographic profile of the country and therefore increased the demand for health
services and pharmaceuticals. This amendment is self-medication a habit among lay
people, either by advertising the drug or by the difficulty of access to prescription drug.
The project aims to identify the prevalence of self-medication and medication in elderly
users of Primary Care (PHC) of Natal, RN and evaluate the quality of care health
provided to this population group. This is an epidemiological cross-sectional study. The
sample is composed of 726 elderly individuals of both sexes and who have cognitive
conditions to answer the questionnaire and 297 health professionals members of the
teams of the Family Health Strategy. The sample was stratified elderly from 5 Health
Districts and the collection will be held on 29 basic health units. The elderly respond to
pfeiffer questionáro to assess cognitive, an adapted questionnaire KNOWS research and
PCATool Seniors for evaluation of health care. Health professionals respond to the
questionnaire PCATool elderly. Thus, it is expected to know the medication habits and
self-medication in the elderly Natal / RN, and the perception of older people and
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professionals on basic care Christmas producing through this information basis for
improved quality of health
Keywords: Elderly. Selfmedication. Over-the-counter. Geriatric.
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Código: SB0317
Autor: ANNA PAULA BATRBOSA DE QUEIROZ
Orientador: MERCIA MARIA DE SANTI ESTACIO
Título: AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS NO SISTEMA ÚNICO DA REGIÃO METROPOLITANA
DE NATAL
Resumo: Neste texto apresentamos os resultados preliminares da pesquisa “As Práticas
Integrativas e Complementares nos serviços de atenção primária em saúde na Região
Metropolitana de Natal/RN”. Esta pesquisa encontra-se em andamento e visa 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
práticas são oferecidas no serviço e o custo-benefício das mesmas no processo saúdedoença dos usuários que as utilizam. Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva
com abordagem quantitativa e qualitativa desenvolvida através de contato telefônico
com os profissionais dos serviços de saúde da Região Metropolitana de Natal, sendo
utilizado um roteiro para conseguir as informações mais completas possíveis. Os dados
foram submetidos à análise temática de conteúdo: quantidade de unidades com
obtenção de contato telefônico, perfil dos profissionais que passaram as informações do
roteiro, conhecimento dos profissionais acerca das PICS, oferta das PICS nos serviços de
saúde, quais as práticas ofertadas e quais as dificuldades para a implementação e
efetivação das mesmas. Os resultados indicam que 82,35% das unidades de saúde não
oferecem nenhuma prática aos seus usuários evidenciando que é preciso avançar com as
PICS no campo da promoção da saúde, por as mesmas estabelecerem uma nova
compreensão no processo saúde-doença de caráter mais integral.
Palavras-chave: PICS. Região Metropolitana de Natal. Cuidado Integral
Title: PRACTICES INTEGRATIVE SYSTEM SINGLE CHRISTMAS METROPOLITAN REGION
Abstract: In this text we present preliminary results of the research "Integrative and
complementary Practices in primary health care services in the metropolitan region of
Natal/RN". This research is ongoing and aims at analyzing the offer of Integrative and
complementary health Practices (PICS) in primary health care services in the
metropolitan region of Natal, identifying which practices are offered on the service and
the cost-benefit of same in the health-disease process of users who use them. It is a
descriptive exploratory research with quantitative and qualitative approach developed
through telephone contact with the professionals of the health services in the
metropolitan region of Natal, and used a script to get the most complete information
possible. The data were submitted to thematic analysis of content: quantity of units with
obtaining telephone contact, profile of the professionals who passed the information to
the script, knowledge of professionals about the PICS, PICS offer health services, which
offered practices and what are the difficulties for the implementation and completion of
the same. The results indicate that 82.35% of health units offer no practice its users
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showing that we must proceed with the PICS in the field of health promotion, for the
same setting a new understanding in the health-disease process of character more
integral.
Keywords: PICS. Metropolitan Region of Natal. Integral Care.
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Código: SB0318
Autor: LUANA MATOS DE SOUZA
Orientador: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA EVANGELISTA
Co-Autor: ERIKA PAULA SILVA FREITAS DE OLIVEIRA
Título: Associações entre as concentrações de zinco plasmático e o consumo de zinco em
pacientes com Síndrome Metabólica.
Resumo: A síndrome metabólica (SM) é uma doença multifatorial, influenciada por
vários fatores, dentre estes os hábitos alimentares, como o consumo de antioxidantes
dos quais ressalta-se o zinco. O estudo avaliou as concentrações de zinco no plasma e
suas associações com o consumo desse mineral em pacientes com SM. Participaram do
estudo 88 pacientes com SM, adultos e idosos, de ambos os sexos, atendidos no
Ambulatório de Endocrinologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e no
Ambulatório de Nutrição do Departamento de Nutrição, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). Foram avaliados o IMC e a circunferência da cintura, além de
parâmetros bioquímicos para diagnóstico da SM, de acordo com o NCEP- ATP-III (2002).
Além disso, foram avaliadas as concentrações de zinco no plasma e a ingestão de zinco
por meio de dois recordatórios de 24 horas. A amostra foi caracterizada pela maioria de
pacientes do sexo feminino com idade acima de 50 anos, além do IMC e circunferência
da cintura médios classificados como elevado. Observou-se altas prevalências de
inadequação da ingestão de zinco, no entanto, as concentrações médias de zinco no
plasma foram encontradas dentro dos valores de referência, sem associação com o zinco
da dieta.
Palavras-chave: Palavras-chaves: síndrome metabólica, zinco no plasm, zinco da dieta
Title: Associations between plasma zinc concentrations and zinc intake in patients with
metabolic syndrome.
Abstract: Metabolic syndrome (MS) is a multifactorial disease influenced by many
factors, eating habits among them, such as consumption of antioxidants which is
emphasized zinc. The study evaluated zinc concentrations in plasma and their
association with the consumption of this mineral in patients with MS. The study enrolled
88 patients with MS, adults and the elderly, of both sexes, attended at the Endocrinology
Clinic (HUOL) and Department of Nutrition Clinic, Federal University of Rio Grande do
Norte (UFRN). BMI and waist circumference were evaluated, and biochemical
parameters for diagnosis of MS, in accordance with the NCEP-ATP-III (2002). In
addition, we evaluated the zinc concentrations in plasma and zinc intake by two 24-hour
recalls. The sample was characterized by the majority of female patients aged above 50
years, and BMI and waist circumference average classified as high. There was a high
prevalence of inadequate zinc intake shewed, however, the average zinc concentrations
in plasma were found within the reference values, unassociated with zinc diet.
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Keywords: Keywords: Metabolic syndrome, plasma zinc, dietary zinc.
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Código: SB0320
Autor: ALCILEIA BATISTA DA FE
Orientador: MERCIA MARIA DE SANTI ESTACIO
Título: SISTEMATIZANDO DADOS COLHIDOS NO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO
TRABALAHDOR (NAST) DO HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL (HMWG)
Resumo: Esta pesquisa tem o intuito de apresentar a sistematização da coleta de dados
no Núcleo de Assistência à Saúde do Trabalhador (NAST) do Hospital Monsenhor
Walfredo Gurgel. Trataremos neste texto de um dos objetivos do projeto Escola de Saúde
da UFRN e Walfredo Gurgel: parceria em benefício da qualidade de vida dos servidores,
que pretende colaborar com o NAST, na elaboração de instrumentos para mensurar a
satisfação dos servidores em relação às atividades oferecidas pelo NAST, bem como
sistematizar os dados coletados, produzindo informações sobre a qualidade de vida dos
servidores do hospital e a contribuição do NAST como instância que promove tais ações.
Palavras-chave: Qualidade de vida. Saúde do trabalhador. Pesquisa de Satisfação.
Title: SYSTEMATIZING COLLECTED DATA ON OCCUPATIONAL HEALTH CARE CENTER
(NAST) HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL (HMWG)
Abstract: This research aims to present the systematization of data collection at the
Service Center for Occupational Health (NAST) Hospital Monsignor Walfredo Gurgel. We
will treat this text one of the objectives of the Health School project UFRN and Walfredo
Gurgel: partnership for the benefit of the quality of life of the servers you want to
collaborate with the NAST, development of instruments to measure the satisfaction of
the servers in relation to the activities offered by NAST and systematizing the collected
data to produce information on the quality of life of the hospital servers and the NAST
contribution as a forum that promotes such actions.
Keywords: Quality of life. Worker's health. Satisfaction survey.
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Código: SB0321
Autor: MARÍLIA SOUTO DE ARAÚJO
Orientador: SORAYA MARIA DE MEDEIROS
Co-Autor: ANA CLÁUDIA CARDOZO CHAVES
Título: LIMITES E POSSIBILIDADES DA PRÁTICA DOS ENFERMEIROS NA ATENÇÃO
BÁSICA.
Resumo: Buscando consolidar o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde traz a
proposta da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Estratégia esta que se traduz na
consecução de ações humanizadas e melhor articuladas. Mudanças de tal natureza, no
entanto, são complexas e demandam esforços consideráveis. Nesse cenário é que
enquadra-se o presente projeto, onde busca-se uma apreensão crítica acerca da maneira
como se dá o trabalho dos profissionais tidos como referência e, também, como deveria
ele se empreendido. Trata-se de um estudo de caso exploratório, tendo como marco
teórico conceitual a perspectiva hermenêutico-dialética. Utilizaram-se de ferramentas
interrogatórias, tendo-se como campos empíricos da pesquisa as Unidades de Saúde da
Família (USF) de Natal/RN e João Pessoa/PB. São sujeitos do presente estudo
enfermeiros que atuam na ESF. Dos 9 enfermeiros entrevistados, 8 são do sexo feminino,
com idade média de 52 anos, média de tempo de graduação de 27 anos e tempo médio
de permanência num mesmo território da ESF de 7 anos. Foi possível relacionar
aspectos que configuram potencialidades e fragilidades no processo de trabalho,
segundo o discurso dos entrevistados. Considera-se necessário compreender os dilemas
vivenciados no cotidiano dos enfermeiros da Saúde da Família, como parte de equipes
multiprofissionais, tendo em vista a conquista real de mudanças nos processos de
trabalho, necessárias à reorientação do modelo de atenção à saúde brasileiro.
Palavras-chave: Enfermagem. Relações Interpessoais. Trabalho.
Title: LIMITS AND POSSIBILITIES OF NURSES OF PRACTICE IN PRIMARY CARE.
Abstract: Seeking to consolidate the National Health System, the Ministry of Health
brings the proposal of the Family Health Strategy (FHS). This strategy which translates
in achieving humanized actions and better articulated. Changes of this nature, however,
are complex and require considerable efforts. This scenario is that is part of this project,
which seeks to critical apprehension about the way how is the work of professionals
taken as a reference and also how it should undertaken. This is an exploratory case
study, with a conceptual theoretical framework the hermeneutic-dialectic perspective.
They were used for interrogation tools, taking as empirical research fields the Family
Health Units (USF) of Natal/RN and João Pessoa/PB. They are subject of this study
nurses working in the FHS. 9 of the nurses interviewed, 8 are female, average age 52,
average graduation time of 27 years and mean residence time in the same territory of
the ESF 7 years. It was possible to relate aspects that make up strengths and weaknesses
in the work process, according to the speech of respondents. It is considered necessary
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to understand the dilemmas experienced in daily life of nurses of the Family Health as
part of multidisciplinary teams, with a view to achieving real changes in work processes
necessary for the reorientation of the Brazilian health care model.
Keywords: Work process. Nursing. Family Health Strategy.
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Código: SB0322
Autor: FILLIPI ANDRE DOS SANTOS SILVA
Co-Autor: WANDECLEIDE LUCENA FERNANDES
Título: Contribuição para o projeto: SOMATIC EXPERIENCING® - Propondo uma nova
tecnologia para o tratamento do TEPT
Resumo: Esse estudo possui por objetivo analisar o discurso dos servidores públicos da
esfera federal a partir da aplicação do método Somatic Experiencing®, uma vez que
esses funcionários são portadores de Transtornos do Estresse Pós-Traumática – TEPT –
adquirido na ambiência do trabalho, traçar o perfil sócio demográfico através dos dados
dos prontuários do SIASS; aplicar sessões terapêuticas individuais de SE® utilizando
ferramentas específicas do método e promover através das sessões de SE® a
autorregularão e melhoria dos sintomas do TEPT. Trata-se de um estudo do tipo
analítico e intervencionista, com uma abordagem qualitativa, utilizando o método para
analítica dos dados a Análise de Discurso de Michel Pêcheux. Os resultados foram
obtidos a partir da média de quinze sessões por ser um protocolo de aplicação nos
portadores de estresse pós-traumático. Os sujeitos da pesquisa restauraram o contato
com sua agressividade saudável, fundamental para o sucesso do tratamento, e com ela, a
capacidade de corrigir limites relacionais e emocionais que foram rompidos no
ambiente de trabalho. A partir das intervenções com o método do SE®, foi possível
constatar expressivos avanços neurofisiológicos sobre o estado de saúde dos sujeitos
pesquisados.
Palavras-chave: Transtorno do Estresse Pós-Traumático, Somatic Experiencing®
Title: THE SOMATIC EXPERIENCING® METHOD
POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (TEPT)

IN

THE

TREATMENT

OF

Abstract: This study has the objective to analyze the discourse of public servants from
the federal level from the application of Somatic Experiencing® method, since these
employees are people with disorders of the Post-Traumatic Stress - PTSD - acquired in
the ambience of the work, to profile socio-demographic data through SIASS the records;
apply individual therapeutic sessions SE® using specific tools of the method and
promote through the sessions SE® the autorregularão and improving the symptoms of
PTSD. It is a study of the analytical and interventionist type with a qualitative approach,
using the method for analytical data to Pêcheux Discourse Analysis. The results were
obtained from the average of fifteen sessions to be an application protocol in patients
with post-traumatic stress. The subjects restored the contact with your healthy
aggression is vital to the success of treatment, and with it, the ability to correct relational
and emotional limits that were broken in the workplace. From the interventions by the
method of SE®, there has been significant neurophysiological advances on the health
status of the subjects.
Keywords: Post- traumatic Stress Disorder , Somatic Experiencing®
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Código: SB0323
Autor: ALEXANDRE GOMES DE GÓES
Orientador: ANDRE STUWART WAYLAND TORRES SILVA
Título: Conectados com a Ciência (Terceiros anos: Ênfase em da Eletricidade,
magnetismo e Física moderna)
Resumo: A pesquisa cientifica gera avanços na sociedade, mas parte dela não entende a
linguagem mais científica utilizada pelos pesquisadores. A partir dessa informação
foram promovidas iniciativas de divulgação e popularização da física utilizando
materiais de baixo custo por meio e uma metodologia que propõem estimular os jovens
através da internet. A internet como o melhor meio de divulgação atual, permite
interações e compartilhamento de informações a distância e muito rápida, ampliando as
chances de popularização de conceitos, discutindo e desafiando os experimentos,
refletindo sobre a física do cotidiano. O projeto (PIL8282-2013) visou a construção de
experiências da física usando materiais de baixo custo (material reciclado, sucata
eletrônico e o que estiver disponível) relacionados ao conteúdo abordado na 3ª série do
ensino médio: Eletricidade, Magnetismo e Física Moderna. Através de tutoriais de
experimentos em vídeos ou vídeos de desafios, conhecidos como “Enigmas”. Os jovens
podem
ter
acesso
aos
vídeos
a
partir
da
página
(Facebook.com/ConectadosComACiencia)
ou
do
canal
(youtube.com/user/conectadoscomciencia/feed) e se beneficiar com tais vídeos
apresentados com uma linguagem jovial facilitando a aprendizagem e/ou motivação
para os estudos.
Palavras-chave: Física.Divulgação.Materiais de baixo custo.Redes sociais.Experiências.
Title: Connected with science - Dissemination and popularization of Physics (Third year:
Emphasis on Electricity, magnetism and modern physics)
Abstract: Scientific research generates advances in society, but part of it does not
understand the more scientific language used by the researchers. From this information
they were promoted outreach initiatives and popularization of physics using low cost
materials and through a methodology that propose to encourage young people through
the internet. The internet as the best means of current disclosure, allows interactions
and sharing of information and distance very fast, increasing the chances of
popularization of concepts, discussing and challenging experiments, reflecting on
everyday physics. The project (PIL8282-2013) aimed at building physics experiments
using low-cost materials (recycled materials, electronic scrap and as available) related
to the content discussed in the 3rd year of high school: Electricity, Magnetism and
Modern Physics. Through experiments tutorial videos or videos of challenges, known as
"puzzles".
Young
people
can
have
access
to
videos
from
page
(Facebook.com/ConectadosComACiencia)
or
channel
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(youtube.com/user/conectadoscomciencia/feed) and benefit from such videos
presented with a youthful language facilitating learning and / or motivation for studies.
Keywords: Physical.Disclosure.low cost materials.Social networks.Experiences.
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Código: SB0324
Autor: ISABELLE PEREIRA DA SILVA
Orientador: ISABELLE KATHERINNE FERNANDES COSTA
Co-Autor: AMANDA JÉSSICA GOMES DE SOUZA, GILSON DE VASCONCELOS TORRES,
SILVIA KALYMA PAIVA LUCENA
Título: Qualidade de vida de pessoas com úlcera venosa atendidas na atenção primária
de Natal/RN
Resumo: Objetivo: Identificar aspectos da qualidade de vida das pessoas com úlcera
venosa (UV) atendidas na atenção primária de Natal/RN por meio do instrumento SF-36
de janeiro a abril de 2016. Método: Estudo analítico, com delineamento transversal e
abordagem quantitativa realizado com 101 pessoas com UV atendidas em 37 Unidades
de Saúde da Família e 5 Unidades Mistas de Natal, RN. Os dados foram coletados através
do instrumento SF-36 e inseridos num banco de dados, sendo posteriormente
analisados estatisticamente. O estudo obteve parecer favorável do CEP/UFRN.
Resultados: Predominaram pessoas do sexo feminino (66,3%), com mais de 60 anos
(61,4%), de baixa escolaridade (85,1%) e com renda inferior a um salário mínimo
(90,1%). Os domínios mais afetados do SF foram os aspectos físicos 13,6(30,5),
capacidade funcional 34,5(28,3) e Dimensão saúde física 40,5(19,5). Conclusão:
Verificou-se que qualidade de vida apresentada pelas pessoas com UV neste estudo foi
baixa, havendo a necessidade de promover a melhoria desta, através do enfoque numa
assistência com abordagem integral, por parte de enfermeiros e demais profissionais da
área da saúde.
Palavras-chave: Úlcera Venosa. Atenção Primária à saúde. Enfermagem
Title: QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH VENOUS ULCERS TREATED AT THE PRIMARY
CARE NATAL / RN
Abstract: Objective: To identify aspects of quality of life of people with venous ulcers
treated at the primary care Natal/RN through instrument SF-36 from January to April
2016. Method: analytical study with cross-sectional design and a quantitative approach
carried out with 101 people UV treated at 37 Health Units of the Family and 5 mixed
Units in Natal/RN. Data were collected using the SF-36 and entered in a database
instrument, and later analyzed statistically. The study was approved by the CEP/UFRN.
Results: There was a predominance females (66.3%), with more than 60 years (61.4%),
low education (85.1%) and with income below the minimum wage (90.1%). The most
affected areas were the SF physical aspects 13.6 (30.5), functional capacity 34.5 (28.3)
and physical size 40.5 (19.5). Conclusion: It was found that quality of life presented by
people with UV in this study was low, with the need to promote the improvement of this
by focusing on assistance integral approach by nurses and other health professionals.
Keywords: Venous Ulcer; Primary health care; Nursing
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Código: SB0326
Autor: MARCELLA ALESSANDRA GABRIEL DOS SANTOS
Orientador: SORAYA MARIA DE MEDEIROS
Co-Autor: RAPHAEL RANIERE DE OLIVEIRA COSTA
Título: VIVÊNCIA DE BOLSISTA NO PROJETO “ENSINO DE TÓPICOS DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: COMPARAÇÃO ENTRE
ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM”
Resumo: A utilização das metodologias conservadoras vem dando lugar a inserção de
metodologias ativas, principalmente a simulação realística, no que se refere aos métodos
de ensino na área da saúde. Trata-se de um estudo do tipo longitudinal de abordagem
quanti-qualitativa, que irá ocorrer em duas etapas, no Brasil e em Portugal,
respectivamente e a conclusão da pesquisa se dará em abril de 2017. Tem como objetivo
contribuir na análise da eficácia da aprendizagem de discentes da graduação em
enfermagem em tópicos de Atenção Primária a Saúde na aula expositiva seguida de
treino de habilidades e simulação realística. Através de um levantamento de dados foi
possível a elaboração de quatro artigos referente a temática das metodologias ativas e o
uso da simulação realística. Por meio desse estudo foi possível compreender a
necessidade de outras metodologias aliadas a aula expositiva, como forma de conferir
habilidades aos discentes da saúde e facilitar a aprendizagem.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Enfermagem. Formação em Saúde.
Title: TOPICS OF EDUCATION PRIMARY HEALTH CARE IN NURSING GRADUATE:
COMPARISON OF TEACHING STRATEGIES
Abstract: The use of conservative methods has given rise to inclusion of active
methodologies, particularly realistic simulation, with regard to the teaching methods in
healthcare. This is a longitudinal study of quantitative and qualitative approach, which
will occur in two stages, in Brazil and Portugal, respectively, and the completion of the
research will take place in April 2017. It aims to contribute to the analysis of the
effectiveness of graduation students learning in nursing topics of Primary Health in
lecture followed by skills training and realistic simulation. Through a survey of data it
was possible the development of four articles regarding the theme of active
methodologies and the use of realistic simulation. Through this study, we understand
the need for other methodologies combined with lecture as a way to impart skills to
healthcare students and facilitate learning.
Keywords: Primary Health Care. Nursing. Training in Health. Clinical Simulation.
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Código: SB0327
Autor: NATALIA GOUVEIA NOBRE
Orientador: ELISANIE NEIVA MAGALHAES TEIXEIRA
Título: Balanço eletrolítico para codornas européias (Coturnix coturnix coturnix) na fase
de 36 a 42 dias
Resumo: Com objetivo de avaliar o balanço eletrolítico (BE) das raçoes para codornas
europeias na fase de 36 a 42 dias, um experimento foi realizado no setor de
coturnicultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte na Unidade Acadêmica
Especializada em Ciências Agrárias – UAECA. Foram utilizadas 240 codornas europeias
de 22 dias de idade, alojadas no piso com cama de maravalha em boxes (1,00 X 1,5m),
distribuídas em delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos (100, 150,
200, 250, 300 e 350 mEq/kg de ração) e cinco repetições, totalizando 30 unidades
experimentais. O desempenho das codornas foi avaliado a através de pesagens para
obtenção do consumo de ração (CR), ganho de peso (GP) e conversão alimentar (CA). As
codornas alimentadas com a ração com balanço eletrolítico de 200 mEq/kg
apresentaram maior consumo e maior ganho de peso. Entretanto o consumo foi bastante
elevado o que ocasionou piora na conversão alimentar (P> 0,05). Através da
manipulação das dietas para obtenção dos balanços eletrolíticos as raçoes com 50
mEq/kg apresentaram maior nível de cloro e menor de potássio e as raçoes com 275 e
350 mEq/kg apresentaram redução de cloro e elevação do potássio, o que pode ter
influenciado redução no desempenho das codornas recebendo essas raçoes. Para
codornas europeias, recomenda-se o balanço eletrolítico de 200 mEq/kg para maior
consumo e ganho de peso na fase de 36 a 42 dias de idade.
Palavras-chave: coturnicultura.Desempenho.Eletrólitos.Raçoes.Balanço de minerais
Title: Electrolyte balance for European quails ( Coturnix coturnix coturnix ) in phase 3642 days
Abstract: Objetctive to evaluate the electrolyte balance (EB) of rations for European
quails 36-42 days an experiment was conducted at coturniculture sector of the Federal
University of Rio Grande do Norte in the Academic Unit Specialized in Agricultural
Sciences - AUSAS. We used 240 European quails 22 days old, housed in the floor with
wood shavings bed in boxes (1.00 x 1.5m), distributed in a completely randomized
design with six treatments (100, 150, 200, 250, 300 and 350 mEq / kg feed) and five
replications, totaling 30 experimental units. The performance of quails was evaluated by
weighing to obtain the feed intake (FI), weight gain (WG) and feed conversion (CA).
Quails fed a diet with electrolyte balance of 200 mEq / kg showed higher consumption
and greater weight gain. However, consumption was very high which caused
deterioration in feed conversion (P> 0.05). By manipulating the diet to obtain the
electrolyte balance rations with 50 mEq / kg showed higher levels of chlorine and less
potassium and diets with 275 and 350 mEq / kg decreased chlorine and increased
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potassium, which may have influenced reduction in the performance of quails receiving
these feeds. For European quails, recommended the electrolyte balance of 200 mEq / kg
for higher consumption and weight gain in phase 36-42 days age.
Keywords: Coturniculture.Performance.Electrolytes.Rations.Balance of min
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Código: SB0329
Autor: AMANDA DE OLIVEIRA PANTUZA
Orientador: ANA LUISA BRANDAO DE CARVALHO LIRA
Título: Prevalência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem
Proteção Ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise
Resumo: Introdução: A doença renal tem aumentado progressivamente. Dentre as
opções de tratamento, a maioria dos pacientes brasileiros realiza hemodiálise. As
complicações durante a sessão de HD são comuns. O estado metabólico em constante
alteração favorece a diminuição na capacidade do organismo de proteger-se,
favorecendo a instalação de infecções nessa clientela e a presença do Diagnóstico de
Enfermagem Proteção Ineficaz. Objetivo: Identificar a prevalência das características
definidoras do diagnóstico Proteção Ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise.
Método: Estudo transversal, com uma amostra de 200 indivíduos. Realizada entre o
período de março e abril de 2015. Aprovado pelo comitê de ética sob parecer número
387.837. Resultados: As características definidoras que obtiveram uma frequência acima
de 50% na população foram: peso seco descontrolado, resposta mal adaptada ao
estresse, alteração na coagulação, aumento da pressão arterial sistêmica, fadiga,
invasores na corrente sanguínea e prurido. Conclusão: As características definidoras do
diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz, obtiveram prevalência significativa para a
clientela hemodialítica. Os achados contribuirão para o desenvolvimento da classificação
dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA Internacional e o fortalecimento da
profissão, assim como proporcionarão uma assistência de enfermagem direcionada ao
paciente renal.
Palavras-chave: Diagnóstico de Enfermagem. Características definidoras. Hemodiálise.
Title: Prevalence of the defining characteristics of the nursing diagnosis Ineffective
protection in patients undergoing hemodialysis
Abstract: Introduction: Renal disease has increased steadily. Among the treatment
options, most Brazilian patients performs hemodialysis. Complications during HD
session are common. The metabolic state of constant change favors the decrease in the
body's ability to protect itself, favoring the installation of infections that clientela and the
presence of nursing diagnosis ineffective protection. Objective: To identify the
prevalence of the defining characteristics of the diagnosis protection ineffective in
patients undergoing hemodialysis. Methods: Cross-sectional study with a sample of 200
individuals. Held between the period of March and April 2015. Approved by the Ethics
Committee on the advice number 387,837. Results: The defining characteristics that
have obtained a frequency above 50% of the population were: uncontrolled dry weight,
maladaptive response to stress, coagulation changes, increased blood pressure, fatigue,
invading the bloodstream and itching. Conclusion: The defining characteristics of the
nursing diagnosis Ineffective Protection, had significant prevalence for hemodialysis
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clientele. The findings contribute to the development of the classification of NANDA
International Nursing Diagnoses and the strengthening of the profession, as well as
provide a nursing care directed kidney patients.
Keywords: Nursing Diagnosis. Defining characteristics. Hemodialysis.
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Código: SB0330
Autor: FRANCISCO ALYSSON COSTA SOUZA
Orientador: ALLYNE FORTES VITOR
Título: Verificação preliminar dos fatores de risco para o DE Risco de olho seco na UTI
Resumo: Objetivo: Verificar os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento
do DE Risco de olho seco em pacientes críticos. Métodos: Trata de um estudo preliminar
de caráter exploratório e descritivo com abordagem quantitativa desenvolvido na UTI
geral de adultos de um hospital universitário, pertencente ao Complexo de Saúde da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A amostra foi constituída por 30
pacientes (60 olhos). Resultados: O DE Risco de olho seco esteve presente em 21,7% da
amostra. Os fatores de risco mais frequentes foram: fatores ambientais, regime de
tratamento, gênero feminino e envelhecimento. Conclusão: O conhecimento
proporcionado apresenta estimada relevância no sentido de garantir uma ação voltada
para a prevenção de agravos oculares.
Palavras-chave: Diagnóstico de Enfermagem. Síndromes do Olho Seco. Unidades de
Terapia
Title: Preliminary check of the risk factors for nursing diagnosis Risk of dry eye in the
intensive care unit
Abstract: Objective: To investigate the risk factors that contribute to the development of
RISK dry eye in critically ill patients. Methods: This a preliminary study of exploratory
and descriptive with quantitative approach developed in the general adult ICU of a
university hospital belonging to the Health Complex of the Federal University of Rio
Grande do Norte (UFRN). The sample consisted of 30 patients (60 eyes). Results: The
nursing diagnosis dry eye risk was present in 21.7% of the sample. The most frequent
risk factors were: environmental factors, treatment regimen, female and aging.
Conclusion: The knowledge provided has estimated importance in order to ensure
focused action to prevent eye injuries.
Keywords: Nursing Diagnosis. Dry Eye Syndromes. Intensive Care Units.
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Código: SB0332
Autor: FRANCIELE SANTOS DE OLIVEIRA
Orientador: MARCELO CARDOSO DE SOUZA
Co-Autor: HUGO JARIO DE ALMEIDA SILVA, JAINE MARIA DE PONTES OLIVEIRA,
JUCIELMA DE ANDRADE PAIXÃO
Título: Promoção de saúde em mulheres com fibromialgia da cidade de Santa Cruz – RN.
Resumo: Objetivo: Investigar a efetividade de um programa de exercício de relaxamento
corporal baseado na Sofrologia em pacientes com fibromialgia. Metodologia: Este é um
estudo piloto, controlado, randomizado e com avaliador cego, onde dezoito pacientes
com diagnóstico médico de fibromialgia foram randomizadas em dois grupos: o grupo
intervenção (GI) realizou sessões de sofrologia (n=8), e o grupo controle (GC) um
programa de exercícios resistidos (n=10). Ambos os grupos realizaram os tratamentos 2
vezes por semana, por um período de 12 semanas e as reavaliações a cada 4 semanas. Os
instrumentos de avaliação utilizados foram a escala visual de dor (EVA), a satisfação em
relação ao tratamento pela escala likert, o teste de caminhada de 6 minutos (TC6min), o
teste Timed Up and Go (TUG) e o questionário de impacto de fibromialgia (FIQ).
Resultados: Não encontramos diferenças estatísticas para nenhuma das variáveis entre
os grupos. Na avaliação intra grupo, observou-se uma diferença significativa no GC para
as variáveis TC6 (p = 0,01) e TUG (p = 0,04). No GI observou-se diferença
estatisticamente significante (p = 0,02) para o FIQ. Conclusão: Dessa maneira, a melhora
no TC6 min e TUG no GC e a melhora no FIQ no grupo GI mostraram resultados
motivadores para ambas intervenções, embora estudos com maior amostra e
aprofundamento da técnica de sofrologia sejam necessários para resultados mais
precisos.
Palavras-chave: Sofrologia. Fisioterapia. Fibromialgia
Title: Health promotion in women with fibromyalgia in the city of Santa Cruz/RN
Abstract: Objective: To investigate the effectiveness of a relaxation exercise program
based on Sophrology in patients with fibromyalgia. Methods: This is a pilot study,
controlled, randomized and blinded evaluator with eighteen patients with medical
diagnosis of fibromyalgia were randomized into two groups: the intervention group (IG)
participated sophrology sessions (n = 8) and control group (GC) of resistance training
program (n = 10). Both groups underwent treatments 2 times per week for 12 weeks
and every 4 weeks reevaluations. The assessment instruments used were the visual
analogic scale of pain (VAS), the satisfaction with the treatment by the Likert scale, the
6-minute walk test (6MWT), the Timed Up and Go test (TUG) and the Fibromyalgia
Impact Questionnaire (FIQ). Results: We did not find statistical differences in any of the
variables between the groups. The intragroup evaluation, there was a significant
difference in GC for TC6 (p = 0.01) and TUG (p = 0.04). In GI there was a statistically
significant difference (p = 0.02) for the FIQ. Conclusion: Thus, the improvement in
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6MWT and TUG in the GC and the improvement in the FIQ in the GI group showed
promising results, although studies with larger sample is needed for more accurate
results.
Keywords: Sophrology. Physiotherapy. Fibromyalgia
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Código: SB0335
Autor: LUCEMÁRIO SILVA DE MACÊDO
Orientador: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA
Co-Autor: CAIO CÉSAR DA SILVA BARROS, LELIA BATISTA DE SOUZA, MARCIA
CRISTINA DA COSTA MIGUEL
Título: Associação de células CD57+ com parâmetros clínico-patológicos em uma série
de casos de carcinoma de células escamosas orais
Resumo: Introdução:Um dos mecanismos imunes eficazes contra tumores é executado
por células citotóxicas (CD57 +), que são naturalmente capazes de destruir células
tumorais. O objetivo deste estudo foi verificar a expressão imuno-histoquímica da
proteína CD57 em uma série de casos de CCEO e avaliar se a presença de células
citotóxicas se encontra associada a parâmetros clínicos e histopatológicos.
Métodos:Cortes de 45 casos de CCEO foram imunohistoquimicamente tratados com
anticorpos anti-CD57.Os dados clínicos como estadiamento TNM, metástase, hábitos,
foram coletados de registros médicos. Hematoxilina e eosina foram analisadas por grau
histológico de malignidade como o sistema proposto por Bryne (1998). A análise
quantitativa das células CD57 + foi relacionada com os parâmetros clínico-patológicos
pelo teste de Mann-Whitney ao nível de significância de p <0,05. Resultados: 64,4% dos
pacientes eram do sexo masculino, com idade média de 53,36 anos. Houve uma
associação altamente significativa(p<0.001) das variáveis clínicas (metástase em
linfonodos cervicais e estadiamento clínico) com a gradação histopatológica utilizada na
amostra. Não houve associação entre as células CD57 + e parâmetros clínicos e
morfológicos (P> 0,05). Conclusões: As células CD57+ são encontradas no infiltrado
inflamatório de CCEO, porém não interferem no curso clínico e morfológico dos tumores
estudados.
Palavras-chave: Câncer bucal. Carcinoma de células escamosas. Antígenos CD57.
Title: CD57 cell + association with clinicopathological parameters in a number of cases
of carcinoma of oral squamous cell.
Abstract: Introduction: One of effective immune mechanisms against tumors is executed
by cytotoxic cells (CD57 +), which are naturally capable of destroying tumor cells. The
aim of this study was to evaluate the immunohistochemical expression of CD57 protein
in a number of cases of OSCC and evaluate the presence of cytotoxic cells is associated
with clinical and histopathological parameters. Methods: Cuts of 45 cases of OSCC were
immunohistochemically treated with anti-CD57 antibodies. Clinical data as TNM staging,
metastasis, habits, were collected from medical records. Hematoxylin and eosin were
examined by histological grade of malignancy such as the system proposed by Bryne
(1998). Quantitative analysis of CD57 + cells was related to the clinicopathological
parameters by the Mann-Whitney test at a significance level of p <0.05. Results: 64.4%
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of patients were male with a mean age of 53.36 years. There was a highly significant
association (p <0.001) of clinical variables (metastasis in cervical lymph nodes and
clinical stage) with the histopathologic grading used in the sample. There was no
association between the CD57 + cells and clinical and morphological parameters (P>
0.05). Conclusions: The CD57 + cells are found in the inflammatory infiltrate of OSCC,
but do not influence in the clinical and morphological course of tumors
Keywords: Oral cancer.Squamous Cell Carcinoma.Antigens CD57.
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Código: SB0337
Autor: RALYNE DE MELO ARAÚJO
Orientador: THAIZA TEIXEIRA XAVIER NOBRE
Co-Autor: GYDILA MARIE COSTA DE FARIAS, JOSÉ FELIPE COSTA DA SILVA, NAAMA
SAMAI COSTA OLIVEIRA
Título: Eficácia de um protocolo de cinesioterapia no ambiente aquático na autonomia
do idoso.
Resumo: Estigmas negativos são associados ao processo de envelhecimento, tendo o
declínio biológico como um de seus pilares, acompanhado de déficits cognitivos e
motores com o avançar da idade. Partindo desse pressuposto, é importante avaliar o
estado cognitivo, aptidão motora e as condições de saúde dessa população, assim como
oferecer intervenções fisioterapêuticas para manutenção de sua autonomia. Métodos:
Tratou-se de um estudo descritivo, quantitativo, exploratório e prospectivo, com
amostra de 14 idosos. A coleta de dados foi realizada utilizando questionário
sociodemográfico e de condições de saúde, o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e a
Escala Motora da Terceira Idade (EMTI). Resultados: Da amostra estudada 100 % eram
do sexo feminino. 50% tinham entre 60 a 70 anos, 42% de 70 a 80 anos e 8% acima de
80 anos. 85% era afalbetizada. Em relação à classificação no MEEM, alterações não
sugestiva de déficit estiveram presentes em 85,8% e 14,2% apresentavam as funções
cognitivas preservadas. Observou-se no teste de Mann Whitney que o estado cognitivo
apresentou significância em relação à variável da coordenação global da Escala Motora
da Terceira Idade (EMTI) (p=0,004). Conclusão: Evidenciou-se que o estado cognitivo
influencia na coordenação global, uma importante variável na autonomia da pessoa
idosa. Diante destes achados torna-se perceptível a necessidade de intervenções
preventivas voltadas para a melhoria da autonomia e da qualidade de vida dessa
população.
Palavras-chave: Idoso. Cognição. Aptidão Motora. Autonomia. Hidroterapia.
Title: HEALTH CONDITIONS AND AUTONOMY OF ELDERLY UNDER THE AQUATIC
KINESIOTHERAPY
Abstract: Negative stigmas are associated with the aging process, and the biological
decline as one of its pillars, accompanied by cognitive and motor deficits with advancing
age. Based on this assumption, it is important to assess the cognitive status, motor
fitness and health conditions of this population, as well as offer physical therapy
interventions in the aquatic environment to maintain its autonomy. Methods: This was a
descriptive, quantitative, exploratory and prospective study with a sample of 14 elderly
enrolled in the FHS. Data collection was performed using questionnaire
sociodemographic and health conditions, the Mini Mental State Examination (MMSE)
and the Motor Scale for the Elderly (EMTI). Results: Of the sample studied 100% were
female. 50% were between 60 to 70 years, 42% 70-80 years and 8% over 80 years. 85%
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was afalbetizada. Regarding the classification MMSE, not suggestive changes deficit were
present in 85.8% and 14.2% had the preserved cognitive functions. It was observed in
the Mann Whitney test the cognitive status was significant in relation to the variable of
overall coordination of Motor Scale for the Elderly (EMTI) (p = 0.004). Conclusion: It
was evident that the cognitive status influences the overall coordination, an important
variable in the autonomy of the elderly. Given these findings it becomes noticeable the
need for targeted preventive interventions to improve the autonomy and quality of life
of this population.
Keywords: Elderly. Cognition. Motor fitness. Autonomy. Hydrotherapy.
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Código: SB0339
Autor: JAINE MARIA DE PONTES OLIVEIRA
Orientador: MARCELO CARDOSO DE SOUZA
Título: Avaliação da dor em mulheres com fibromialgia da cidade de Santa Cruz – RN.
Resumo: A fibromialgia (FM) é uma síndrome caracterizada por dor crônica
generalizada e distúrbio do sono, fadiga, redução da força muscular, e outros sintomas
que causam prejuízo da qualidade de vida. Exercícios físicos têm sido recomendados
para melhorar o bem-estar global em pacientes com fibromialgia, com objetivo principal
de reparar os efeitos da falta de condicionamento físico, e melhorar os sintomas
especialmente a dor e a fadiga.
Objetivo: Avaliar a efetividade dos exercícios de fortalecimento muscular na melhora da
dor em pacientes com FM da cidade de Santa Cruz- RN.
Pacientes e Métodos: Este é um estudo controlado e randomizado, com avaliador cego,
onde serão avaliadas 60 pacientes com diagnóstico de fibromialgia divididos em dois
grupos. O grupo-intervenção (GI) participará de um programa de relaxamento corporal
(GC), realizará treinamento de fortalecimento muscular e o outro, grupo-controle.
Ambos os grupos realizarão os programas de exercício 2 vezes por semana, por um
período de 12 semanas. Os instrumentos de avaliação utilizados serão a EVA (escala
visual de dor); Teste de 1 RM para avaliar a força muscular; questionário FIQ –
Fibromyalgia Impact Questionnaire; a capacidade funcional pelo Teste “Timed Up and
Go” e Teste de caminhada de 6 minutos; a qualidade de sono pelo Indice de Qualidade de
Sono de Pittsburgh (PSQI-BR) e a ESS-BR (Escala de Sonolência de Epworth); e a
qualidade de vida geral pelo SF-36.
Palavras-chave: Sofrologia. Fisioterapia. Fibromialgia
Title: Assessment of pain in women with fibromyalgia City of Santa Cruz - RN .
Abstract:
Fibromyalgia (FM) is a syndrome characterized by chronic widespread pain and sleep
disturbance, fatigue, reduced muscle strength, and other symptoms that cause
impairment of quality of life. Physical exercises have been recommended to improve the
overall well-being in patients with fibromyalgia, with the main objective to repair the
effects of lack of fitness, and improve symptoms especially pain and fatigue.
Objective: To evaluate the effectiveness of muscle strengthening exercises in pain
improvement in patients with FM in the city of Santa Cruz-RN.
Patients and Methods: This is a controlled, randomized, blinded assessor, which will be
evaluated 60 patients with fibromyalgia diagnosis divided into two groups. The
intervention group (GI) will participate in a body relaxation program (GC), will hold
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training muscle strengthening and the other control group. Both groups will conduct
exercise programs 2 times per week for 12 weeks. The used assessment tools will be the
VAS (visual pain scale); Test 1 RM to evaluate muscle strength; FIQ questionnaire Fibromyalgia Impact Questionnaire; functional capacity by the test "Timed Up and Go"
and 6-minute walk test; the quality of sleep by the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQIBR) and ESS-BR (Epworth Sleepiness Scale); and quality of life
General by the SF-36.
Keywords: Sophrology. Physiotherapy. fibromyalgia.
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Código: SB0341
Autor: VANESSA KAROLINE DA SILVA
Orientador: SILVANA ALVES PEREIRA
Título: AVALIAÇÃO 2D DA CINEMÁTICA TORACOABDOMINAL DURANTE A MANOBRA
DE ACELERAÇÃO DO FLUXO EXPIRATÓRIO EM RECÉM-NASCIDOS
Resumo: Introdução: O aumento do fluxo expiratório (AFE) é uma manobra da
fisioterapia que promove direcionamento do fluxo para as vias aéreas superiores,
todavia, quando aplicada em recém-nascidos (RNs), pode causar uma variação da
mobilidade toracoabdominal. Objetivo: Avaliar o movimento e expansibilidade
toracoabdominal pela fotogrametria em RNs após a AFE. Métodos: Estudo
observacional, transversal, realizado com os RNs posicionados em supino sobre uma
bancada de apoio com o membro superior em flexão, abdução e rotação externa e
quadril flexionado a 90°. Foram alocados marcadores adesivos para a delimitação
geométrica dos compartimentos toracoabdominais e o AFE foi realizado por 5 minutos
com as mãos do terapeuta sobre o tórax e abdome. Os RNs foram filmados pré e pósmanobra e as fotos foram analisadas no software AutoCAD por um pesquisador cego ao
momento do experimento. A maior e a menor área toracoabdominal foram expressas em
cm2 e os valores médios foram comparados entre os dois momentos (pré e pós
manobra) pelo Teste t pareado. Resultados: Foram incluídos 20 RNs com idade média de
39 semanas. Antes do AFE a área toracoabdominal foi 56,1 cm2 durante a expiração e
59,7 cm2 na inspiração e após o AFE o valor foi 56,2 cm2 durante a expiração e 59,8 cm2
durante a inspiração, sem diferença estatística entre o antes e o depois. Conclusão: O
AFE quando avaliado pela fotogrametria, em recém-nascidos saudáveis parece não
alterar a mobilidade toracoabdominal.
Palavras-chave: Mecânica respiratória. Fotogrametria. Recém-nascido. Fisioterapia.
Title: 2D evaluation of thoracoabdominal kinematics during expiratory flow acceleration
maneuver in newborns
Abstract: Introduction: The increasasing expiratory flow (AFE) is a maneuver of
respiratory therapy that promotes directing the flow to the upper airway, however,
when applied to newborns, can result in a wide variation of thoracoabdominal mobility.
Objective: To evaluate the thoracoabdominal movement and expansibility by
photogrammetry in newborns after AFE. Methods: Observational and oblique study,
carried out with the newborn in a supine position on a support bench with upper limb
flexion, abduction and external rotation and hip flexed to 90°. Markers were allocated
bumper geometric delineation of thoracoabdominal compartments and the AFE was
performed for 5 minutes with the therapist's hands on the chest and abdomen.
Newborns were filmed before and after the operation and the frames were analyzed in
AutoCAD software by a blinded investigator at the time of the experiment. The highest
and lowest thoracoabdominal area were expressed in cm² and compared quantitatively
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between the two moments (pre and post maneuver). Results: We included 20 infants
with a mean age of 39 weeks. Prior to maneuver the thoracoabdominal area was
56.1cm² during exhalation and 59.7 cm² in inspiration and after the maneuver the value
was 56.2cm² during exhalation and 59.8cm² during inspiration , there is no statistical
difference between before and after. Conclusion: The AFE when evaluated by
photogrammetry in healthy newborn does not seem to change the thoracoabdominal
mobility.
Keywords: Respiratory mechanics. Photogrammetry. Newborn. Physical Therapy.
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Código: SB0342
Autor: ABRAÃO SÉRVULO DO NASCIMENTO
Orientador: LUCIEN PERONI GUALDI
Co-Autor: CHAIANY JOYCE DANTAS PALHARES FONSECA GOMES, MAGDALENA
MURYELLE SILVA BRILHANTE, SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA MORAIS
Título: Avaliação da qualidade de vida e resistência muscular e sua relação com o Índice
Tornozelo – Braço (ITB) em portadores de doença arterial periférica
Resumo: Objetivo: Investigar a relação entre o índice tornozelo-braço e a resistência
muscular dos gastrocnêmicos e qualidade de vida (QV) em indivíduos portadores de
DAOP. Métodos: Foram avaliados indivíduos com idades entre 60 e 80 anos que
apresentavam um ITB &#8804; 0,9 em pelo menos um dos MMII. Os indivíduos foram
submetidos a uma avaliação inicial e medição do ITB. Posteriormente foi realizado a
aplicação do questionário de QV SF-36 e o teste de resistência muscular através do HRT.
Toda a avaliação foi realizada no mesmo dia. Resultados: Foram avaliados o ITB de 120
idosos, destes, 16% apresentaram um valor de ITB <0,9. Porém, apenas 14 com ITB
médio de 0,8 ± 0,1 à esquerda realizaram a avaliação completa. Na classificação Fontaine
a maioria dos indivíduos 64% eram considerados grau I. Na avaliação de QV foram
observadas as pontuações no domínio de capacidade funcional média de 55 [28.7-81.2].
No domínio de aspectos sociais média em pontos de 50 [47-66]. No aspecto de
limitações por aspectos emocionais média em pontos 50 [24.7-67]. No HRT foram
obtidos para o número de elevações 20 [8.2-30.5], e para o tempo em segundos de
execução do teste foi 67.5 [51.2-95.7]. Conclusão: o número de flexões plantares obtido
no HRT pode estar diretamente relacionado com a diminuição da capacidade funcional
do sujeito com DAOP. E que não só os aspectos físicos da QV estão afetados em sujeitos
com DAOP, mas também seus aspectos sociais e emocionais.
Palavras-chave: Doença arterial obstrutiva periférica. Qualidade de vida. Idoso.
Title: LIFE QUALITY ASSESSMENT AND MUSCULAR STRENGTH AND ITS
RELATIONSHIP WITH THE ANKLE - ARM INDEX (AAI) IN PERIPHERAL ARTERY
DISEASE PATIENTS
Abstract: Aim: To investigate the relation between the ankle-arm index (AAI) and
peripheral muscle resistance and quality of life in individuals with peripheral occlusive
arterial disease. Methods: we assessed individuals with age between 60 and 80 years
that showed ankle-arm index < 0.9 in at least one lower limb. Subjects were first
evaluated for the AAI. The quality of life questionnaire was also applied prior to the
muscular resistance test using the heel rise test. Evaluation was performed all in one
day. Results: we assessed the AAI of 120 individuals in each 16% showed AAI < 0.9.
Fourteen subjects performed whole evaluation. Most of the individuals, 64%, showed
stage I according to the Fontaine classification. On the quality of life evaluation we found
a mean of 55 [28.7-81.2] points for functional capacity, 50 [47-66] for social aspects and
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50 [24.7-67] for emotional aspects. On the heel rise test the mean number of elevations
was 20 [8.2-30.5] and execution time was 67.5 [51.2-95.7] seconds. Conclusion: the
number of plantar flexion on the heel rise test may be directed associated to functional
capacity decrease in subjects with peripheral occlusive arterial disease. We also found
that not only physical aspects of quality of life are affected in these subjects.
Keywords: Peripheral occlusive arterial disease. Quality of life. Elderly.
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Código: SB0343
Autor: MARIA TEREZA GOUVEIA PESSOA
Orientador: VANESSA TEIXEIRA DE LIMA OLIVEIRA
Co-Autor: AMOYSA ARAÚJO RIBEIRO
Título: Caracterização socioeconômica e estado nutricional de idosos usuários do
Restaurante Popular do município de Santa Cruz-RN
Resumo: Introdução: O envelhecimento é um processo heterogêneo de fatores
biológicos, sociais e psicológicos, passando por constantes transformações fisiológicas e
funcionais Muitas transformações ocorrem neste período como, maior suscetibilidade a
doenças, declínio cognitivo e sensorial, mudanças na aparência física. Metodologia: Os
dados foram coletados através de um questionário, contendo informações referentes às
características socioeconômicas e perfil clinico. Posteriormente ocorreu a realização da
antropometria, sendo coletados peso, altura, IMC, CA e CP. Resultados: Destaca-se que o
sexo masculino prevaleceu, sendo a faixa etária predominante 65 – 75 anos. Foi visto
que a maioria dos idosos apresentou hipertensão arterial, sendo observada a
predominância de excesso de peso e risco muito elevado para doenças crônicas, em
ambos os sexos. Conclusão: Por tudo o que foi exposto é válido reforçar importância de
intervenções nutricionais como uma forma de melhorar a qualidade de vida da
população idosa. Por ser uma população vulnerável, requer uma visão diferenciada
sempre buscando a longevidade saudável.
Palavras-chave: Idoso. Doenças crônicas. Antropometria.
Title: Socioeconomic characteristics and nutritional status of elderly users restaurant
popular cross -rn santa municipality
Abstract: Introduction: Aging is a heterogeneous process of biological, social and
psychological, through constant physiological and functional changes Many changes
occur in this period as increased susceptibility to disease, cognitive and sensory decline,
changes in physical appearance. Methodology: Data were collected through a
questionnaire with information related to socioeconomic and clinical profile
characteristics. Later came the realization of anthropometry, being collected weight,
height, BMI, CA and CP. Results: It is noteworthy that the male prevailed, being the
predominant age group 65-75 years. It has been seen that most of the elderly presented
hypertension, and observed the prevalence of overweight and very high risk for chronic
diseases in both sexes. Conclusion: For all the foregoing is true reinforce importance of
nutrition interventions as a way to improve the quality of life of the elderly population.
As a vulnerable population, requires a different view always looking for healthy
longevity.
Keywords: Elderly. Chronic diseases. Anthropometry.
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Código: SB0344
Autor: MATHEUS DANTAS TERTULINO
Orientador: MARIA DO SOCORRO COSTA FEITOSA ALVES
Co-Autor: IRAPUAN MEDEIROS DE LUCENA, LUCAS COSTA FEITOSA ALVES
Título: A DIVERSIDADE DE VIVENCIAR O ENVELHECIMENTO E A OCORRÊNCIA DE
QUEDAS
Resumo: O envelhecimento é um processo natural e inevitável para todos, fenômeno
mundial que, no Brasil, vem ocorrendo de forma bastante acelerada. O objetivo desse
estudo foi conhecer a frequência de quedas em idosos atendidos pela Estratégia de
Saúde da Família na Unidade de Saúde da Família de Felipe Camarão, localizada no
município de Natal/RN. Trata-se de uma pesquisa de caráter transversal, composta por
uma amostra de 122 idosos, aprovada pelo Comitê de Ética, com parecer nº 816.022. Um
questionário foi aplicado junto aos participantes e os resultados foram analisados
estatisticamente através do teste de Qui-Quadrado e o Exato de Fisher. Observou-se que
o sexo feminino foi predominante (76,9%); a faixa etária de pessoa idosa de 88,4% e
11,6% de sobrenvelhecida (acima de 80 anos). Com relação a frequência das quedas,
encontrou-se que 61,2% dos idosos sofreram uma ou mais quedas, sendo a rua/avenida
o local mais frequente (31%). Como consequência da queda, constatou-se que 89,2%
têm medo de cair e, em 13,3%, o andar foi afetado. É possível concluir que há uma alta
frequência de quedas nos idosos pesquisados, revelando um dado preocupante,
necessitando garantir-lhes um ambiente mais seguro em seu domicílio e fora deste. As
informações prestadas pela Estratégia Saúde da Família são importantes para evitar
estas ocorrências, reforçando o desenvolvimento de atividades educativas em saúde,
como forma de prevenção e redução da ocorrência de quedas, para qualidade de vida
dos idosos.
Palavras-chave: Idoso. Acidentes por Quedas. Atenção Primária à Saúde.
Title: STUDIES WITH ELDERLY ASSISTED BY FAMILY HEALTH STRATEGY IN RELATION
TO FALLS FREQUENCY
Abstract: Aging is a natural process and inevitable for all, global phenomenon that, in
Brazil, there has been quite rapid pace. The aim of this study was to determine the
frequency of falls in elderly attended by the Family Health Strategy in the Health Unit of
the Family Felipe Camarão, located in the city of Natal/RN. This is a transversal research,
consisting of a sample of 122 elderly, approved by the Ethics Committee, opinion No.
816,022. A questionnaire was applied to the participants and the results were
statistically analyzed using the chi-square test and Fisher's exact. It was observed that
the female sex was predominant (76.9%); the age group of elderly 88.4% and 11.6% of
sobrenvelhecida (above 80 years). Regarding the frequency of falls, it was found that
61.2% of the elderly have experienced one or more falls, and the street / avenue the
most frequent location (31%). As a result of the fall, it was found that 89.2% are afraid of
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falling, and 13.3%, the floor was affected. It was concluded that there is a high frequency
of falls in elderly people surveyed, revealing a disturbing situation, requiring them to
ensure a safer environment in your home and outside it. The information provided by
the Family Health Strategy is important to prevent these occurrences, reinforcing the
development of educational activities in health, in order to prevent and reduce the
occurrence of falls, for quality of life of the elderly.
Keywords: Aged. Accidental Falls. Primary Health Care.

1214

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0345
Autor: CLARABELLE MORAIS
Orientador: KARINA CARDOSO MEIRA
Título: Análise de alterações na saúde mental de pacientes adultos queimados: revisão
de literatura
Resumo: Objetivo: Identificar estudos que avaliaram o impacto para a saúde mental dos
pacientes adultos queimados hospitalizados. Metodologia: Revisão sistemática,
utilizando como critério de inclusão: estudos que analisaram o impacto para a saúde
mental dos pacientes adultos queimados e hospitalizados, sem restrição de tempo,
escritos no idioma português, inglês ou espanhol. Foram excluídos os estudos que não
foram obtidos por meio do COMUT. Resultados: Dezessete artigos integraram a amostra
final do estudo. Houve destaque para os artigos: publicados a partir dos anos 2000 (13;
76,47%); no Journal of Burn Care and Rehabilitation (5; 31,25%); realizados em países
desenvolvidos (13 76,47%); do tipo prospectivo (7; 41,17%). O número total de
pacientes analisados nos estudos variou de 2 a 329. A extensão da queimadura foi
analisada através do instrumento Total Body Surface Area (TBSA). Foram identificados
39 instrumentos de avaliação utilizados nos estudos. Destacam-se o Short Form Health
Survey (SF-36) aplicado em quatro estudos (10,00%) e o Rand Mental Health Iventory
(MHI) empregado em três estudos (7,50%). Conclusão: Concluiu-se que ainda existe
uma lacuna de estudos que abordem discussões sobre os impactos na saúde mental de
pacientes adultos hospitalizados, vítimas de lesões por queimaduras, analisando o nível
de ansiedade e depressão deste.
Palavras-chave: lesão por queimadura; saúde mental; hospitalização.
Title: alterations analysis on the mental health of adult burned patients: a literature
review.
Abstract: Objective: To identify studies evaluating the impact on the mental health of
hospitalized adult burned patients. Methods: Systematic review using as inclusion
criteria: studies that analyzed the impact on the mental health of adult burned patients
and hospitalized without time constraint, written in Portuguese language, English or
Spanish. studies that were not obtained by the COMUT were excluded. Results:
Seventeen articles were part of the final sample. There was emphasis on the products
published since the 2000s (13; 76.47%); in the Journal of Burn Care and Rehabilitation
(5; 31.25%); conducted in developed countries (13 76.47%); prospectively (7; 41.17%).
The total number of patients analyzed in the studies ranged from 2 to 329. The extent of
the burn was analyzed by the instrument Total Body Surface Area (TBSA). They
identified 39 assessment tools used in the studies. Stand out from the Short Form Health
Survey (SF-36) applied in four studies (10.00%) and the Mental Health Iventory Rand
(MHI) used in three studies (7.50%). Conclusion: It was concluded that there is still a
lack of studies addressing discussions on the impact on the mental health of hospitalized
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adult patients, victims of burn injuries, analyzing the level of anxiety and depression of
this.
Keywords: burn injury; mental health; hospitalization.
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Código: SB0346
Autor: AMOYSA ARAÚJO RIBEIRO
Orientador: VANESSA TEIXEIRA DE LIMA OLIVEIRA
Co-Autor: MARIA TEREZA GOUVEIA PESSOA
Título: Caracterização socioeconômico e prevalência de insegurança alimentar em
idosos usuários do Restaurante Popular do município de Santa Cruz-RN
Resumo: Os Idosos possuem mais predisposição ao aparecimento de distúrbios
nutricionais, que afetam sua saúde, e muitos destes podem ser desencadeados pela
situação de Insegurança Alimentar (IA) instalada. Assim, o estudo objetivou caracterizar
o perfil socioeconômico e identificar a prevalência de insegurança alimentar em idosos
usuários do Restaurante Popular do Município de Santa Cruz-RN. Foi realizado com 62
idosos, usuários de Restaurantes Populares do município de Santa Cruz. Estes
responderam um questionário estruturado abordando características pessoais e
socioeconômicas, e aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA).
Houve uma prevalência, entre os entrevistados, do sexo masculino, com faixa etária
entre 65 a 75 anos, casados, com escolaridade de ensino fundamental incompleto, renda
mensal maior que um salário mínimo, com moradias com mais de 2 integrantes e que
recebiam o auxilio governamental de aposentadoria. Houve uma incidência da condição
de Insegurança Alimentar (IA) em 42,0% da amostra, variando nos níveis de leve,
moderado e grave (27%, 13% e 2% respectivamente). Observou-se que
aproximadamente metade dos idosos possuía a situação de IA instalada, o que pode
comprometer a saúde e qualidade de vida dos mesmos. Destaca-se a importância de
avaliar as variáveis, que foram observadas nesse estudo, para mais resultados da real
influência, das mesmas, na condição de IA nos indivíduos.
Palavras-chave: Idosos. Segurança alimentar. Políticas públicas.
Title: SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS AND PREVALENCE OF FOOD INSECURITY IN
ELDERLY USERS POPULAR RESTAURANT COUNTY SANTA CRUZ-RN
Abstract: The elderly have more prone to the appearance of nutritional disorders,
affecting their health, and many of these can be caused by the situation of food
insecurity (FI) installed. Thus, the study aimed to characterize the sociodemographic
and identify the prevalence of food insecurity in elderly users of Restaurant People of
the Municipality of Santa Cruz-RN. It was conducted with 62 elderly Popular Restaurants
users in the city of Santa Cruz. They answered a structured questionnaire about
personal and socioeconomic characteristics, and application of the Brazilian Food
Insecurity Scale (BFIS). There was a prevalence among respondents, male, aged between
65 to 75 years old, married, with incomplete primary school education, monthly income
higher than the minimum wage, with villas with more than 2 members and receiving the
aid government retirement. There was an incidence of Food Insecurity condition (IA) in
42.0% of the sample, ranging in levels of mild, moderate and severe (27%, 13% and 2%
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respectively). It was observed that approximately half of the elderly had installed IA
situation, which can endanger the health and quality of life thereof. Highlights the
importance of assessing the variables that were observed in this study for more results
of the actual influence of the same, the FI condition in individuals.
Keywords: Elderly. Food security.Public policies.
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Código: SB0347
Autor: ERICA JULIANA DA SILVA
Orientador: MARIA JALILA VIEIRA DE FIGUEIREDO LEITE
Título: Condições urbanas relacionadas ao entorno dos domicílios brasileiros
Resumo: Esta pesquisa analisa dados coletados a partir do banco de dados dos
Resultados Gerais do Censo Demográfico Brasileiro 2010. Foram analisadas as
características do entorno: pavimentação, iluminação, esgoto a céu aberto, lixo na rua, e
as características dos domicílios: abastecimento de água, destino final do lixo,
esgotamento sanitário. Concluiu-se que as características do Entorno apresentam
características que podem significar riscos à saúde.
Palavras-chave: entornos; saúde-doença; saneamento; esgotos, infraestrutura.
Title: urban conditions and relationships with health: a study based on 2010 population
census population data
Abstract: This research analyzes data collected from the database of the General
Population Brazilian Census 2010 Results. The enviroments features were analyzed:
flooring, lighting, open sewage, trash, and the characteristics of households: supply
water, final destination of the waste, sewage. It was concluded that the enviroments of
the features present characteristics that may pose risks to health.
Keywords: enviroments, Health – Disease, sanitation, sewer, Infrastructure.
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Código: SB0353
Autor: JARDELINA HERMECINA DANTAS
Orientador: DIEGO DE SOUSA DANTAS
Título: Autopercepção de Saúde e qualidade de vida de mulheres em idade fértil no
município de Santa Cruz - RN
Resumo: Este estudo busca avaliar a autopercepção de saúde e o nível de atividade física
associadas em mulheres na idade fértil. Estudo transversal, descritivo e quantitativo,
realizado com 166 mulheres adscritas a 6 Unidades de Saúde da Família do município de
Santa Cruz- RN. Orientadas sobre os objetivos da pesquisa, expressaram o
consentimento por meio da assinatura do TCLE. O protocolo final englobou questões
sociodemográficas e gineco-obstétricas, autopercepção de saúde e nível de atividade
física. Os dados foram analisados no SPSS® versão 20.0 e foram submetidos ao teste de
Kolmogorov-Smirnov para verificação da normalidade e em seguida foram analisados
por estatística descritiva. A significância estatística foi de p&#8804;0,05. 39,1% das
mulheres consideram sua saúde atual como boa, 34,9% normal, e 25,9% ruim.
Comparando a saúde atual com a de 1 ano atrás, aumentou o número de mulheres que
perceberam sua saúde como pior. No nível de atividade física, 57,8% são ativas
fisicamente, 28,9% são irregularmente ativas e 13,3% são sedentárias. Dentre as
mulheres que reconhecem sua saúde atual como precária, 55,8% delas são pouco ativas.
Este estudo ainda em andamento, pode concluir que a maioria das mulheres avaliadas
consideram sua saúde como satisfatória, porém dado preocupante nos mostra que há
uma parcela significativa que consideram que houve piora na sua saúde em comparação
ao último ano, estando a prática regular de atividade física associada a uma melhor
percepção de saúde.
Palavras-chave: Atividade física. Funcionalidade. Saúde da mulher.
Title: Self-rated health and quality of life in women of childbearing age in the city of
Santa Cruz-RN
Abstract: This study aims to evaluate the self-rated health and level of physical activity
associated in women of childbearing age. Cross-sectional, descriptive and quantitative
study, conducted with 166 women ascribed to 6 Health Units Family in the city of Santa
Cruz-RN. Oriented on the research objectives, expressed consent by signing the TCLE.
Final protocol comprised sociodemographic questions and gynecological-obstetric,
health perception and level of physical activity. The data were analyzed with SPSS
version 20.0 and were submitted to the Kolmogorov-Smirnov test to verify the
normality and then were analyzed using descriptive statistics. Statistical significance
was set at p &#8804; 0.05. 39.1% of women consider their current health as good,
34.9% normal, 25.9% bad. Comparing the current health to 1 year ago, increased the
number of women who perceived their health as worse. The level of physical activity,
57.8% are physically active, 28.9% are irregulary active and 13.3% are sedentary.
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Among the women who recognize their current health as poor, 55.8% of them are not
very active. This study still in progress, can conclude that most of the evaluated women
consider their health as satisfactory, but worrying statistic shows that there is a
significant number considering that there was a worsening in their health compared to
last year, and the regular practice of activity physics associated with better health
perception.
Keywords: Physical Activity. Functionality. Women’s Health.
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Código: SB0356
Autor: MILENA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA
Orientador: ANNE CHRISTINE DAMASIO
Título: Percepção de estudantes do ensino superior sobre a formação para o Sistema
Único de Saúde
Resumo: O ensino que antes preparava os estudantes apenas para tratar a doença, hoje
busca considerar as necessidades sociais. Para tanto, tem-se preocupado com a
formação oferecida pelas Universidades, a saber, qual o caminho que elas têm seguido
para a construção do perfil do profissional para trabalhar no SUS em prol de um sistema
de saúde mais resolutivo, eficaz e humanizado. Para compreender a formação utilizamos
metodologicamente a pesquisa qualitativa do tipo exploratório-descritivo que visa
levantar vivências e experiências sobre o exercício da cidadania durante a formação e a
percepção da disciplina SACI visando a qualidade de formação do profissionais da área
da saúde.
Palavras-chave: Educação em Saúde. Sistema Único de Saúde. Educação continuada.
Title: Representations about the construction of student knowledge in health
Abstract: The education before preparing students only to treat the disease, seek today
to consider the social needs. Therefore, it has been concerned with the training offered
by universities, namely, what is the path they have followed for the construction of the
professional profile to work in the UHS towards a health system more resolute, effective
and humane. To understand the formation methodologically use qualitative research of
exploratory-descriptive aimed at raising experiences and learning about citizenship
during training and the perception of SACI discipline aiming at the quality of training of
health professionals.
Keywords: Health Education. Unified Health System. Education, Continuing.
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Código: SB0359
Autor: MELISSA REBECA DE ALMEIDA ARAÚJO
Orientador: NUBIA MARIA FREIRE VIEIRA LIMA
Título: CORRELAÇÃO ENTRE FUNÇÃO MANUAL, MOBILIDADE E DUPLA TAREFA NA
DOENÇA DE PARKINSON IDIOPÁTICA.
Resumo: Objetivo: Descrever, comparar e correlacionar a função manual com a
mobilidade e desempenho em tarefas duplas entre indivíduos com diagnóstico clínico de
Doença de Parkinson Idiopática e indivíduos saudáveis. Método: aplicação das escalas
HY, subescalas da UPDRS (II e III), DYPAGS, PAS MODIFICADA e dinamometria dos
membros superiores em 10 indivíduos com diagnóstico clínico de doença de Parkinson
Idiopática e um grupo controle de 10 idosos saudáveis com somente a DYPAGS, PAS
Modificada e dinamometria. Resultados: Foi encontrada correlação entre as subescalas
da UPDRS II E III com a HY. Foi encontrada significância estatística com p< 0,001 para
comparação das medidas entre os grupos nas escalas DYPAGS e PAS Modificada.
Conclusão:Indivíduos saudáveis apresentaram melhor desempenho em mobilidade e
dupla tarefa que aqueles com diagnóstico clínico de DPI, contudo não houve diferença na
força de preensão manual entre os grupos.
Palavras-chave: Doença de Parkinson. Membro superior.Equilíbrio postural.
Title: CORRELATION BETWEEN MANUAL FUNCTION, MOBILITY AND DUAL TASK IN
PARKINSON'S DISEASE IDIOPATHIC.
Abstract: Objective: to describe, compare and correlate the manual function with
mobility and performance in dual tasks among individuals with a clinical diagnosis of
idiopathic Parkinson's disease and healthy individuals. Method: application of HY scales,
subscales of the UPDRS (II and III), DYPAGS, Modified PAS and grip strength of the upper
limbs in 10 patients with clinical diagnosis of Parkinson's idiopathic disease and a
control group of 10 healthy elderly with only DYPAGS, Modified PAS and grip strength.
Results: It was found correlation between the subscales of the UPDRS II and III with the
HY. It found statistically significant with p <0.001 for comparison of measures between
groups in DYPAGS and PAS modified scales. Conclusion: Healthy subjects showed better
performance in mobility and dual task than those with a clinical diagnosis of DPI,
however there was no difference in grip strength between the groups.
Keywords: Parkinson´s Disease, Up¬per Limb, postural balance.
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Código: SB0360
Autor: NEILDJA MARIA DA SILVA
Título: Estudo de Validação de Escala Funcional DYPAGS e Correlações Funcionais em
Pacientes com Doença de Parkinson Idiopática.
Resumo: Introdução: Dentre os prejuízos funcionais na DPI, o pobre controle postural
revela-se como fator para quedas e as quedas e a instabilidade postural guardam relação
com a dificuldade de execução de movimentos rápidos simultâneos. Objetivo: Descrever,
comparar e correlacionar a mobilidade de tronco, congelamento de marcha e mobilidade
global em indivíduos com DPI, comparando a grupo de idosos saudáveis. Método: Tratase de pesquisa com desenho observacional e não intervencionista, utilizando
instrumentos de avaliação para mobilidade e desempenho em tarefa dupla. Resultado:
Houve correlação entre a gravidade da doença e mobilidade/desempenho em dupla
tarefa (p<0,02 para associação entre FOG e UPDRS) e entre congelamento de marcha e
mobilidade/desempenho em dupla tarefa (FOG e PAS modificada, p=0,004). Foi
verificado melhor desempenho na mobilidade e tarefa dupla para os idosos saudáveis
em comparação aos indivíduos com DPI (p<0,05). Conclusões: Foi verificado melhor
desempenho na mobilidade e tarefa dupla para os idosos saudáveis em comparação aos
indivíduos com DPI. Houve correlação entre a gravidade da doença e
mobilidade/desempenho em dupla tarefa, assim como entre congelamento de marcha e
mobilidade/desempenho em dupla tarefa. A mobilidade de tronco não apresentou
correlação com as demais variáveis clínicas na DPI.
Palavras-chave: Mobilidade. Congelamento. Doença de Parkinson.
Title: CORRELATION BETWEEN GAIT PERFORMANCE, TRUNK AND DUAL TASK SCALES
IN PARKINSON'S DISEASE
Abstract: Among the functional impairment in PD, poor postural control is revealed as a
factor for falls and is related to the difficulty of implementing simultaneous rapid
movements. Objective: To describe, compare and correlate the trunk mobility, gait
freezing and global mobility in individuals with PD, comparing the group of healthy
elderly. Method: This is research with observational design and non-interventionist,
using assessment tools for mobility and performance in dual task. Result: There was a
correlation between the severity of disease and mobility / performance dual task (p
<0.02 for association between FOG and UPDRS) and between gait freezing and mobility
/ performance dual task (FOG and PAS modified, p = 0.004 ). Better performance was
observed in the mobility and dual task for healthy elderly compared to individuals with
PD (p <0.05). Conclusions: It was found better performance in mobility and dual task for
healthy elderly compared to individuals with PD. A correlation between the severity of
the disease and mobility / dual task performance, as well as between gait freezing and
mobility / performance dual task. The trunk mobility was not correlated with other
clinical variables in PD.
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Keywords: Mobility. Freezing. Parkinson's disease
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Código: SB0362
Autor: MARIA LUCIANA DA CUNHA PEIXOTO
Orientador: GRASIELA NASCIMENTO CORREIA
Co-Autor: ADRIANA GOMES MAGALHAES, DIEGO DE SOUSA DANTAS
Título: Efetividade do teste do absorvente de uma hora para avaliar a severidade da
incontinência urinária
Resumo: Introdução: Diversos métodos de avaliação fisioterapêutica são utilizados para
a incontinência urinária (IU), sendo que o teste do absorvente é um importante
instrumento frequentemente usado na prática clínica, entretanto a acurácia e
confiabilidade desta avaliação ainda não está bem estabelecida, demonstrando a
importância do presente estudo. Objetivo: Correlacionar o teste do absorvente de uma
hora com a severidade da IU. Metodologia: estudo transversal, com nove mulheres,
acima de 35 anos e com queixa de IU. As pacientes realizaram avaliação clínica,
questionário de qualidade de vida (QDV) King Health Questionnaire (KHQ), escala de
severidade da IU (ISI-Q), avaliação funcional dos músculos do assoalho pélvico (MAP),
perioneometria e o teste do absorvente de uma hora. Na análise estatística foi utilizado o
teste Shapiro-wilks e Spearman. Resultados: Foram avaliadas 9 voluntárias, idade média
de 56,88 anos, IMC de 28,25Kg/m². Na avaliação física as voluntárias obtiveram média
do teste do absorvente de uma hora de 1,54g avaliação funcional dos MAP power 3,33,
perineometria 22,03cmH2O e pior QDV nos domínios impacto da IU 62,96, limitação
social 59,25 e percepção geral da saúde 52,77. Houve correlação positiva moderada
entre o teste do absorvente de uma hora com a severidade da IU do ISI (r=0,49).
Conclusão: o teste do absorvente de uma hora apresentou correlação com a severidade
da IU demonstrando que o teste do absorvente é um bom método de avaliação para a
severidade da IU.
Palavras-chave: Incontinência Urinária Tampões absorventes para Incontinência
Urinária
Title: EFFECTIVENESS OF THE ONE-HOUR PAD TEST TO EVALUATE THE URINARY
INCONTINENCE SEVERITY
Abstract: Introduction: Several physical therapy evaluation methods are used to
evaluate urinary incontinence (UI), the pad test beeing an importance tool for said
evaluation and also the one used most often, however, the accuracy and reliability of this
test is not quite established, demonstrating the importance of the present study.
Objective: correlate the one-hour absorbent test with the severity of the UI.
Methodology: transversal study, done with nine women above the age of 35 years old
who’ve reported urinary incontinence. The patients went through clinical evaluation, life
quality questionnaire (QDV), King Health Questionnaire (KHQ), UI severity rate (ISI-Q),
functional evaluation of the pelvic floor muscles (MAP), perineometry and the one-hour
absorbent test. In the statistical analysis were used the Shapiro-wilks and Spearman
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tests. Results: Nine volunteers with the average rate of 56.88, BMI of 28.25 were
evaluated. In the physical evaluation the volunteers obtained in the one-hour absorbent
test an average of 1.54, functional appraisal of the MAP power 3.33, perineometry of
22.03 and worse life quality in the impact-domain of the UI 62.96, social limitation 59.25
and general health perception 52.77. There was moderated correlation between the
one-hour pad test and the severity of the UI measured by the ISI (r=0.49). Conclusion:
The absorbent test presented correlation with the UI severity, showing that it is a
reliable evaluation method for the UI severity.
Keywords: Urinary Incontinence. Incontinence Pads.
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Código: SB0363
Autor: LETICIA AMANDA DOS SANTOS DANTAS
Orientador: ALVARO CAMPOS CAVALCANTI MACIEL
Co-Autor: MARIANA CARMEM APOLINÁRIO VIEIRA, RAFAELA ANDRADE DO
NASCIMENTO, SAIONARA MARIA AIRES DA CAMARA
Título: Avaliação de força e desempenho funcional em mulheres na peri e pós
menopausa (Renovação).
Resumo: Introdução:Apesar de evidências mostrarem que ocorre perda de força
muscular e desempenho funcional em mulheres decorrente do processo de
envelhecimento, a relação dessas variáveis nos estágios do processo de climatério ainda
não são bem esclarecidas.Objetivo:Avaliar a força e o desempenho funcional em
mulheres na peri e pós menopausa. Metodologia:Trata-se de uma pesquisa de caráter
transversal, com mulheres entre 40 e 65 anos do município de Parnamirim/RN.Foi
realizado o Teste t para análise de comparação das médias em relação à força de
preensão manual,força de flexo-extensão de joelho e desempenho funcional entre as
mulheres da peri e na pós-menopausa.Para todos os testes foi utilizado um nível de
significância ou p valor &#8804; 0, 05.Resultados:Foram avaliadas 215 mulheres, sendo
67 (31,2%) mulheres na perimenopausa com média de idade de 49,9 (3,1) e 148
(68,8%) na pós-menopausa com média de idade de 55,3 (5,1).Houve diferença
estatística entre a força de preensão manual das mulheres da perimenopausa e da pós
menopausa (p=0,02).Nas outras relações não foram encontrados resultados
estatisticamente significativos.Conclusão:O presente estudo mostrou que existe relação
entre os estágios da menopausa e o desempenho muscular nas medidas de preensão
manual. Os dados sugerem a necessidade de mais estudos nessa temática, possibilitando
conhecer melhor o perfil do envelhecimento feminino e, a implementação de medidas
para prevenir incapacidades em mulheres com idade avançada.
Palavras-chave: menopausa. força muscular. desempenho funcional.
Title: STRENGTH EVALUATION AND FUNCTIONAL PERFORMANCE IN WOMEN PERI
AND POST MENOPAUSE
Abstract: Introduction: Although evidence shows that there is a loss of muscle strength
and functional performance in women, due to the aging process, the relationship of
these variables in the stages of menopause process are not well understood.
Objective:Evaluate the strength and functional performance in women peri and post
menopause.
Methods: This is a transversal research, with women aged 40 to 65 at the city of
Parnamirim/RN. T test was carried out for means of comparison analysis in relation to
the handgrip strength, strength of flexion-extension of the knee and functional
performance among women in peri and postmenopausal women. For all tests, a
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significance level or p-value &#8804; 0.05. Results: 215 women were assessed, 67
(31.2%) women in perimenopause with a mean age of 49.9 (3.1) and 148 (68.8%) in
postmenopausal mean age 55.3 (5.1) .There was no statistical difference between the
handgrip women of perimenopausal and postmenopausal (p=0.02). In other
relationships, statistically significant results were found. Conclusion: This study showed
that there is a relationship between the stages of menopause and muscle performance in
palmar. The data hold measures suggest the need for more studies on this theme,
allowing better understand the female aging profile and the implementation of
measures to prevent disability in women with advanced age.
Keywords: menopause. muscle strength. functional performance.
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Código: SB0364
Autor: FLÁVIO MAGNO DA SILVA
Orientador: LUCIANE PAULA BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA
Título: Perfil de uso de medicamentos por idosos atendidos na atenção primária à saúde
Resumo: Essa pesquisa se propõe a identificar o perfil de uso de medicamentos por
idosos atendidos na atenção primária à saúde. Estudo de abordagem quantitativa, com
recorte transversal, desenvolvido com idosos residentes no município de Santa
Cruz/RN. Têm sido obedecidos todos os preceitos éticos da Resolução CNS nº 466/12,
que trata de pesquisa com seres humanos. Acreditamos que o alcance de tais
informações poderá nos levar a conhecer melhor o fenômeno em estudo, com maior
fundamentação para propor planos de cuidados e estratégias que visem o uso seguro de
medicamentos entre idosos residentes na comunidade. Os resultados parciais mostram
que 58% (n = 29) são do sexo masculino, sendo 42% (n = 21) do sexo feminino. A média
de idade foi de 72,0 (dp = 8,32) anos. Quanto à origem da prescrição do medicamento,
97,2% citaram o médico como prescritor responsável e 2,8% referiram usar tais
medicamentos por conta própria. Os idosos usavam em média 3,54 medicamentos por
dia, sendo que esse número variou de um a 16 medicamentos diários; 84% dos
entrevistados tinham barreiras para recordar suas doses diárias e apenas 16% foram
classificados como “sem barreiras”. O fato de usar muitos medicamentos por dia e as
dificuldades em recordar horários de ingerir as doses, são amplamente discutidos na
literatura como fatores que contribuem para a não adesão da terapêutica.
Palavras-chave: Saúde do idoso. Uso de medicamentos. Atenção primária à saúde.
Title: Profile of elderly in drug use treated in Primary Health Care
Abstract: This research aims to identify the drug use profile for elderly assisted in
primary health care. quantitative approach to study, cross-cut, developed with elderly
residents in the city of Santa Cruz / RN. They have been complied with all ethical
precepts of CNS Resolution No. 466/12, which deals with human research. We believe
that the scope of such information may lead us to better understand the phenomenon
under study, more fundamentally to propose care plans and strategies aimed at the safe
use of medications among elderly residents in the community. Partial results show that
58% (n = 29) were male, 42% (n = 21) were female. The average age was 72.0 (SD =
8.32) years. As for the origin of the prescription drug, 97.2% said the doctor as
prescriber charge and 2.8% reported using these drugs on their own. The elderly used
on average 3.54 medications per day, and this number ranged from one to 16 daily
medications; 84% of respondents had barriers to recall their daily doses and only 16%
were classified as "without barriers". The fact of using many medications daily and
difficulties in remembering times ingesting doses, are widely discussed in the literature
as factors contributing to non-adherence of therapy.
Keywords: Health of the Elderly. Drug Utilization. Primary Health Care.
1230

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

1231

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0366
Autor: VITORIA DIAS FERREIRA
Orientador: WOUBER HERICKSON DE BRITO VIEIRA
Título: crioimersão na recuperação do atleta de corrida de rua de 10km
Resumo: A corrida de rua é um esporte que vem crescendo a cada dia e exige amplo
envolvimento físico do praticante. Estratégias como a crioimersão tem sido utilizada
para garantir uma melhora na recuperação pós-esforço. Metodologia: Fazem parte do
estudo homens, entre 20 e 40 anos, IMC entre 25 e 30 kg/m2, praticantes de corrida de
rua, que foram divididos em 3 grupos ( Gc, Ga e controle). Todos os indivíduos foram
submetidos a avaliação isocinética para análise do pico de torque na velocidade de
60°/s.,, temperatura da superfície corpórea, dor ao movimento, mensuração do afeto e
de marcadores bioquímicos pré e pós corrida e imediatamente e 24h após intervenção.
Resultados: resultados preliminares sugerem uma diminuição de força muscular após o
uso da crioimersão. Discussão: Os mecanismos responsáveis pelas alterações de força no
músculo após a crioterapia são ainda muito controversos. Tal efeito pode ser decorrente
da capacidade do resfriamento diminuir o metabolismo e condução do impulso nervoso.
Entretanto, esse resultado necessita ser correlacionado com outras variáveis clínicas e
bioquímicas do desempenho muscular. Conclusão: A crioterapia diminuiu o pico de
torque e assim pode influenciar no desempenho. Porém, é necessário a devida análise de
todas as variáveis citadas no estudo, em um numero amostral maior para conclusões
mais fidedignas.
Palavras-chave: atividade física. dor muscular. marcadores biológicos. crioterapia.
Title: EFFECTIVENESS OF COLD WATER IMMERSION IN THE RECOVERY OF MUSCLE
DAMAGE 10KM ROAD RACE ATHLETE
Abstract: Street racing is a sport that is growing every day and requires extensive
physical involvement of the practitioner. Strategies such as cold water immersion has
been used to secure an improvement in post-exercise recovery. Methods: Included in the
study men, between 20 and 40 years, BMI between 25 and 30 kg / m2, street runners,
who were divided into 3 groups (Gc, Ga and control). All subjects underwent isokinetic
evaluation for analysis of peak torque at 60 ° / sec., Temperature of the body surface,
pain on movement, measurement of affection and pre biochemical markers and postrace and immediately and 24 hours after intervention. Results: Preliminary results
suggest a decrease in muscle strength after the use of cold water immersion. Discussion:
The mechanisms responsible for changes in muscle strength after cryotherapy are still
quite controversial. This effect may be due to cooling capacity decrease metabolism and
nerve impulse conduction. However, this result needs to be correlated with other
clinical and biochemical variables of muscle performance. Conclusion: Cryotherapy
decreased peak torque and thus can influence the performance. However, it is necessary
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for proper analysis of all the variables cited in the study in a larger sample number for
more reliable conclusions.
Keywords: physical activity. muscle pain. biological markers . cryotherapy.
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Código: SB0367
Autor: INGRID DOS SANTOS ARAUJO
Orientador: ALLYNE FORTES VITOR
Título: VALIDAÇÃO SEMÂNTICA DE UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE
DO OLHO SECO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Resumo: Este relatório possui a finalidade de apresentar as informações
correspondentes ao andamento em prática do plano de trabalho através do
desenvolvimento da pesquisa “Validação semântica de um instrumento de avaliação da
gravidade do olho seco em uti.” O trabalho pretende analisar a inteligibilidade de um
instrumento de avaliação da severidade do olho seco em pacientes internados em
unidade de terapia intensiva. Este estudo se configura como metodológico, uma vez que,
esse tipo de pesquisa destina-se à verificação de métodos de obtenção, organização e
análise de dados para elaborar, validar ou avaliar instrumentos e técnicas para a
pesquisa e a prática. De caráter quantitativo, descritivo, referente à análise de
inteligibilidade do instrumento ora elaborado, referente à avaliação de enfermagem da
severidade do olho seco. As definições constitutivas, definições e magnitudes
operacionais para o resultado de enfermagem NOC Gravidade do Olho Seco em
pacientes internados em UTI foram desenvolvidas. Acredita-se que os resultados serão
importantes para a prática dos profissionais intensivistas, bem como para os pacientes
internados nas UTIs, além de impulsionar o desenvolvimento de novas pesquisas sobre
o tema.
Palavras-chave: Enfermagem. Risco de Olho seco. Unidade de terapia intensiva.
Title: VALIDATION OF A SEMANTIC EYE GRAVITY ASSESSMENT TOOL DRY IN
INTENSIVE CARE UNIT
Abstract: This report has the purpose of presenting information related to the ongoing
practice of the work plan through the development of research "semantic validation of a
tool for assessing the severity of dry eye in ICU." The study aims to examine the
intelligibility of an instrument of assessment of the severity of dry eye in patients in
intensive care unit. This study is configured as methodological, since this type of
research is intended to obtain verification methods, organization and data analysis to
create, validate and evaluate tools and techniques for research and practice.
Quantitative character, descriptive, referring to the instrument of intelligibility analysis
now elaborated, referring to the nursing assessment of severity of dry eye. The work
plan is running, so there is still no final results to conduct the discussion. We believe that
the results will be important for the practice of critical care professionals as well as
patients hospitalized in ICUs, and boost the development of new research on the subject
Keywords: Nursing .Dry Eye Risk. Intensive care unit
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Código: SB0370
Autor: PRISCYLA RAFAELLY PALHARES DE ASSUNÇÃO
Orientador: KARINA CARDOSO MEIRA
Título: Cobertura do exame preventivo ginecológico no Brasil: estudo de revisão
sistemática
Resumo: Objetivo: Identificar estudos brasileiros que avaliaram a cobertura do exame
preventivo do câncer de colo de útero (Papanicolaou) e comparam a prevalência de sua
realização nas regiões do Brasil. Metodologia: Revisão sistemática junto às principais
fontes de dados de pesquisa científica (Pubmed, Lilacs, CINAHL, SCOPUS, BVS e Scielo),
utilizando como critério os descritores: Exame Ginecológico e Teste de Papanicolaou,
escritos nos idiomas português, inglês e espanhol, sendo exclusos os que não avaliaram
a cobertura e não apresentaram a medida de prevalência de realização do exame, bem
como teses e dissertações e informes. Resultados: Inicialmente identificou-se 634
estudos, restando 50 artigos para análise de resultados após exclusão conforme critérios
de pesquisa. A região do Brasil que mais publicou estudos sobre a temática foi Sudeste
(36,61%) seguido pelo Sul (30,71%) e somente cinco abordaram o país como um todo,
sendo a maioria realizada na década de 2000, período que houve a implantação do
Programa Nacional de Prevenção e Controle do Câncer do Colo do Útero (PNCCC),
sinalizando o aumento da cobertura deste exame de rastreamento, no entanto, tal
cobertura continua enfraquecida em mulheres de baixa escolaridade, sem companheiro,
de áreas rurais e de cor negra/parda. Conclusão: A análise dos estudos aponta a
necessidade de um programa de rastreamento organizado, no qual haja a priorização de
mulheres que apresentem maior risco de desenvolvimento do câncer de colo de útero.
Palavras-chave: Exame Ginecológico; Teste de Papanicolaou; Revisão Sis
Title: PREVENTIVE EXAM COVERAGE GYNAECOLOGICAL IN BRAZIL : STUDY
SYSTEMATIC REVIEW
Abstract: Objective: To identify Brazilian studies evaluating the coverage of preventive
examinations for cervical cancer (Pap test) and compare the prevalence of their
realization in the regions of Brazil. Methods: Systematic review with the main sources of
scientific research data (Pubmed, Lilacs, CINAHL, Scopus, BVS and Scielo), using as
criteria the descriptors: Gynecological examination and Pap test, written in Portuguese,
English and Spanish, and with exclusion of those who did not evaluate the coverage and
did not show the extent of prevalence of the exam, as well as theses and dissertations
and reports. Results: Initially we identified 634 studies, leaving 50 articles for analysis of
results after exclusion as search criteria. The region of Brazil that most published
studies on the subject was the Southeast (36.61%) followed by the South (30.71%) and
only five addressed the country as a whole, the majority held in the 2000s, a period that
was the implementation of the National Program for Prevention and Control of cervical
Cancer (PNCCC), signaling increased coverage of this screening test, however, such
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coverage is still weak in low-education women, unmarried, from rural areas and color
black / brown. Conclusion: The analysis of studies indicates the need for an organized
screening program, in which there is the prioritization of women with increased risk of
developing cervical cancer.
Keywords: Gynecological examination; Papanicolaou test; Systematic review
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Código: SB0371
Autor: DAIANE VANINE PEREIRA DE LIMA
Orientador: RENATA SANTORO DE SOUSA LIMA MOBLEY
Co-Autor: LAURA KYOKO HONDA
Título: Caracterização dos padrões de movimentação em fina escala de Baleias Jubarte
(Megaptera novaeangliae) em Abrolhos-BA.
Resumo: Estudos de movimentação através da acústica passiva podem fornecer diversos
tipos de informações sobre diferentes grupos animais, desde percepção e uso de habitat
até inferências sobre estados comportamentais. O presente trabalho tem como objetivo
geral a caracterização dos padrões de movimentação em fina escala dos machos
cantores de Jubarte em um sítio reprodutivo. A coleta dos dados foi feita previamente ao
estudo utilizando-se arranjos de gravadores acústicos autônomos e a análise dos dados
consistirá na detecção, localização e rastreio dos machos cantores de Jubarte para
posterior aplicação de modelos de movimentação. As localizações foram feitas através
da interpolação dos cantos detectados nos diferentes canais e depois espacializadas.
Foram obtidas 37 trajetórias com média de 88 pontos de localização. E Para a
caracterização do movimento dos machos cantores de Jubarte foram escolhidas as
variáveis de: duração da trajetória, distância total percorrida, distância líquida
percorrida, velocidade média e índice de direcionalidade. Com isso foi possível identicar
diferenças nos padrões de movimentação de machos cantores de baleia jubarte entre as
regiões de Abrolhos e do banco de Stellwagen (Atlântico Norte Ocidental).
Palavras-chave: Bioacústica. Machos cantores. Comportamento de movimento.
Title: Characterization of the movement patterns in fine-scale of Humpback Whales
(Megaptera novaeangliae) in Abrolhos-BA
Abstract: Movement studies through passive acoustics can provide various types of
information on different animal groups, from perception and use of habitat to inferences
about behavioral states. This study has the general objective to characterize the
movement patterns in fine scale of male humpback whale singers in a reproductive site.
The data collection was done previously to the study using arrangements of autonomous
acoustic recorders and data analysis will consist of the detection, location and tracking
of male humpback whale singers for subsequent application of moving models. The
locations were made by interpolation of songs detected in the different channels and
then spatialized. Were obtained 37 trajectories with a mean of 88 points location. And In
order to characterize the movement of male humpback whale singers variables were
chosen: duration of the trajectory, total distance traveled, traveled net distance, average
speed and directivity index. It was possible to identify differences in the patterns of
movement of male humpback whale singers between the regions of Abrolhos and
Stellwagen Bank (North West Atlantic).
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Keywords: Bioacustic. Male singers. Movement behavior.
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Código: SB0372
Autor: JAILMA PAULO TEIXEIRA
Orientador: ALVARO CAMPOS CAVALCANTI MACIEL
Co-Autor: MAYLE ANDRADE MOREIRA, RAFAELA ANDRADE DO NASCIMENTO,
SAIONARA MARIA AIRES DA CAMARA
Título: Avaliação da composição corpórea em mulheres na peri e pós menopausa
(Renovação)
Resumo: Diante das inúmeras mudanças corporais que ocorrem nas mulheres durante a
fase do climatério, o presente estudo tem como objetivo avaliar a composição corpórea
das mulheres nas fases de peri e pós menopausa. Trata-se de uma pesquisa de caráter
transversal. Participaram do estudo 194 mulheres, entre 40 e 65 anos. Os dados foram
coletados por meio de um questionário estruturado. A avaliação da composição
corpórea foi realizada pela análise de bioimpedância elétrica. Os dados foram analisados
com o software SPSS versão 20.0. Foi realizado o Teste t para análise de comparação das
médias das variáveis de composição corpórea entre as mulheres na peri e na pósmenopausa. Para todos os testes foi utilizado um p valor &#8804; 0,05. As mulheres da
perimenopausa apresentaram média de idade de 50,04 (3,2) anos, 56,3% apresentaram
renda familiar menor do que 3 salários mínimos e escolaridade entre o primário e o
secundário. Quanto às mulheres da pós-menopausa, as mesmas apresentaram média de
idade de 55,3 (4,9) anos, 70,8% apresentaram renda familiar menor do que 3 salários
mínimos e 48,5% estudaram até o primário. Quanto às variáveis de composição
corpórea, houve diferença estatística apenas entre a porcentagem de massa magra entre
as mulheres da peri e pós-menopausa (p=0,01). O presente estudo mostrou que existe
relação entre o estágio menopausal e a composição corpórea em mulheres de meia
idade.
Palavras-chave: Envelhecimento. Menopausa. Composição corpórea.
Title: ASSESSMENT OF BODY COMPOSITION IN WOMEN IN THE PERI AND POST
MENOPAUSE.
Abstract: Before the numerous body changes that occur in women during the climateric,
this study aims to assess the body composition of women in stages of peri and post
menopause. It is a transversal research. The study included 194 women between 40 and
65 years. Data were collected from a structured questionnaire. The evaluation of body
composition was performed by analysis of bioelectrical impedance. Data were analyzed
with SPSS software version 20.0. The T test was performed to compare body
composition variables between peri- and postmenopausal women. For all tests, it was
used a p-value &#8804; 0.05. Perimenopausal women had a mean age of 50.04 (3.2)
years, 56.3% had family income lower than three minimum wages and education
between the primary and the secondary. As for women postmenopausal, they had a
mean age of 55.3 (4.9) years, 70.8% had family income lower than three minimum
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wages and 48.5% studied up to primary. As for body composition variables, there was
statistical difference between the percentage of lean mass among women in peri- and
postmenopausal (p = 0.01). This study showed that there is a relationship between
menopausal stage and body composition in middle-aged women.
Keywords: Aging. Menopause. Body composition.
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Código: SB0373
Autor: RAFAELA DA SILVA CRUZ
Orientador: EGMAR LONGO ARAUJO DE MELO
Co-Autor: KLAYTON GALANTE SOUSA, SILVANA ALVES PEREIRA
Título: PARTICIPAÇÃO NAS TAREFAS DOMÉSTICAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM PARALISIA CEREBRAL
Resumo: Para as crianças e adolescente com PC a participação em seu meio se torna
comprometida por barreiras sociais, ambientais e atitudinais prejudicando o seu
desenvolvimento. Nesse sentido, para o desenvolver intervenções direcionadas a
melhorar os níveis de participação torna-se fundamental conhecer os aspectos negativos
(barreiras) do meio ambiente que podem aumentar o nível de dependência dessas
crianças e adolescentes como também conhecer fatores facilitadores para melhorar a
participação em casa, na escola e na comunidade. O desenvolvimento de instrumentos
embasados na CIF retrata a atual mudança observada na área de assistência à saúde, que
deixa de focar no modelo biomédico para levar em consideração o aspecto geral da
funcionalidade de um indivíduo. Por isso, se torna tão importante realizar pesquisas
com o objetivo voltado para a CIF. Sabendo da importância desta classificação e de
instrumentos que visem os domínios propostos pela CIF, vem crescendo a quantidade de
ferramentas validadas no Brasil com enfoque na participação. Uma dessas ferramentas é
o CHORES (Crianças Ajudando: Responsabilidades, Expectativas e Apoio). Este trabalho
tem como objetivo analisar a participação nas tarefas domésticas de crianças e
adolescentes com PC e correlacionar os níveis de participação com a função motora
grossa e mobilidade através da ferramenta CHORES.
Palavras-chave: Paralisia Cerebral. CIF. Participação.
Title: PARTICIPATION IN HOUSEKEEPING CHILDREN AND TEENAGERS WITH
CEREBRAL PALSY.
Abstract: For children and adolescents with cerebral palsy to participate in their midst
becomes compromised by social, environmental and attitudinal barriers hampering
their development. In this sense, to develop targeted interventions to improve levels of
participation becomes essential to know the negative aspects (barriers) of the
environment that can increase the level of dependency of these children and adolescents
as well as knowing facilitators factors to improve the participation at home, at school
and in the community. The development of instruments based on CIF portrays the
current observed change in the area of health care, which fails to focus on biomedical
model to take into account the general appearance of an individual's functionality. So,
becomes as important to conduct research with the aim focused on CIF. Knowing the
importance of this classification and instruments aimed at the areas proposed by the
CIF, growing tools currently validated in Brazil focusing on the aspect of participation.
One such tool is the CHORES (Helping Children: Responsibilities, Expectations
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andsupport). This study aims to analyze the participation in domestic chores of children
and adolescents with cerebral palsy through the CHORES.
Keywords: Cerebral Palsy.CIF. Participation.

1242

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0376
Autor: JULIANA SILVA DE MEDEIROS
Orientador: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR
Título: Avaliação dos efeitos da nanopartícula de ouro em células cancerosas
Resumo: Introdução: As nanopartículas de ouro são consideradas como potenciais
plataformas para distribuição de medicamentos. No entanto, sua interação com
organismos vivos tem sido pouco investigada. O presente estudo relata os efeitos antiinflamatórios, analgésicos e antitumorais das nanopartículas de ouro (NPOs).
Métodos: NPOs foram sintetizadas através de uma via ambientalmente correta e
caracterizadas com TEM e UV-vis. Depois das células HT-29 terem sido expostas as
NPOs, a apoptose foi avaliada com coloração de Anexina V e iodeto de propídio, e a
atividade de caspase-3, determinada com um microscópio confocal de laser de
varredura.
Resultados: a apoptose das células foi observada de um modo dose dependente para
concentrações de NPO variando de 40 μg/mL a 80 μg/ml (p < 0,05).
Conclusão: o estudo chama a atenção para as nanopartículas de ouro como um recurso
para a inovação tecnológica na área de antitumorais.
Conclusão: o estudo chama a atenção para as nanopartículas de ouro como um recurso
para a inovação tecnológica na área de antitumorais.
Palavras-chave: nanopartículas de ouro. Apoptose de células de câncer. Nanomedicina.
Title: Anti-tumor Properties of Gold Nanoparticles
Abstract: Background: gold nanoparticles are regarded as potential platforms for drug
delivery. However, their interaction with live organisms has been scarcely investigated.
The present study reports the anti-inflammatory, analgesic and anti-tumor effects of
gold nanoparticles (GNPs).
Methods: GNPs were synthesized through an environmentally-correct route and
characterized with TEM and UV-vis. After HT-29 cells have been exposed to GNPs,
apoptosis was assessed with Annexin V and propidium iodide staining and caspase-3
activity determined with a confocal laser scanning microscope.
Results: cell apoptosis was observed in a dose-dependent manner for GNP
concentrations ranging from 40 μg/mL to 80 μg/mL (p<0.05).
Conclusion: the study draws attention to gold nanoparticles as a resource for
technological innovation in the anti-tumor fields.
Keywords: gold nanoparticles; cancer cell apoptosis; nanomedicine
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Código: SB0377
Autor: JEANNINE TEIXEIRA PIRES
Orientador: URSULA VIANA BAGNI
Co-Autor: FERNANDA KALLYNE BERNARDINO DA SILVA, LUANNA KARLLA CARVALHO
DOS SANTOS DANTAS
Título: Atuação do nutricionista na atenção básica em saúde junto à pessoa com
deficiência
Resumo: Objetivos: Avaliar a atuação do nutricionista em relação às pessoas com
deficiência na atenção básica de saúde em Natal/RN. Métodos: Trata-se de um estudo
transversal de natureza descritiva, desenvolvido com 18 nutricionistas atuantes nas
unidades básicas de saúde do município. Os entrevistados responderam a um
questionário com perguntas fechadas sobre as ações realizadas de assistência
nutricional em âmbito individual e coletivo voltadas às pessoas com deficiência, bem
como sobre sua capacitação para atender a esse público. Resultados: Metade das
entrevistadas possuía apenas a graduação, e a maioria atuava na unidade há menos de
10 anos. Cerca de 66,7%, relatou que nunca recebeu informações sobre alimentação
especificamente para pessoas com deficiência. Embora 83,3% tivesse relatado que
realiza atendimento individual para pessoas com deficiência, apenas 53,3% prescrevia
dieta específica para a deficiência apresentada pelo paciente. Orientações nutricionais
gerais ao usuário e aos seus familiares só eram fornecidas por metade dos profissionais.
Das entrevistadas, 80% responderam que não é realizado atendimento nutricional em
conjunto com outros profissionais da saúde da atenção básica. Conclusão: A falta de
qualificação e capacitação dos nutricionistas nos postos de saúde pode ser um fator que
tem dificultado o atendimento nutricional adequado para as pessoas com deficiência
pelos nutricionistas.
Palavras-chave: Palavras-chave: atenção básica; pessoa com deficiência; nutricionista.
Title: NUTRITIONIST'S PERFORMANCE IN PRIMARY CARE HEALTH TO THE PERSON
WITH DISABILITIES IN NATAL / RN
Abstract: OBJECTIVE: To assess the nutritionist's work in relation to people with
disabilities in primary health care in Natal / RN. METHODS: This is a cross-sectional
study of descriptive nature, developed with 18 dietitians working in the basic units
health of the municipality. Respondents answered a questionnaire with closed questions
on the actions of nutritional assistance on an individual and collective level directed to
people with disabilities, as well as their capacity to meet the public. RESULTS: Half of the
interviewees had only graduation, and most worked in the unit for less than 10 years.
About 66.7% reported they never received technical information on nutrition for people
with disabilities. Although 83.3% had reported that they held individual appointments
with users with disabilities, only 53.3% prescribed specific diets for the disabilities
presented by them. General guidance on nutrition for disabled users and their families
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were provided only by half of the professionals. Of the respondents, 80% answered that
they do not held nutritional care in conjunction with other health professionals in
primary care. CONCLUSION: The lack of qualification and training of nutritionists in
health care can be a factor that has been hindering the proper nutritional care to people
with disabilities by nutritionists.
Keywords: Keywords: primary health care; disabled persons, nutritionist
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Código: SB0379
Autor: VIVIANE NOBRE OLIVEIRA
Orientador: GRASIELA PIUVEZAM
Co-Autor: ANNELYSE FARIAS DE AQUINO, KEYVISON PROTÁSIO DA ROCHA, RENATA
CRISTINA DOS SANTOS
Título: Violência contra idoso no Rio Grande do Norte
Resumo: Introdução: A população brasileira encontra-se em processo de
envelhecimento. Entretanto, muitas vezes permanece uma imagem sociocultural
negativa do idoso, que destaca sua incapacidade funcional e social, sendo essa uma das
razões para a prática de violência contra a referida faixa etária. Objetivo: O presente
estudo teve como objetivo analisar a morbimortalidade decorrente da violência e dos
maus tratos contra idosos no Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2010.
Metodologia: Foi estudada a população de idosos residentes no RN que faleceram ou
foram internados em função de violência ou maus tratos no período de 2000 a 2010, a
partir de dados do DATASUS. As variáveis de desfecho consideradas foram as taxas
ajustadas de mortalidade por agressões (TMtA) e de morbidade por agressões (TMbA).
Para a tabulação dos dados e cálculo das taxas, foi usado o TABWIN. A autocorrelação
espacial foi calculada no Terraview 4.2.0 através dos índices de Moran Global e de
Moran Local. A análise temporal foi feita por meio da observação gráfica das variáveis.
Resultados e Conclusão: análise geoespacial das taxas de morbidade e mortalidade foi
estatisticamente não significativa.
Palavras-chave: Violência. Idoso. Mortalidade. Morbidade.
Title: VIOLENCE AGAINST ELDERLY PEOPLE IN RIO GRANDE DO NORTE
Abstract: Introduction: The Brazilian population is aging process. However, often
remains a negative socio-cultural image of the elderly, which highlights its functional
and social disability, which is one of the reasons for the practice of violence against this
age group. Objective: This study aimed to analyze the morbidity and mortality resulting
from violence and abuse against the elderly in Rio Grande do Norte, from 2000 to 2010.
Methods: The studied population was elderly residents in the RN who died or were
admitted to function of violence or ill-treatment from 2000 to 2010, from DATASUS
data. The outcome variables considered were adjusted rates of mortality from injury
(TMTA) and morbidity by aggression (TMBA). For data tabulation and calculation of
fees, it was used TABWIN. The spatial autocorrelation was calculated in Terraview 4.2.0
through the Global Moran and Local Moran indices. The temporal analysis was
performed through the graphical observation of variables. Results and Conclusion:
Geospatial analysis of morbidity and mortality wasn’t statistically significant.
Keywords: Violence. Elderly. Mortality. Morbidity.
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Código: SB0380
Autor: SAMARA RAQUEL SOUSA DE OLIVEIRA
Orientador: ERIKA OLIVEIRA DE ALMEIDA
Título: Avaliação da influência da relação maxilo mandibular e dimensão vertical em
pacientes com desordem temporomandibular
Resumo: Esta pesquisa objetivou avaliar o tipo de oclusão (posição maxilomandibular e
dimensão vertical) e tipo de contenção posterior dos pacientes atendidos na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e verificar se existe associação
com a presença e tipo de DTM. Até o momento, foram pesquisados 65 pacientes,
atendidos nas clínicas integradas e no projeto de extensão do Centro Integrado de
Atendimento a Portadores de disfunção do Aparelho Estomatognático (CIADE) do
Departamento de Odontologia – UFRN, dentre os quais 35 apresentaram DTM, e 28 não
apresentaram DTM. Dentre os portadores de DTM, 24 apresentaram uma dimensão
vertical alterada (diminuída), todos apresentaram oclusão em máxima intercuspidação
habitual, e 54% apresentaram contenção posterior prejudicada. Com relação aos
pacientes sem DTM, 16 apresentaram uma dimensão vertical alterada (diminuída), 2
apresentaram oclusão em relação cêntrica e o restante em máxima interscupidação
habitual, e 42% apresentaram contenção posterior prejudicada em virtude de alguma
perda dentária posterior. Com base na amostra obtida, ainda não é possível obter a
associação destes fatores com a DTM, entretanto a presente pesquisa tem perspectiva de
continuidade, para atingir uma amostra de 50 pacientes com DTM, e 50 pacientes sem
DTM, conforme foi previsto em sua metodologia.
Palavras-chave: Oclusão Dentária. Transtornos da Articulação Temporomandibular.
Title: INFLUENCE OF MAXILOMANDIBULAR POSITION AND VERTICAL DIMENSION IN
DISORDER TEMPOROMANDIBULAR
Abstract: This research aimed to evaluate the type of occlusion (maxilomandibular
position and vertical dimension) and missing posterior teeth of patients of the
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) and check whether there is an
association with the presence and type of TMD. So far, 65 patients were searched in the
integrated clinics and extension project of Centro Integrado de Atendimento a
Portadores de disfunção do Aparelho Estomatognático (CIADE) of Departamento de
Odontologia – UFRN, among which 35 presented TMD, and 28 didn’t presented TMD.
Among the TMD patients, 24 showed an altered dimension vertical (decreased), all
showed occlusion in maximum intercuspation, and 54% presented missing posterior
teeth. With regard to patients without TMD, 16 showed an altered vertical
dimension(decreased), 2 showed occlusion in centric relation and the rest in maximum
intercuspatium, and 42% presented missing posterior teeth. Based on the sample
obtained, still cannot get the Association of these factors with the DTM, however this
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research has prospect of continuity, to achieve a sample of 50 patients with TMD, and 50
patients without TMD, as foretold in his methodology.
Keywords: Dental Occlusion . Temporomandibular Joint Disorders.
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Código: SB0381
Autor: SHIRLEÍZE MARIANE PEREIRA SANTOS
Orientador: JOSE JAILSON DE ALMEIDA JUNIOR
Título: Representações sobre o envelhecimento e a formação em saúde
Resumo: Trata-se de um estudo do tipo exploratório-descritivo com enfoque qualitativo
que será realizado na Facisa/UFRN, na cidade de santa Cruz – RN. Para a coleta de dados
será utilizada a estratégia de entrevistas individuais. Assim sendo, foi organizado um
roteiro de entrevista, contendo 6 questões. O protocolo de pesquisa contemplará os
aspectos éticos previstos na resolução 466/2012 do Concelho Nacional de Ética e
Pesquisa. O objetivo dessa pesquisa consiste em analisar a percepção dos discentes
sobre a importância do preparo para o contato com uma população cada vez mais idosa.
A amostra constituirá de 30 discentes do curso de graduação em Enfermagem. Os
sujeitos que participarão da pesquisa serão selecionados com a utilização dos seguintes
critérios de inclusão: aceitar o convite para participar, estar matriculado e ativo no curso
de graduação de Enfermagem, ter cursado o componente curricular de Atenção Básica e
Saúde da Família, estar apto a responder perguntas de caráter subjetivo, concordar em
participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Os recortes das falas dos participantes serão identificados, ao longo do texto, com o
nome de árvores/flores de acordo com características pessoais marcantes identificadas
nas falas durante a coleta de dados. As entrevistas serão gravadas e transcritas na
integra. O material obtido será analisado através da Análise de Conteúdo. A pesquisa
encontra-se em fase de coleta de dados.
Palavras-chave: Enfermagem; Envelhecimento populacional; Formação.
Title: TRAINING IN NURSING FRONT OF THE AGEING POPULATION
Abstract: It is a study of exploratory and descriptive with qualitative approach that will
be held in FACIS / UFRN, in the holy city Cruz - RN. For the collection of data will be used
the strategy of individual interviews. Therefore, an interview script was organized,
containing 6 questions. The research protocol will address the ethical aspects set out in
Resolution 466/2012 of the National Council of Research Ethics. The objective of this
research is to analyze the perception of the students about the importance of
preparation for contact with an increasingly elderly population. The sample will be 30
students of the undergraduate course in Nursing. The subjects who participate in the
survey will be selected using the following inclusion criteria: to accept the invitation to
participate, be enrolled and active in the course of Nursing graduate, having completed
the curriculum component of Primary Care and Health, to be able to answer subjective
character of questions, agree to participate and sign the Informed Consent and Informed
(WIC). The clippings of speeches of the participants will be identified throughout the
text, with the name of trees / flowers according to remarkable personal characteristics
identified in the reports during data collection. The interviews will be recorded and
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transcribed in full. The material will be analyzed through the Content Analysis. The
research is in the data collection phase.
Keywords: Nursing; Population-Ageing; Formation.
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Código: SB0382
Autor: CAROLINE GOMES GONÇALVES
Orientador: DIEGO DE SOUSA DANTAS
Título: Imagem e satisfação corporal de mulheres em idade fértil do município de Santa
Cruz- RN.
Resumo: Objetivo: Traçar o perfil de saúde das mulheres em idade fértil no município de
Santa Cruz-RN, analisar a satisfação corporal e imagem corporal e buscar as associações
da percepção corporal com as características sócio-demográficas e gineco-obstétricas.
Metodologia: Estudo descritivo de corte transversal. Realizado com mulheres (n=373)
no território urbano do município de Santa Cruz-RN. Aplica-se questionários sóciodemográficos, de satisfação corporal BodyShapeQuestionnaire – BSQ, de imagem
corporal - versão Brasileira da Stunkard figural rating scale e IPAQ para nível de
atividade física. Resultados: Houve 81,3% de discordância entre a imagem apontada
para o corpo atual e o ideal e 71,7% das mulheres gostariam de ter um corpo mais
magro. Por meio do BSQ observou-se que 15% das mulheres possuem alteração
psicológica relacionada com sua imagem corporal e em sua maioria é de intensidade
leve. Ao associar a insatisfação corporal com nível de atividade física é possível perceber
que, mesmo aquelas que são ativas ou praticam algum tipo de exercício possuem
insatisfação com seu corpo. Conclusões: Mais da metade das mulheres apresentam-se
insatisfeitas com seu corpo e sua apresentação corporal, podendo trazer malefícios a
saúde dessas mulheres no que tange a fatores biológicos ou biopsicossociais. Neste
sentido, intervenções por profissionais e serviços de saúde são necessárias a esse
público, evitando possíveis problemas futuros de distúrbios alimentares ou descaso com
sua saúde.
Palavras-chave: Imagem corporal; Satisfação corporal; Saúde da mulher.
Title: Body image and satisfaction of women of childbearing age in the city of Santa CruzRN.
Abstract: Objective: To trace the health profile of women of childbearing age in the
municipality of Santa Cruz -RN and analyze the body satisfaction and body image and
look for the associations of body awareness with socio-demographic characteristics and
gynecological – obstetrical. Methodology: A descriptive cross-sectional study. Conducted
with women (n = 373) in the urban municipality of Santa Cruz-RN. Applies sociodemographic questionnaire, body satisfaction BodyShapeQuestionnaire-BSQ, body
image-Brazilian version of Stunkard figural rating scale and IPAQ for physical activity.
Results: There were 81.3% of disagreement between the image pointed to the current
body and the ideal and 71.7% of women would like to have a leaner body. Through the
BSQ it was observed that 15% of women have psychological changes related to body
image and is mostly mild. By associating body dissatisfaction with the level of physical
activity you can see that even those who are active or practice some kind of exercise
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have dissatisfaction with their bodies. Conclusions: More than half of women have
become dissatisfied with your body and your body presentation and may bring harm the
health of these women in relation to biological or biopsychosocial factors. In this sense,
interventions by professionals and health services are necessary to this audience,
avoiding possible future problems of eating disorders or neglect your health.
Keywords: Body image; Body satisfaction; Women's health.
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Código: SB0383
Autor: HELLEN FRANCISCA MARCELINO DE PAULA
Orientador: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES DAMASCENO
Título: Extração e quantificação de carotenoides de resíduos do beneficiamento do
camarão: Obtenção de um óleo pigmentado.
Resumo: O camarão Litopenaeus vannamei é uma importante espécie comercial
responsável por 90% da produção global de camarão cultivado, no entanto o grande
volume de resíduos que é descartado além de custos adicionais para as indústrias é
fonte de poluição ambiental devido ao não aproveitamento tecnológico. O resíduo de
camarão que é principalmente composto pelo cafalotórax apresenta carotenoides que
são pigmentos que conferem a cor alaranjada, dentre esses a astaxantina é o mais
encontrado nos animais marinhos e é caracterizado como potente antioxidante. Nesse
sentido o objetivo do trabalho consiste em extrair e quantificar carotenoides de resíduos
de camarão e da farinha do resíduo. Como resultados a farinha de camarão obteve maior
teor de astaxantina do que o resíduo tendo uma média de 264,6686 µ/g quando
comparado com 70,9445 µ/g média encontrada no resíduo. Conclui-se que a extração de
carotenoides com o uso do óleo de soja foi bem-sucedido, sendo ainda possível a
utilização do óleo pigmentado na alimentação com o objetivo de se obter os benefícios
nutricionais.
Palavras-chave: Astaxantina. Litopenaeus vannamei. Resíduo de camarão
Title: EXTRACTION AND QUANTIFICATION OF SHRIMP WASTE CAROTENOIDS:
OBTAINING A PIGMENTED OIL
Abstract: The shrimp Litopenaeus vannamei is an important commercial species
responsible for 90% of global production of farmed shrimp, however the large volume of
waste that is discarded and additional costs for industry is environmental pollution
source due to non-technological use. The shrimp residue which is mainly composed of
the cafalotórax shows that carotenoids are pigments that give the orange color, among
these astaxanthin is the most found in marine animals and is characterized as a potent
antioxidant. In this sense the objective of this study is to extract and quantify carotenoid
shrimp waste and residue flour. As the results shrimp meal had higher astaxanthin
content of the waste having an average of 264.6686 &#956; / g compared to 70.9445
&#956; / g average found in the residue. It is concluded that carotenoids using
extraction of soybean oil was successful, and it is possible to use the pigmented oil in the
feed in order to obtain nutritional benefits.
Keywords: Astaxanthin. Litopenaeus vannamei. Shrimp waste
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Código: SB0384
Autor: MARIA KAROLLYNE DE SOUZA PONSIANO
Orientador: LUCIEN PERONI GUALDI
Co-Autor: ÉDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO LUNA CRUZ, PEDRO
RAFAEL DE SOUZA MACÊDO
Título: ANALISE DA FUNÇÃO PULMONAR DOS INDIVÍDUOS PORTADORES DE
OBESIDADE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN
Resumo: Neste estudo, o objetivo foi avaliar a função pulmonar de indivíduos
portadores de obesidade de ambos os sexos do município de Santa Cruz/RN. Trata-se de
uma pesquisa transversal, descritiva. A avaliação inicial foi realizada a partir de ficha de
registro para coleta de dados composta de dados de identificação, hábitos de vida,
história clínica e dados antropométricos, testes funcionais, espirometria e
manovacuômeteria.. Para o tratamento estatístico das variáveis foi utilizado o programa
GraphPad versão 5.0, utilizando o KolmogorovSmirnov para tratamento da normalidade
e Test t para amostras independentes. A média de idade do grupo foi de 53,1 ± 8,6 e
quanto ao sexo dos participantes o grupo foi composto por 100% (n=19) do sexo
feminino, onde média de índice de massa corporal do grupo foi de 36,8 ± 5,3. Quando
analisando a função pulmonar, a amostra obteve alteração restritiva ocasionada pela
alterações extrapulmonares que no caso é a obesidade, levando a pensar em possíveis
complicações e surgimento de patologias provenientes do aumento do excesso de peso,
sendo necessário maior número de amostra, e novos estudo para confirmação de tal
alteração.
Palavras-chave: Palavras-chave: Obesidade. Testes Funcionais. Função pulmonar
Title: Analysis of lung function of patients with obesity individuals of Santa Cruz county
/ RN
Abstract: In this study, the objective was to evaluate pulmonary function in individuals
with obesity in both sexes in the city of Santa Cruz / RN. This is a cross-sectional,
descriptive study. The initial assessment was carried out from the tab for data collection
consisting of identification data, lifestyle, medical history and anthropometric data and
to evaluate the quality of life was used the SF-36. For the statistical analysis of the
variables we used the program GraphPad version 5.0, using the KolmogorovSmirnov
treatment for normal and t Test for independent samples. The average age of the group
was 53.1 ± 8.6 and the sex of the participants the group was composed of 100% (n = 19)
were female, where mean body mass index was 36, 8 ± 5.3.When analyzing pulmonary
function , the sample obtained restrictive changes caused by extrapulmonary changes
which case it is obesity , leading to think of possible complications and the emergence of
arising pathologies of the increase of overweight, being necessary sample number , and
new study to confirm this change .
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Código: SB0385
Autor: LAIZE GABRIELE DE CASTRO SILVA
Orientador: ENIO WALKER AZEVEDO CACHO
Título: Avaliação do equilíbrio na doença de Parkinson
Resumo: O déficit de equilíbrio é um dos sintomas mais comuns em indivíduos com DP,
devido aos danos motores causados pela degeneração da via nigro-estriato-palidal.
Sendo o objetivo desse trabalho, avaliar o equilíbrio em pacientes com Doença de
Parkinson na região do Trairi no estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de uma
pesquisa de caráter transversal e natureza predominantemente quantitativa, realizada
no ambulatório de Fisioterapia da Clínica Integrada da Facisa/ UFRN. A amostra foi
composta por 10 indivíduos com DP. Foram utilizados os seguintes instrumentos de
medida: Mini - exame do estado mental (MEEM), Escala Hoehn and Yahr (H&Y), Escala
Unificada de avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS) domínio de exame motor (III),
Escala de Equilíbrio de Berg, Timed up and go (TUG). Os valores medianos do BERG e
TUG foram respectivamente: 44.5 e 12. Presença de déficit de equilíbrio e risco de
quedas nos pacientes com DP.
Palavras-chave: Equilíbrio Postural; Doença de Parkinson; Funcionalidade.
Title: BALANCE EVALUATION IN PARKINSON'S DISEASE
Abstract: The balance deficit is one of the most common symptoms in patients with PD
due to engine damage caused by the degeneration of the track nigro-estriato-palidal.
Since the objective of this study was to evaluate the balance in patients with Parkinson's
disease in Trairi region in the state of Rio Grande do Norte. This is a transversal research
and quantitative nature predominantly held in the Physiotherapy Clinic of Integrated
Clinic Facisa/ UFRN. The sample consisted of 10 individuals with PD. The following
measuring instruments were used: Mini-Mental State Examination (MMSE), Scale Hoehn
and Yahr (H&Y), Unified scale evaluation of Parkinson's disease (UPDRS), motor
examination domain (III), Balance Scale Berg, Timed up and go (TUG). The average
values of BERG and TUG were, respectively, 44.5 and 12. Presence of balance deficit and
risk of falls in patients with PD.
Keywords: Postural Balance; Parkinson Disease; Functionality.
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Código: SB0386
Autor: JOYCE SAMARA MARQUES DE OLIVEIRA ARAÚJO
Orientador: DINARA LESLYE MACEDO E SILVA CALAZANS
Co-Autor: ANA ISADORA MARTINS ASSUNÇÃO, ANA PAULA DE BRITO, SAMARA MARIA
URBANO DE AZEVEDO
Título: Sistema de compras de gêneros alimentícios para Restaurantes Universitários:
um comparativo entre serviços de Autogestão e Terceirizado
Resumo: Este estudo teve o objetivo de avaliar o sistema de compras de gêneros
alimentícios em diferentes tipos de serviços: autogestão e terceirizado. O estudo ocorreu
em dois restaurantes universitários da região Nordeste, e se deu através da observação
não participante e entrevista semiestruturada com responsáveis técnicos dos serviços,
estruturadas baseando-se nas etapas que envolvem o sistema de compras: planejamento
e previsão de materiais; recebimento; armazenamento; controle de estoque e consumo,
de acordo com a proposta de Contri, Degiovanni e Mattos (2012). Os resultados
mostraram que há centralização de todo o procedimento de compras somente no RU 1,
onde nesse as maiores particularidades que influenciam no processo de compras, são as
de um serviço público, como por exemplo a utilização do pregão eletrônico Em
contrapartida, no RU 2 é mais evidente a cobrança de cumprimento aos custos dos
gêneros alimentícios que lhe são enviados mesmo sem a participação direta nas
compras.
Palavras-chave: Serviços de Alimentação; Compras; Aquisição; Suprimento
Title: System purchases of food for University Federal Public Restaurants: comparison
between self and outsourced services
Abstract: This study aimed to evaluate the procurement system of food in different types
of services: self-management and outsourced. The study took place in two university
restaurants in the Northeast, and was through the non-participant observation and
semi-structured interviews with senior technical services, structured based on the steps
that involve the procurement system: planning and forecasting materials; receipt;
storage; inventory control and consumption, according to the proposal of Contri,
Degiovanni and Mattos (2012). The results showed that there is centralization of all
purchases of procedure only in the UK 1, where this major characteristics that influence
the purchasing process, are a public service, such as the use of electronic trading In
contrast, in the UK 2 is most evident charging meet the costs of foodstuffs that are sent
even without direct participation in purchases.
Keywords: Food Services; Shopping; Acquisition; Supply
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Código: SB0388
Autor: LAURIANE GOMES DE LIMA
Orientador: JANETE GOUVEIA DE SOUZA
Título: Avaliação da densidade de alojamento de codornas européias (coturnix
coturnix)de 1 a 21 dias de idade
Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de duas densidades de alojamento
de codornas japonesas (Coturnix coturnix japonica) na fase de 1 a 21 dias de idade.
Foram utilizadas 300 codornas japonesas distribuídas em delineamento experimental
inteiramente casualizado, constituído por dois tratamentos e cinco repetições. As
densidades de alojamento avaliadas foram tratamento 1 (T1) 45 aves m2 e tratamento
2 (T2) 65 aves m2. Analisando os efeitos de cada densidade sobre as seguintes variáveis,
consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA), ganho de peso (GP) e peso aos 21
dias (P21). Não houve efeito significativo (P&#707; 0,01) das densidades de alojamento
analisadas sobre o consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. Desta forma
pode se concluir que utilizando se diferentes densidades com um maior número de aves
por área não afeta os índices de desempenho produtivo e pode ser uma alternativa para
um maior retorno econômico na criação.
Palavras-chave: Coturnicultura, conversão alimentar, densidade de alojamento, ganho
de
Title: Evaluation of japonese quails housing density (coturnix coturnix japonica) from
one to twenty one days old
Abstract: The aim of this study was to evaluate the effects of two densities of Japanese
quails housing ( Coturnix coturnix japonica ) in phase 1 to 21 days old. A total of 300
Japanese quails distributed in a completely randomized design , consisting of two
treatments and five repetitions . assessed housing densities were treatment 1 ( T1) 45
birds m2 and treatment 2 (T2 ) 65 birds m2 . Analyzing the effects of each density on the
following variables , feed intake (FI) , feed conversion (FC ), weight gain (WG ) and
weight at 21 days ( P21 ) . There was no significant effect (P 0.01 ) of the analyzed
housing density on feed intake , weight gain and feed conversion. Thus it can be
concluded that if using different densities with a greater number of birds per area does
not affect the levels of productive performance and can be an alternative to a higher
economic return in creation.
Keywords: Coturniculture, feed, housing density, weight gain
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Código: SB0389
Autor: WALCLÉCIA PEREIRA DOS SANTOS
Orientador: RAYSSA HORACIO LOPES
Título: ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA SEGURANÇA DO PACIENTE VOLTADA À
PREVENÇÃO DAS ÚLCERAS POR PRESSÃO
Resumo: As Úlceras por Pressão (UPP) são lesões decorrentes de hipoxia celular que
pode desencadear necrose do tecido, em geral acometendo áreas de proeminências
ósseas, ocasionadas de forma mecânica, pela pressão no local, ou pela combinação desta
pressão com outros fatores como fricção, cisalhamento. As UPP são muitas vezes
evitáveis, através de cuidados relativamente simples e que requerem de maneira muito
marcante, a atenção da equipe de saúde para as pessoas que estão sob seus cuidados. A
prevenção deste problema de saúde deve estar entre as principais prioridades de toda a
equipe. Diante disso buscou-se evidenciar a atuação da enfermagem voltada a prevenção
das úlceras por pressão em um estudo de caráter bibliográfico constituindo-se uma
revisão de literatura, utilizando descritores controlados, na base de dados Scielo. O
estudo literário demonstrou que para prevenir estes eventos adversos é de suma
importância a identificação das pessoas que apresentam risco para desenvolver o
problema, assim, pode-se lançar mão de instrumentos existentes para esta avaliação
capazes de medir o risco de vir a desenvolver uma UPP, neste caso em particular, uma
das escalas recomendadas é a Escala de Braden. Outros métodos como Cuidados com a
pele, o uso de dispositivos para posicionamento no leito, mobilização no leito com
mudança de decúbito, observação quanto ao suporte nutricional, estimulo a
deambulação tornam-se essências para a prevenção destas lesões.
Palavras-chave: Enfermagem. Segurança do paciente.Ulcera por pressão.
Title: PRACTICE NURSING IN PATIENT SAFETY DIRECTED TO THE PREVENTION OF
PRESSURE ULCERS
Abstract: The Pressure Ulcers (UPP) are injuries resulting from cellular hypoxia that can
trigger tissue necrosis usually affects areas of bony prominences, caused mechanically,
by pressure on site, or a combination of this pressure with other factors such as friction,
shearing . The UPP are often preventable through relatively simple care and require very
striking way, the attention of the health care team for people who are under their care.
The prevention of this health problem should be among the top priorities of the entire
team. Therefore we sought to highlight the performance of dedicated nursing prevention
of pressure ulcers in a bibliographic study constituting a literature review using
controlled descriptors in Scielo database. The literary study showed that to prevent
these adverse events is very important to identify people who are at risk for developing
the condition, so you can make use of existing instruments for this assessment can
measure the risk of developing a UPP in this particular case, one of the scales is
recommended Braden scale. Other methods like Skin Care, the use of devices for
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positioning in bed, mobilization in bed with changing positions, observation of
nutritional support, encouragement ambulation become essences for preventing these
injuries.
Keywords: Nursing.Patient safety.Pressure ulcer.
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Código: SB0390
Autor: CINTHYA ESTER ANTUNES DE SENA
Orientador: ELIANE SANTOS CAVALCANTE
Título: "CRIANÇA ASMÁTICA X CONHECIMENTO DE SEUS FAMILIARES SOBRE A
DOENÇA."
Resumo: Estudo retrospectivo, descritivo, documental com abordagem quantitativa, com
objetivo de conhecer a terapia medicamentosa utilizada em crianças acometidas de crise
asmática atendidas em Pronto Atendimento Infantil de Natal/RN. A coleta do estudo foi
realizada durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014, com crianças de ambos os
sexos, de idade entre 0 a 13 anos, atendidas no recém-fechado Pronto Atendimento
Infantil Sandra Celeste, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Natal-RN,
através da análise dos Boletins de Atendimentos de Urgências – BAU adotados nesse
PAI, o que sempre ocorria após alta da criança através dos dados contidos no BAU
arquivado. As principais terapias medicamentosas utilizadas pelas crianças na urgência
foram os corticoides e os agonistas beta-2-adrenérgicos. Sabe-se que estes possuem um
efeito de curta duração e rápido início de ação, provocando o relaxamento do músculo
liso, o que leva à dilatação dos brônquios e alivio rápido da asma. O estudo revelou ainda
que o número de crianças asmáticas, atendidas no PAI Sandra Celeste é relevante,
evidenciando a necessidade de implantação de um programa educativo que auxilie no
melhor entendimento por parte dos pais e profissionais da ação e reação das principais
drogas de escolha no tratamento da asma e seus efeitos deletérios quando em uso
prolongado no tratamento das crianças com crises recorrentes de asma.
Palavras-chave: Tratamento medicamentoso; Asma infantil; programa educativo.
Title: KNOWING DRUG THERAPY APPLIED TO CHILDREN IN CRISIS ASTHMATIC READY
MUNICIPAL SERVICE
Abstract: A retrospective, descriptive study documentary with a quantitative approach,
in order to know the drug therapy used in children afflicted with asthma attacks treated
in Emergency Care Children of Natal / RN. The collection of the study was conducted
during the months of January and February 2014, with children of both sexes, aged 0-13
years, attended the recently closed Emergency Care Child Sandra Celeste, belonging to
the Municipal Natal Health -RN, by analyzing the calls of Emergency Bulletins - BAU
adopted this PAI, which always occurred after discharge from the child through the data
contained in the filed BAU. The main drug therapies used by children in emergency were
corticosteroids and beta-2-adrenergic agonists. It is known that these have an effect of
short duration and rapid onset of action, causing smooth muscle relaxation, which leads
to dilation of bronchi and rapid relief of asthma. The study also revealed that the
number of asthmatic children treated at PAI Sandra Celeste is relevant, highlighting the
need to implement an educational program that helps in better understanding by
parents and professionals of action and reaction of the main drugs of choice in the
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treatment asthma and its deleterious effects with prolonged use in the treatment of
children with recurrent asthma attacks.
Keywords: Drug treatment; childhood asthma; educational program.
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Código: SB0391
Autor: JOSÉ FELIPE COSTA DA SILVA
Orientador: THAIZA TEIXEIRA XAVIER NOBRE
Co-Autor: BRUNO CARNEIRO BEZERRA, NAAMA SAMAI COSTA OLIVEIRA, RALYNE DE
MELO ARAÚJO
Título: QUALIDADE DO SONO E SUA INFLUÊNCIA NA APTIDÃO MOTORA DA PESSOA
IDOSA
Resumo: Com o passar dos anos os sistemas orgânicos humanos vão sofrendo alterações
influenciando as diversas funções motoras, além de surgir alterações no ciclo sonovigília, como sonolência diurna e síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS). Diante
deste contexto, temos como objetivo deste estudo avaliar a sonolência diurna, risco de
apnéia obstrutiva do sono e aptidão motora na pessoa idosa. Trata-se de uma pesquisa
do tipo analítica com delineamento transversal e abordagem quantitativa. A avaliação se
deu por meio de uma ficha com dados sociodemográficos e de saúde, Escala Motora para
a Terceira Idade; questionário clínico de Berlim e Escala de sonolência de Epworth. As
variáveis foram analisadas pelo teste Mann Whitney e considerado nível de significância
de 5% (&#945;=0,05) para todas as análises. Participaram do estudo 21 idosos com
média de idade 66 (± 8,9) anos, 76,2% eram do sexo feminino, dentre esses 33%
possuíam alto risco de SAOS e 57% tinham grau leve à moderada de sonolência diurna,
houve uma associação entre risco para SAOS e organização temporal (P= 0,031) e uma
associação entre sonolência diurna e equilíbrio (P=0,004) ambos significativos. Concluise que houve associação significativa entre sonolência diurna excessiva e equilíbrio além
de riscos maiores de SAOS em idosos com baixa organização temporal.
Palavras-chave: Pessoa idosa. Sono. Aptidão motora.
Title: Sleep quality and its influence on motor fitness of the elderly
Abstract: Over the years the human body systems are undergoing changes influencing
the various motor functions, and be changes in sleep-wake cycle, as daytime sleepiness
and obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). Given this context, we aim of this study
was to evaluate daytime sleepiness, risk of obstructive sleep apnea and motor fitness in
the elderly. It is an analytical type of research with cross-sectional design and a
quantitative approach. The evaluation was made through a form with demographic and
health data, Motor Scale for the Elderly; clinical questionnaire of Berlin and Epworth
Sleepiness Scale. The variables were analyzed by Mann Whitney test and considered the
significance level of 5% (&#945; = 0.05) for all analyzes. The study included 21 older
adults with mean age 66 (± 8.9) years, 76.2% were female, among these 33% had high
risk of OSAS and 57% had mild to moderate daytime sleepiness, there was a association
between risk for OSAS and temporal organization (P = 0.031) and an association
between daytime sleepiness and balance (P = 0.004) both significant. It was concluded
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that there was a significant association between excessive daytime sleepiness and
balance and increased risk of OSA in older adults with low temporal organization.
Keywords: Elderly. Sleep. motor fitness.
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Código: SB0392
Autor: ULLY FERREIRA LEITE
Orientador: NELY HOLLAND
Co-Autor: GIOVANNA STEFANNE LÓPES BARBOSA, ISAIANE MEDEIROS, LETICIA
BIANCA ALVES RODRIGUES
Título: ANÁLISE SENSORIAL DE CAJUS DESIDRATADOS POR AÇÃO OSMÓTICA E CALOR
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar sensorialmente cajus
desidratados por ação osmótica e pelo calor, por meio de métodos afetivos. Para isso, foi
realizado um estudo transversal, com recrutamento de provadores não treinados (n=
60). Para a obtenção dos cajus desidratados utilizou-se frutos da variedade anão
precoce, os quais foram selecionados, fatiados e submetidos a três tratamentos: 1)
Imersão em água potável/10min (C); 2) Imersão em solução com ácido cítrico a 1%/10
min (AC); 3) Imersão em ácido cítrico a 1% e xarope de sacarose a 65°C/4h (DO). Os
cajus desidratados foram envasados em sacos plásticos de polietileno com fechamento
hermético e armazenados a temperatura ambiente. As análises sensoriais foram
realizadas em distintos momentos por meio do teste de aceitação e ordenaçãopreferencia, no dia 0 e 120 dias após armazenamento. Com a análise dos resultados,
percebeu-se, no dia 0, uma melhor aceitação/preferência dos cajus submetidos ao
tratamento AC devido à crocância e aparência (mais claro. Já no dia 120, uma melhor
aceitação e preferência dos cajus do tratamento DO. Concluiu-se que com o tempo de
armazenamento houve uma mudança na aceitação e preferência dos provadores em
relação aos cajus desidratados, sendo, portanto, inicialmente o tratamento AC o mais
aceito e preferido e posteriormente o tratamento DO, pois manteve suas características
organolépticas.
Palavras-chave: Testes sensoriais. Caju. Desidratação osmótica. Armazenamento.
Title: SENSORY ANALYSIS OF CASHEWS DEHYDRATED BY OSMOTIC ACTION AND
HEAT
Abstract: This study aimed to evaluate sensory cashews dehydrated by osmotic action
and heat through affective methods. For this, we performed a cross-sectional study with
recruitment of untrained (n = 60). To obtain the dehydrated fruit is used cashews the
dwarf variety, which were selected, sliced and subjected to three treatments: 1)
immersion in drinking water/10min (C); 2) Immersion in solution with 1% citric
acid/10 min (AC); 3) Immersion in 1% citric acid and sucrose syrup at 65° C/4h (DO).
Dehydrated cashews were packaged in plastic bags of polyethylene with airtight closure
and stored at room temperature. Sensory analyzes were performed at different times
through the acceptance testing and ordering-preferably on day 0 and 120 days of
storage. With the analysis of the results, it was observed on day 0, the
acceptance/preference cashews undergoing treatment due to AC crispness. Treatment
cashews already on 120, the acceptance and preference of cashews of treatment DO. It
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was concluded that with the storage time there was a change acceptance and preference
of tasters in relation to dehydrated cashews, and therefore initially the AC treatment the
most accepted and preferred and then the DO treatment, it kept its organoleptic
characteristics.
Keywords: Sensory tests. Cashew. Osmotic dehydration. Storage.
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Código: SB0393
Autor: ÉMILE ROCHA DE LIMA
Orientador: JULIANA ESPADA LICHSTON
Título: LOCALIZAÇÃO MORFOANATÔMICA E HISTOQUÍMICA DE COMPOSTOS
MEDICINAIS DE ANTHURIUM AFFINE SCHOTT (ARACEAE)
Resumo: Anthurium affine Schott é uma Araceae endêmica do Brasil e nativa da mata
atlântica. Suas folhas, flores e raizes são empregadas para o tratamento de diabetes,
doenças cardíacas e circulatórias e infecções uterinas na medicina popular, além de seu
uso ornamental. Objetivou-se analisar a estrutura anatômica e histoquímica de A. affine,
a fim de localizar possíveis compostos que apresentem potencial farmacológico. Para
isto, foram feitas técnicas usuais de microscopia de luz dos órgãos vegetativos. Notou-se
na raiz, caule e folha a presença de cristais de oxalato de cálcio na forma de drusas, bem
como de parênquima amilífero, que se concentra na região próxima aos feixes colaterais.
Na raiz observou-se a presença de cavidades secretoras
Palavras-chave: Anthurium. Farmacobotânica. Drusas. Anatomia vegetal
Title: MORPHOANATOMICAL AND HISTOCHEMICAL
COMPOUNDS IN Anthurium affine Schott (ARACEAE)

LOCATION

OF

MEDICAL

Abstract: Anthurium affine Schott Araceae is endemic in Brazil and native from Mata
Atlântica. Its leaves and flowers are used for the treatment of diabetes, heart and
circulatory diseases and uterine infections in folk medicine, in addition to it’s
ornamental use. This study aimed to analyze the anatomical structure and
histochemistry of A. affine in order to find potential compounds that have
pharmacological potential. For this, the usual techniques of light microscopy of the
vegetative organs. It was noted at the root, stem and leaf the presence of calcium oxalate
crystals in the form of drusen as well as parenchyma, which focuses on the region close
to the side beams. At the root it was observed the presence of secretory cavities.
Keywords: Anthurium. Pharmacobotany. Drusen. Vegetal anatomy
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Código: SB0395
Autor: OTAVIO AUGUSTO LACERDA FERREIRA PIMENTEL
Orientador: ANDRE MEGALI AMADO
Título: Implementação de quimiostatos para o estudo de comunidades bacterianas em
lagos de baixa latitude
Resumo: O sistema do cultivo em quimiostatos é um método onde as comunidades
bacterianas são cultivadas isoladamente, livre de competidores e predadores, em
condições altamente controladas como a taxa de crescimento, razão estequiométrica do
substrato, temperatura e pH (meio químico constante). O objetivo deste trabalho foi
implementar o sistema de cultivo em quimiostatos para avaliar o papel do estado trófico
sobre o grau de homeostase das comunidades bacterianas de 9 lagos e reservatório de
diferentes estados tróficos no Rio Grande do Norte. Os inóculos foram obtidos em campo
e isolados de outros organismos por filtração com filtro de porosidade de 1,6 &#956;m e
cultivados em 5 diferentes razões C:P (entre 100:1 e 10.000:1) por 9 dias. Após esse
período, as células bacterianas foram concentradas em filtros de fibra de vidro de 0,7 µm
de retenção média para a determinação do conteúdo de C, N e P. O sistema
implementado é composto pelo meio de cultura definido, um frasco biorreator,
denominado quimiostato, com capacidade de 100 ml e frasco para descarte da cultura.
Toda a estrutura é conectada por tubos de alimentação bombeados por uma bomba
peristáltica e drenagem. Obtivemos sucesso na implantação do método de cultivo,
porém o fator preponderante sobre o grau de homeostase das bactérias apenas será
determinado após a realização de analises de parâmetros como densidade bacteriana e
razões C:N:P da comunidade bacteriana.
Palavras-chave: Fósforo. Estequiometria. Homeostase. Bactéria. Metabolismo.
Title: IMPLEMENTATION OF CHEMOSTAT CULTURE FOR THE STUDY OF BACTERIAL
ASSEMBLAGE IN LOW LATITUDE LAKES
Abstract: The chemostat culture is a method through which bacterial assemblage are
grown in isolation, free from competitors or predators, under highly controlled
contitions such as growth rate, fixed nutrientes ratio in media, temperature and pH
(constant chemical environment). The aim of this work was to implement a chemostat
culture system in order to study the role of trophic status to the homeostasis degree of 9
bacterial assemblage of lakes and reservoirs of different trophic states in the Rio Grande
do Norte state. The inocula were obtained in the field and isolated from other organisms
through filtration with a 1.6 &#956;m filter and grown under 5 different C:P (from 100:1
to 10.000:1) ratios for 9 days. After this period, the bacterial cells were concentrated
onto glass fiber filters of 0,7 µm of mean retention for the determination of their C, N
and P content. The implemented system is composed of a defined culture medium, 100
mL bioreactors, known as chemostat and waste container. The whole structure is
connected by silicone tubes and pumped by a peristaltic pump and drainage. We had
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success in the implementation of method but the most important factor on the degree of
homeostasis of bacteria will only be determined after the analyses of the cell densities
and C:N:P of the bacterial communities.
Keywords: Phosphorus. Stoichiometry. Homeostasis. Bacteria. Metabolism.
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Código: SB0398
Autor: LUANNA KARLLA CARVALHO DOS SANTOS DANTAS
Orientador: URSULA VIANA BAGNI
Co-Autor: FERNANDA KALLYNE BERNARDINO DA SILVA, JEANNINE TEIXEIRA PIRES
Título: Atuação da equipe multiprofissional na atenção básica de Natal/RN em relação à
alimentação e nutrição da pessoa com deficiência
Resumo: OBJETIVO: Avaliar a atuação da equipe multiprofissional em relação às pessoas
com deficiência na atenção básica de saúde em Natal/RN. MÉTODOS: Nesse trabalho
transversal, realizado nas Unidades Básicas de Natal/RN, entrevistou-se os profissionais
atuantes (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de
saúde, nutricionistas), a partir de questionários semiestruturados analisando as ações
de alimentação e nutrição elaboradas pelas equipes multiprofissionais ao usuário
deficiente. RESULTADOS: Verificou-se que 83,2% dos profissionais fazem atendimento
individual ao deficiente, mas apenas 7,3% realizam atividades coletivas com esse grupo.
Observa-se também que 61,7% e 65,6% não fazem orientações nutricionais gerais ao
usuário deficiente e aos familiares, respectivamente. Além disso 68,9% dos profissionais
alegaram não ter recebido informações técnicas sobre alimentação e nutrição de pessoas
com deficiência. CONCLUSÃO: A atuação dos profissionais foi incipiente. Acredita-se que
os profissionais necessitam receber capacitação nessa temática a fim de haver melhoria
no serviço prestado à pessoa com deficiência.
Palavras-chave: Deficiência; Nutrição; Atenção Básica.
Title: ACTING OF THE MULTI PROFESSIONAL TEAM IN PRIMARY HEALTH CARE OF
NATAL/RN REGARDING FEEDING AND NUTRITION OF DISABLED PEOPLE
Abstract: OBJECTIVE: To evaluate the action of the multi professional team regarding
the primary health care of disabled people in Natal/RN. METHODS: In this cross-cut
study that was done in the Primary Health Care Units of Natal/RN, working
professionals like medics, nurses, nursing technicians, community health agents and
nutritionists were interviewed through semistructered questionnaires that analyze
actions about feeding and nutrition elaborated by the multi professional teams directed
to the disabled community. RESULTS: It was found that 83,2% of the professionals
practice personal attendance to disabled people, but only 7,3% pratice collective
activites with this group. It was also noticied that 61,7% and 65,6% don't provide
general nutritional guidance for the disabled pacient or the relatives, respectively.
Furthermore, 68,9% of the professionals claimed to have not received technical
information about the feeding and nutrition of the disabled people. CONCLUSION: The
acting of the professionals was incipient. It is believed that they need to receive training
in this area in order to improve the service provided to the disabled population.
Keywords: Disability; Nutrition; Primary health care.
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Código: SB0399
Autor: ISAC DAVIDSON SANTIAGO FERNANDES PIMENTA
Orientador: GRASIELA PIUVEZAM
Co-Autor: ISABELA DANTAS TORRES DE ARAÚJO
Título: ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: PERSPECTIVA
DA GESTÃO E DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Resumo: Avaliar as ações desenvolvidas em saúde bucal direcionadas à população idosa
institucionalizada na perspectiva dos gestores municipais de saúde e dos profissionais
de saúde bucal da Atenção Primária no Brasil. Estudo de natureza qualitativa,
observacional e analítico realizado no biênio 2008-2010 desenvolvido em 11
municípios. Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e análise através do software
ALCESTE. Participaram da pesquisa 48 sujeitos. A análise resultou em um
aproveitamento de 64% do corpus dos gestores e 77% para os profissionais de saúde
bucal. Através dos discursos dos sujeitos foi construído um Diagrama de Ishikawa para
identificação do problema de qualidade. Verificou-se a falta de aplicação das políticas
públicas direcionadas ao idoso e para a realidade local dos municípios, carência de
incentivos e de capacitação para atender esse grupo. Torna-se necessário investir na
atenção ano paciente idoso residente em ILPI.
Palavras-chave: Saúde Bucal. Instituição de Longa Permanência para Idosos.
Title: ATTENTION TO ORAL HEALTH OF THE INSTITUTIONALIZED ELDERLY:
PERSPECTIVE OF THE MANAGEMENT AND PRIMARY CARE
Abstract: Evaluate the actions developed in oral health directed to the institutionalized
elderly population from the perspective of municipal health managers and oral health
professionals in primary care in Brazil. Study of qualitative, observational and analytical
nature carried out in the biennium 2008-2010 developed in 11 municipalities. Semistructured interviews and analysis by ALCESTE software were used. 48 subjects
analyzed. The analysis resulted in a 64% success rate of the corpus of health managers
and 77% for oral health professionals. Through the subjects' discourse, it was built an
Ishikawa diagram to identify the quality problem. It was verified a lack of
implementation of public policies directed to the elderly and to the local reality of the
municipalities, lack of incentives and training to assist this group. It is necessary to
invest in attention on elderly patient resident in homes for the aged.
Keywords: Oral Health. Homes for the Aged. Primary Health Care.
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Código: SB0400
Autor: SARAH SOPHIA GUEDES LINHARES
Orientador: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE
Título: CARACTERIZAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA DO STC DO ROEDOR SUBTERRÂNEO,
TUCO-TUCO (Ctenomys sp).
Resumo: A cronobiologia é uma ciência que estuda os fenômenos rítmicos da matéria
viva e as respostas comportamentais ao ambiente externo, assim como ao ambiente
interno. O estudo da cronobiologia utiliza ferramentas específicas de coleta e análise dos
dados de ritmos biológicos, sobretudo os ritmos circadianos, em uma diversidade de
espécies. A principal via aferente é o trato retinohipotalâmico, que parte da retina com
informações fóticas, dirigindo-se aos núcleos supraquiasmáticos localizados no
hipotálamo ambos responsáveis pela geração e sincronização dos ritmos circadianos,
possuindo comunicação eferente com diversas estruturas do sistema nervoso. Além
disso, os folhetos intergeniculados do tálamo também são aferentes aos núcleos
supraquiasmáticos, sendo responsáveis por enviar informações fóticas indiretas, bem
como informações não-fóticas. Ctenomys é um gênero de roedor subterrâneo sul
americano, composto de mais de 60 espécies, que possui também características de
roedor de superfície. Entretanto, são poucos os grupos e estudos que se dedicam a esse
gênero, sobretudo no campo da cronobiologia. Devido ao fato de que estudos
cronobiológicos nessa espécie, apesar de determinantes, são poucos e recentes, e que
não há dados quanto a neurobiologia dos sistemas neurais envolvidos com a ritmicidade
biológica, esse projeto propõe investigar as características citoarquitetônicas e
neuroquímicas destes animais de marcados hábitos hipogeus.
Palavras-chave: Palavras-chave: Tuco-tuco. Cronobiologia. Núcleo supraquiasmático.
Title:
CITOARQUITETONIC
IDENTIFICATION
SYSTEM
AND
STRUCTURES
NEUROCHEMISTRY CIRCADIAN A RODENT UNDERGROUND, TUCO-TUCO (Ctenomys aff
knighti): PRELIMINARY DATA
Abstract: Chronobiology is a science that studies the rhythmic phenomena of living
matter and the behavioral responses to the external environment, as well as the internal
environment. The study of chronobiology uses specific tools collection and analysis of
biological rhythms, especially circadian rhythms in a variety of species. The main
afferent pathway is the retinohipotalâmico tract that part of the retina with photic
information, addressing the suprachiasmatic nuclei in the hypothalamus both
responsible for the generation and synchronization of circadian rhythms, having
efferent communication with different structures of the nervous system. In addition,
leaflets intergeniculados thalamic afferents are also the suprachiasmatic nucleus, being
responsible for sending indirect information photic and non-photic information.
Ctenomys is a genus of South American subterranean rodent, composed of more than 60
species, which also has surface rodent features. However, few groups and studies
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dedicated to this genre, especially in the field of chronobiology. Due to the fact that
chronobiological studies in this species, although crucial, are few and recent, and there is
no data on the neurobiology of neural systems involved with biological rhythmicity, this
project proposes to investigate the citoarquitetônicas and neurochemical characteristics
of these habits marked animals hypogea.
Keywords: Tuco-tuco. Cronobiology. Suprachiasmatic nuclei.
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Código: SB0401
Autor: FERNANDA KALLYNE BERNARDINO DA SILVA
Orientador: URSULA VIANA BAGNI
Co-Autor: JEANNINE TEIXEIRA PIRES, LUANNA KARLLA CARVALHO DOS SANTOS
DANTAS
Título: Comparação entre a assistência nutricional prestada na atenção básica às pessoas
com deficiência na capital e no interior do Rio Grande do Norte
Resumo: Objetivo: Comparar a atenção nutricional e as ações de alimentação e nutrição
voltadas à pessoa com deficiência na capital e no interior do Rio Grande do Norte.
Metodologia: Entrevistou-se profissionais de saúde das Unidades Básicas de Saúde de
Natal (n=151), Santa Cruz (n=80), Caicó (n=99) e Currais Novos (n=40), acerca de suas
características sociodemográficas, bem como da assistência nutricional prestada na
atenção básica ás pessoas com deficiência. Resultados: No interior, os profissionais eram
mais jovens e tinham menos tempo de trabalho na UBS quando comparados aos da
capital, sendo menor a quantidade de médicos e nutricionistas significativamente
menor. Embora a maioria tenha ensino médio/superior, poucos receberam orientações
específicas sobre alimentação da pessoa com deficiência. Assim, maioria relatou não dar
orientações gerais os familiares nem o próprio deficiente a respeito de uma alimentação
adequada e específica à deficiência. Conclusão: A atuação dos profissionais de saúde da
capital e do interior é incipiente, possivelmente porque não são capacitados para
oferecer um atendimento nutricional efetivo das pessoas com deficiência, o que pode
comprometer o estado de saúde desse grupo. É imprescindível a qualificação da equipe
multiprofissional e a ampliação da atuação do nutricionista juntamente com a equipe, na
capital e principalmente no interior, a fim de promover um atendimento integral e eficaz
a esse público.
Palavras-chave: Objetivo: Comparar a atenção nutricional e as ações de alimentação e n
Title: COMPARISON BETWEEN NUTRITION ASSISTANCE PROVIDED IN PRIMARY CARE
TO PERSONS WITH DISABILITIES IN THE CAPITAL AND INSIDE THE RIO GRANDE DO
NORTE
Abstract: Objective: To compare the nutritional assistanceofferedto disabled people in
the capital and in the interior of Rio Grande do Norte. Methods: We interviewed health
professionals working in Basic Health Units of Natal (n = 151), Santa Cruz (n = 80), Caico
(n = 99) and Currais Novos (n = 40) about their sociodemographic characteristics, and
nutritional assistance in primary care to people with disabilities. Results: In the interior,
the professionals were younger and had less time working at the Basic Health Units
when compared to the capital, the amount of doctors and nutritionists were significantly
lower. Although most were graduate or post graduate, few received specific guidance on
nutrition for people with disabilities. Thus, most reported they don’t provideany general
guidance to the family or the disabled person about proper nutrition for the specific
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disability. Conclusion: The role of health professionals in the capital and the interior is
incipient, possibly because they are not being instructed on how to offer an effective
nutritional care of people, which may compromise the health status of this group. It is
essential the qualification of the multidisciplinary team and the expansion of the
nutritionist's role with the team, in the capital and especially in the interior, in order to
promote a comprehensive and effective service to the public.
Keywords: Basic Health Unit. Health professionals. Deficiency. Nutrition
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Código: SB0402
Autor: MARIA GESSICA DANIEL DE OLIVEIRA
Orientador: ELISANIE NEIVA MAGALHAES TEIXEIRA
Co-Autor: DGEIDE CRISTINA FRANCA DE SOUSA, JANETE GOUVEIA DE SOUZA,
LAURIANE GOMES DE LIMA
Título: EFEITOS DA TEMPERATURA DE ESTOCAGEM E DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA
CASCA COM ÓLEO MINERAL NA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE OVOS DE CODORNA
Resumo: O ovo de codorna é um alimento de baixo custo aquisitivo, porém completo e
equilibrado em nutrientes, sendo uma fonte confiável de proteínas, lipídeos,
aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais. Para a manutenção da qualidade dos ovos,
o tempo e a temperatura são fatores importantes que devem ser controlados durante o
período de armazenamento, entretanto outras formas de conservação devem ser
testadas visando aumentar a vida de prateleira dos ovos. Objetivou-se avaliar os efeitos
da temperatura na estocagem e a impermeabilização da casca com óleo mineral na
qualidade química de ovos de codornas japonesas. Foi realizado um experimento
utilizando 240 ovos de codorna distribuídos em um esquema fatorial 2x2x5, totalizando
20 tratamentos. Os fatores analisados foram: Sem Óleo mineral Sem Refrigeração, Sem
Óleo mineral Com Refrigeração, Com Óleo mineral Sem Refrigeração e Com Óleo mineral
Com Refrigeração, com 12 ovos por parcela. A cada 7 dias foi avaliada a matéria seca,
proteína, gordura e matéria mineral dos ovos. A metodologia utilizada para as análises
foi de acordo com a AOAC. Ovos armazenados sem refrigeração, com imersão em óleo
mineral ou não, apresentaram redução dos teores de Matéria Seca, Proteína Bruta e
Gordura. Em ovos refrigerados a imersão dos ovos em óleo mineral promove menor
perda de proteína e gordura.
Palavras-chave: Conservação. Estocagem. Impermeabilização. Manutenção da qualidade.
Title: EFFECTS OF STORAGE TEMPERATURE AND BARK WATERPROOFING WITH
MINERAL OIL ON CHEMICAL COMPOSITION OF QUAIL EGGS
Abstract: The quail egg is a low purchasing cost food, but complete and balanced in
nutrients, being a reliable source of proteins, lipids, essential amino acids, vitamins and
minerals. To maintain the quality of eggs, time and temperature are important factors
that must be controlled during the storage period, however other forms of conservation
should be tested to increase the shelf life of eggs. This study aimed to evaluate the effects
of temperature in the storage and sealing the shell with mineral oil in the chemical
quality of Japanese quail eggs. An experiment was conducted using 240 quail eggs
distributed in a 2x2x5 factorial scheme totaling 20 treatments. The factors analyzed
were: No Mineral Oil No Refrigeration, Refrigeration With No Mineral oil, mineral oil
With No Refrigeration and with mineral oil with cooling, with 12 eggs per plot. Every 7
days was evaluated dry matter, protein, fat and mineral content of eggs. The
methodology used for the analysis was according to AOAC.Eggs stored without
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refrigeration, with immersion in mineral oil or not, showed a reduction of dry matter
content, crude protein and fat . In chilled eggs immersing the eggs in mineral oil
promotes less loss of protein and fat.
Keywords: Conservation. Stockpiling . Waterproofing . quality maintenance .

1278

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0403
Autor: PRISCILA PAULINO DA SILVA
Orientador: EVELINE PIPOLO MILAN
Título: PADRONIZAÇÃO DO USO DE ESPECTROSCOPIA DO INFRAVERMELHO MÉDIO
MID PARA DIFERENCIAÇÃO DE FUNGOS PATOGÊNICOS C. gattii e C. neoformans
Resumo: A criptococose é uma micose sistêmica causada pelos fungos Cryptococcus
neoformans e Cryptococcus gattii, que afeta principalmente indivíduos
imunocomprometidos. A distinção entre C. neoformans e C. gattii, como também entre
os genótipos dentro de cada espécie não é fácil por terem uma estrutura molecular bem
similar, porém o diagnóstico correto é fundamental para a obtenção de um tratamento
bem sucedido. Nesse sentido, o presente projeto visou utilizar a espectroscopia
Attenuated Total Reflection Fourier Transform-Infrared (ATR-FTIR) juntamente com
análise quimiométrica (PCA-LDA/QDA, GA-LDA/QDA, SPA-LDA/QDA) para a
discriminação linear e quadrática entre as duas espécies de fungos patogênicos: C.
neoformans e C. gattii. Trata-se de uma metodologia inovadora para identificação desses
fungos além de ser rápida, não destrutiva e necessitar de uma pequena quantidade de
amostra biológica, sendo, portanto, mais barata para os laboratórios de diagnóstico de
rotina.
Palavras-chave: Cryptococcus. ATR-FTIR. Análise quimiométrica.
Title: STANDARDIZATION THE USE INFRARED SPECTROSCOPY MID FOR PATHOGENIC
FUNGI DIFFERENTIATION C. gattii e C. neoformans
Abstract: Cryptococcosis is a systemic mycosis caused by the fungus Cryptococcus
neoformans and Cryptococcus gattii, which mainly affects immunocompromised
individuals. The distinction between C. neoformans and C. gattii, but also between
genotypes within species is not easy to have a very similar molecular structure, but the
correct diagnosis is essential for obtaining successful treatment. In this sense, this
project aimed to use spectroscopy Attenuated Total Reflection Fourier TransformInfrared (ATR-FTIR) with chemometric analysis (PCA-LDA/QDA, GA-LDA/QDA, SPALDA/QDA) for linear discrimination and quadratic between the two species of
pathogenic fungi: C. neoformans and C. gattii. This is an innovative approach to
identification of these fungi in addition to being fast, non-destructive and requires a
small amount of biological sample and, therefore, cheaper for routine diagnostic
laboratories.
Keywords: Cryptococcus. ATR-FTIR. chemiometric Analysis.
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Código: SB0404
Autor: ÉVERSON DE BRITO DAMASCENO
Orientador: LUCAS PEREIRA DE MELO
Título: Corpo e pessoa na experiência de indivíduos que vivem com a Síndrome de
Berardinelli-Seip
Resumo: Objetivo: compreender a experiência de pessoas que vivem com a Síndrome de
Berardinelli-Seip (SBS) com a enfermidade de longa duração, bem como as formas de
interação e produção de suas corporeidades na vida social. Método: estudo etnográfico
com 11 interlocutores portadores de SBS, residentes no Nordeste brasileiro. Para coligir
as informações, utilizaram-se observação participante, caracterização social e
entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados por meio da técnica de
codificação temática. Resultados: emergiram duas categorias – “Ah, é um travesti?”:
corpo, gênero e masculinização; “A gente é composto só por pele e músculo”:
representação social e imagens do corpo vivido. O aspecto mais relevante deste estudo
diz respeito às diferenças de gênero na experiência corporal da SBS que são baseadas
principalmente nos traços “masculinos” presentes no corpo da mulher, o que implica em
divergências quanto à vivência e ao enfrentamento do estigma. Conclusão: a
corporeidade dos indivíduos estudados apresentou-se como fonte produtora de sentidos
e significados, já que a síndrome produz uma série de desintegrações que atinge a
representatividade do corpo e gênero, afetando também a autoimagem e o autoconceito.
Almeja-se que este estudo possa contribuir para as ações dos profissionais de saúde que
atuam com esses indivíduos, tendo em vista a observação do universo cultural dos
portadores que procuram por cuidado profissional, numa perspectiva
socioantropológica.
Palavras-chave: Síndrome de Berardinelli-Seip. Antropologia Médica. Corpo. Gênero.
Title: Body and person in the experience of people living with Berardinelli-Seip
syndrome
Abstract: Objective: To understand the experience of people carriers of Berardinelli-Seip
syndrome (BSS) with the long-term illness, as well as the forms of interaction and
production of their corporeality in social life. Method: ethnographic study with 11
informants who lives with BSS in the Northeast of Brazil. To collect the information, they
used participant observation, social characterization and semi-structured interviews.
Data were analyzed using thematic coding technique. Results: Two categories emerged:
"Oh, it's a travesty?": Body, gender and masculinization; "We are composed just by skin
and muscle": social representation and images of the living body. The most important
aspect of this study relates to gender differences in body experience of BSS that are on
the traits "masculine" based, present in the women’s body, which implies disagreement
about living and coping with stigma. Conclusion: the corporeality of the subjects
presented himself as a producer of senses and meanings source, since the syndrome
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produces a number of disintegrations that affects the representation of the body and
gender also affect the self-image and self-concept. It expected that this study might
contribute to the practice of health professionals who work with these individuals in
order to observe the cultural universe of carriers looking for professional care in a
sociological and anthropological perspective.
Keywords: Berardinelli-Seip Syndrome. Anthropology Medical. Body. Gender.
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Código: SB0406
Autor: CASSIO SIMÃO BANDEIRA DIAS
Orientador: ILLIA NADINNE DANTAS FLORENTINO LIMA
Título: Função muscular periférica de pacientes internados no Hospital Regional Dr.
Mariano Coelho (Currais Novos – RN)
Resumo: Introdução: A internação hospitalar é apropriada para o tratamento de
pacientes criticamente enfermos. A dinâmica de atendimento é complexa e realizada por
uma equipe multiprofissional, envolvendo profissionais como médicos, fisioterapeutas,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, farmacêuticos e nutricionistas.
Objetivo: avaliar a correlação existente entre força muscular periférica, volume corrente,
volume minuto e funcionalidade em pacientes internados no Hospital Regional Dr.
Mariano Coelho, no município de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Metodologia:
Trata-se de um estudo de caráter transversal, onde foram avaliados força muscular
periférica, volumes pulmonares e funcionalidade. Resultado: A amostra apresentou em
média 4,76±3,07 dias de internação e o diagnóstico de admissão mais prevalente foi de
25% de doenças cardíacas e 22% de doenças respiratórias, houve diminuição nos
escores de força segundo a Medical Research Council (50,7±7,8) e na funcionalidade
segundo escore da Functional Status Scale (30,5±7,8). Por fim, foi encontrada correlação
positiva significativa moderada (r=0,66) entre a força muscular periférica e a
funcionalidade, (p<0,0001). Conclusão: A internação hospitalar gera redução da força
muscular periférica dos pacientes internados e esta perda correlaciona-se de forma
moderada e positiva com o prejuízo na funcionalidade dos mesmos.
Palavras-chave: Hospitalização. Força muscular. Fraqueza muscular.
Title: CORRELATION BETWEEN THE PERIPHERAL MUSCLE STRENGTH AND
FUNCTIONALITY IN HOSPITALIZED PATIENTS
Abstract: Background: The hospital is the best option for the treatment of critically ill
patients. The service is dynamic and complex carried out by a multidisciplinary team
involving professionals such as doctors, physiotherapists, nurses, nursing technicians,
psychologists, pharmacists and nutritionists. Aim: to evaluate the correlation between
peripheral muscle strength, tidal volume, minute volume and functionality in patients
admitted to the Hospital Regional Dr. Mariano Coelho, Rio Grande do Norte. Methods:
This is transversal study evaluated in peripheral muscle strength, lung volumes and
functionality. Results: The sample had on average 4.76 ± 3.07 days of hospitalization and
diagnosis most prevalent was 25% of heart disease and 22% of respiratory diseases,
there was a decrease in strength scores according to the Medical Research Council ( 50.7
± 7.8) and score second feature of Functional Status Scale (30.5 ± 7.8). Finally, it was
found moderate significant positive correlation (r = 0.66) between peripheral muscle
strength and functionality (p<0.0001). Conclusion: The hospitalization generates
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reduction in peripheral muscle strength of hospitalized patients and this loss correlates
moderately and positively with the loss in functionality of the same.
Keywords: hospitalization. muscular strength. muscular weakness.
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Código: SB0407
Autor: LUIZ HENRIQUE COSTA DE MEDEIROS
Orientador: GIULIANNA PAIVA VIANA DE ANDRADE SOUZA
Co-Autor: MARLYANNE MARIA CARVALHO E SILVA
Título: Avaliação do potencial antiviral de glicosaminoglicanos de organismos marinhos
no combate ao vírus da dengue 2.
Resumo: A enorme biodiversidade marinha vem impulsionando a busca por
biomoléculas ativas, como os compostos tipo heparina, que tem mostrado uma ampla
faixa de atividade farmacológica, como exemplo do efeito antiviral e anti-inflamatório.
Recentemente, um análogo da heparina isolado do Goniopsis cruentata (cCTH) mostrou
baixo efeito anticoagulante com risco de hemorragia reduzida. Assim, esse trabalho
avaliou a atividade antiviral desse composto e heparina de mamíferos contra o vírus da
dengue-tipo 2 (DENV-2) em cultura de células Vero. Para isso, foram desenvolvidos
quatro ensaios: o tratamento das células durante 2 h antes da inoculação viral; com a
inoculação viral concomitante; o tratamento após a inoculação viral e o ensaio virucida .
Subsequentemente, os sobrenadantes de cultura foram recolhidos durante períodos de
24 , 48 e 72 horas para a realização de qRT-PCR em tempo real . Os nossos resultados
demonstram que a heparina e o cCTH mostraram atividade antiviral contra DENV - 2 ,
sugerindo que ambos os compostos impediram a replicação viral em células Vero
cultivadas.
Palavras-chave: Heparina; qRT-PCR; Antiviral; células Vero; Dengue tipo 2.
Title: Antiviral evaluation of the potential of marine organisms glycosaminoglycans
against type 2 dengue virus.
Abstract: The huge marine biodiversity comes bringing the search for new active
molecules. One exemple of this kind of molecules are the heparin-like compounds, that
show a wide range of pharmacological activity, like the antiviral and anti-inflamatory.
Recently, a heparin analog isolated by Goniopsis cruentata (cCTH) shows low
anticoagulant effect and risk of bleeding. So, this search evaluated the antiviral activity
of this compound and by mamallian heparin against the type 2 dengue virus (DENV-2) in
Vero cell culture. For this, we have done four kinds of tests, the two hours before
inoculation, the simultaneous, the after infection and the virucidal test. So the culture
supernatants have been collected in periods of 24, 48 and 72 hours for realization of real
time qRT-PCR. Then our results show that the heparin and the cCTH have antiviral
activity against DENV-2, suggesting the viral replication has been prevented in both
cases.
Keywords: Heparin; qRT-PCR; Antiviral; Type 2 Dengue; Vero Cells.
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Código: SB0408
Autor: THIAGO JONATHAN SILVA DOS SANTOS
Orientador: MARIA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS
Título: O EFEITO DO TIPO DE FONTE DE LUZ SOBRE O GRAU DE CONVERSÃO DE
COMPÓSITOS PARA DENTES CLAREADOS
Resumo: Este estudo avaliou o efeito de duas fontes de diodos emissores de luz (LED’s)
no grau de conversão (GC) de resinas compostas para dentes clareados, durante a
técnica incremental de manipulação desses compósitos. Os seguintes parâmetros foram
avaliados: 1) Tipos de resinas a base de monômeros diferentes, sendo essas a Filtek –
Z350 XT e a Empress Direct, ambas para dentes clareados, utilizando incremento único e
polimerizadas por 20 segundos; 2) Tipos de fontes de luz LED de diferentes gerações:
Bluephase (IvoclarVivadent-3ª geração) e o Coltolux (Coltene Whaledent-2ª geração). O
GC foi medido através da Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de
Fourier. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) com pós-teste de
Tukey (p<0,05). Os dados mostraram que, independentemente do tipo de compósito, o
Bluephase G2 promoveu médias estatisticamente superiores ao Coltolux no GC. No
entanto, comparando-se as resinas compostas para a mesma fonte de luz, a Filtek Z350
XT mostrou grau de conversão estatisticamente superior à Empress Direct quando
fotoativadas pelo Coltolux. Ambas as resinas apresentaram melhores resultados no GC
quando fotoativadas com o LED de 3ª geração em comparação com o de 2ª geração,
indicando no presente estudo, melhor desempenho laboratorial do LED Bluephase G2
Palavras-chave: Grau de conversão polimérica; Resina composta; LED’s;
Title: THE EFFECT OF THE TYPE OF LIGHT SOURCE ON THE DEGREE CONVERSION OF
COMPOSITE TEETH WHITENED
Abstract: This study evaluated the effect of two sources of light-emitting diodes (LEDs)
in the degree of conversion (DC) of composite resins to teeth whitened during the
incremental technique of handling these composites. The following parameters were
evaluated: 1) Types of resins based on different monomers, and these Filtek - Z350 XT
and Empress Direct to whitened teeth: polymerized using single increment for 20
seconds; 2) Types of LED light sources from different generations, these being the
Bluephase (3° generation IvoclarVivadent) and Coltolux (2° generation
ColteneWhaledent). The GC was measured by Infrared Spectroscopy Fourier Transform.
Data were submitted to analysis of variance (ANOVA) with Tukey post-test (p <0.05).
The data showed that Regardless of the composite type, the Bluephase G2 promoted
statistically higher means to Coltolux in GC. However, comparing the composite resins
for the same light source, the Filtek Z350 XT showed statistically higher degree of
conversion to Empress Direct when photopolymerized by Coltolux. Both resins showed
better results in the GC when photoactivated with LED 3° generation compared to the 2°
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generation, in the present study indicating better performance laboratory LED
Bluephase G2.
Keywords: Degree conversion polymer; Composite resin; LED’s.
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Código: SB0409
Autor: ALINE LOPES PINHEIRO
Orientador: ELIANE SANTOS CAVALCANTE
Título: CARACTERIZAÇÃO DA CRIANÇA ATENDIDA COM ASMA EM UM PRONTO
ATENDIMENTO INFANTIL DE REFERÊNCIA EM NATAL/RN
Resumo: Objetivos: Descrever as características clínicas e assistenciais de crianças com
asma atendidas em Pronto Atendimento Infantil municipal de referência em Natal/RN.
Metodologia: Estudo transversal de natureza exploratória realizado com dados
secundários, obtidos nos Boletins de Atendimento de Urgência (BAU) em arquivo após
alta da criança. Foi analisada uma amostra de 416 BAUs de crianças entre 3 meses e 13
anos de idade atendidas no período de janeiro à abril de 2015. Resultados: Os resultados
mostram que a prevalência de sintomas clínicos sugestivos de asma foi de 78%
relatados como “cansaço” 313(75,24%), dispneia 61 (14,66) seguido de tosse 285
(68,50%) e febre 189(45,43%), tendo ainda encontrado mais atendimentos com asma
na urgência e internações na faixa etária de 1 a 5 anos. Observou-se também que o sexo
masculino foi mais prevalente com 235(45,43%). A maior procedência foi do município
de Natal 378(90,86%).Conclusão: A alta prevalência de atendimento com sinais clínicos
respiratórios e encaminhamento para internação de crianças com diagnóstico de asma
verificadas no Pronto Atendimento Infantil Sandra Celeste é consonante com a literatura
especifica e equiparam-se aos diversos estudos epidemiológicos realizados
anteriormente.
Palavras-chave: Enfermagem; asma; Pediatria; Promoção da Saúde.
Title: CARACTERIZAÇÃO CLINICA DA CRIANÇA ATENDIDA COM ASMA EM UM PRONTO
ATENDIMENTO INFANTIL MUNICIPAL.
Abstract: Objectives: To describe the clinical characteristics and care of children with
asthma treated in Emergency Care Municipal Infantil reference in Natal / RN. Methods:
Cross-sectional study of exploratory performed with secondary data obtained in Urgent
Care Bulletins (BAU) in after discharge from the child file. a sample of 416 children BAU
was analyzed between 3 months and 13 years of age met from January to April 2015.
Results: The results show that the prevalence of clinical symptoms suggestive of asthma
was 78% reported as "tiredness" 313 (75.24%), dyspnea 61 (14.66) followed by 285
cough (68.50%) and fever 189 (45.43%), and also found more visits with asthma in
emergency admissions and aged 1 to 5 years. It was also observed that the male was
more prevalent with 235 (45.43%). Most origin was the Natal 378 (90.86%).
Conclusion: The high prevalence of respiratory care with clinical signs and referral for
inpatient children diagnosed with asthma checked in Emergency Care Child Sandra
Celeste is in line with the specific literature and equipped to the various epidemiological
studies conducted earlier.
Keywords: Nursing; asthma; Pediatrics; Health promotion.
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Código: SB0411
Autor: THALLYS EMANNUEL FERREIRA CLEMENTE
Orientador: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA
Co-Autor: MARTHA NAYARA DE OLIVEIRA DINIZ
Título: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MÁCULA MELANÓTICA, NEVO MELANOCÍTICO
E MELANOMA
Resumo: As lesões pigmentadas orais podem ocorrer devido a um aumento da produção
de melanina, aumento no número de melanócitos ou deposição exógena de material
introduzido acidentalmente. São lesões relativamente incomuns que possuem
diagnóstico diferencial diversificado. Objetivo: Realizar estudo retrospectivo das lesões
pigmentadas da mucosa oral registradas nos arquivos do Laboratório de Patologia Oral
do Departamento de Odontologia da UFRN. Foram levantados todos os casos de
tatuagem por amálgama, mácula melanótica, melanoacantoma, nevo melanocítico e
melanoma, a partir dos registros dos diagnósticos histopatológicos do período
compreendido entre janeiro de 1990 a março de 2015. Foram levantados 149 casos de
lesões pigmentadas em um total de 13.743 registros, o que representa em torno de 1,1%
do total analisado. O sexo feminino correspondeu a 63,7% da amostra. A década de vida
ais acometida foi de 41-50 (11,42%), seguida de 31-40 (9,40%). A localização anatômica
mais comum foi a mucosa jugal (25,5%), seguida de lábio inferior (19,46%) e rebordo
alveolar (16,1%). Dentre as lesões pigmentadas, a tatuagem por amálgama (32,88%), a
mácula melanótica (32%) e nevo melanocítico (23,5%) foram as mais comumente
encontradas. Conclusão: As lesões pigmentadas orais são pouco frequentes e, as
similaridades clínicas, anatômicas e algumas vezes histopatológicas dessas lesões
evidenciam a importância de uma avaliação criteriosa com realização mandatória de
biópsia.
Palavras-chave: Mucosa oral, lesões. Melanócitos. Diagnóstico diferencial
Title: DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF melanotic macula , melanocytic nevus and
MELANOMA
Abstract: Oral pigmented lesions may occur due to an increase in melanin production,
increase in the number of melanocytes or exogenous deposition material introduced
accidentally. They are relatively uncommon lesions that have diverse differential
diagnosis. Objective: To retrospective study of pigmented lesions of the oral mucosa
registered in the Oral Pathology Laboratory of the files of the Department of Dentistry of
UFRN. They were raised all cases of amalgam tattoo, melanotic macula,
melanoacantoma, melanocytic nevi and melanoma, from the records of histopathological
diagnoses the period January 1990 to March 2015 were collected 149 cases of
pigmented lesions in a total of 13,743 records, representing around 1.1% of the total
analyzed. Females accounted for 63.7% of the sample. The decade of life was affected
stall 41-50 (11.42%), followed by 31-40 (9.40%). The most common anatomical location
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was the oral mucosa (25.5%), followed by lower lip (19.46%) and alveolar (16.1%).
Among pigmented lesions, the amalgam tattoo (32.88%), the macula melanotic (32%)
and melanocytic nevi (23.5%) were the most commonly found. Conclusion: Oral
pigmented lesions are uncommon and the clinical, anatomical similarities and
sometimes histopathologic of these lesions show the importance of a thorough
evaluation with mandatory biopsied
Keywords: Oral mucosa. Melanocytes. Diagnosis, Differential.
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Código: SB0412
Autor: GIOVANA DE SOUSA CAVALCANTI GURGEL
Orientador: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA EVANGELISTA
Título: Associação entre componentes
antropométricos e bioquímicos em adultos

da

síndrome

metabólica,

parâmetros

Resumo: A síndrome metabólica (SM) é uma doença multifatorial, cujos pacientes
apresentam risco aumentado para a doença cardiovascular. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a associação entre os componentes da SM, parâmetros antropométricos e a
avaliação do perfil lipídico e glicêmico. Realizou-se um estudo transversal com 88
indivíduos adultos e idosos de ambos os sexos portadores de SM. Foi realizada avaliação
antropométrica (peso, altura, circunferência da cintura), aferição da pressão arterial,
análises bioquímicas de perfil lipídico, glicêmico e insulina. Os resultados deste estudo
mostraram uma frequência maior da SM em mulheres. Foi observada maior frequência
de pacientes com circunferência da cintura (CC) e triglicerídeos aumentados e HDL-c
baixo, bem como IMC indicativo de obesidade. Foram encontradas 16 variáveis
fenotípicas, sendo HAS/PA, DM/Gli, CC, HDL-c a mais frequente. Os resultados
encontrados nesse estudo ressaltam a importância do diagnóstico precoce da SM,
minimizando assim o impacto sobre a mortalidade decorrente de suas complicações.
Palavras-chave: síndrome metabólica, adultos e idosos.
Title: ASSOCIATION BETWEEN THE METABOLIC SYNDROME
ANTHROPOMETRIC AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN ADULTS

COMPONENTS,

Abstract: Metabolic syndrome (MS) is a multifactorial disease, whose patients are at
increased risk for cardiovascular disease. The objective of this study was to evaluate the
association between components of MS, anthropometric parameters and the evaluation
of the lipid and glycemic profile. A cross-sectional study was conducted with 88 adult
and elderly individuals of both sexes with MS. Anthropometric evaluation (weight,
height, waist circumference), blood pressure measurement, biochemical analysis of lipid
profile, blood glucose and insulin were carried out. The results of this study showed a
higher occurrence of MS in women. It was observed greater occurrence in patients with
increased waist circumference (WC) and triglycerides and low HDL-c, as well as an
obesity indicative BMI. 16 phenotypic variables were found, with HAS/PA, DM/Gly, WC,
HDL-c more frequent. The results found in this study emphasize the importance of early
diagnosis of MS, thus minimizing the impact on mortality from its complications.
Keywords: metabolic syndrome, adults and elderly.
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Código: SB0413
Autor: HUGO JARIO DE ALMEIDA SILVA
Orientador: MARCELO CARDOSO DE SOUZA
Título: "Qualidade de vida em mulheres com fibromialgia da cidade de Santa Cruz – RN."
Resumo: Objetivo: Investigar a efetividade de um programa de exercício de relaxamento
corporal baseado na Sofrologia em pacientes com fibromialgia. Metodologia: Este é um
estudo piloto, controlado, randomizado e com avaliador cego, onde dezoito pacientes
com diagnóstico médico de fibromialgia foram randomizadas em dois grupos: o grupo
intervenção (GI) realizou sessões de sofrologia (n=8), e o grupo controle (GC) um
programa de exercícios resistidos (n=10). Ambos os grupos realizaram os tratamentos 2
vezes por semana, por um período de 12 semanas e as reavaliações a cada 4 semanas. Os
instrumentos de avaliação utilizados foram a escala visual de dor (EVA), a satisfação em
relação ao tratamento pela escala likert, o teste de caminhada de 6 minutos (TC6min), o
teste Timed Up and Go (TUG) e o questionário de impacto de fibromialgia (FIQ).
Resultados: Não encontramos diferenças estatísticas para nenhuma das variáveis entre
os grupos. Na avaliação intra grupo, observou-se uma diferença significativa no GC para
as variáveis TC6 (p = 0,01) e TUG (p = 0,04). No GI observou-se diferença
estatisticamente significante (p = 0,02) para o FIQ. Conclusão: Dessa maneira, a melhora
no TC6min e TUG no GC e a melhora no FIQ no grupo GI mostraram resultados
motivadores para ambas intervenções, embora estudos com maior amostra e
aprofundamento da técnica de sofrologia sejam necessários para resultados mais
precisos.
Palavras-chave: Sofrologia. Fisioterapia. Fibromialgia
Title: "Quality of life in women with fibromyalgia city of Santa Cruz . - RN "
Abstract: Objective: To investigate the effectiveness of a relaxation exercise program
based on Sophrology in patients with fibromyalgia. Methods: This is a pilot study,
controlled, randomized and blinded evaluator with eighteen patients with medical
diagnosis of fibromyalgia were randomized into two groups: the intervention group (IG)
participated sophrology sessions (n = 8) and control group (GC) of resistance training
program (n = 10). Both groups underwent treatments 2 times per week for 12 weeks
and every 4 weeks reevaluations. The assessment instruments used were the visual
analogic scale of pain (VAS), the satisfaction with the treatment by the Likert scale, the
6-minute walk test (6MWT), the Timed Up and Go test (TUG) and the Fibromyalgia
Impact Questionnaire (FIQ). Results: We did not find statistical differences in any of the
variables between the groups. The intragroup evaluation, there was a significant
difference in GC for TC6 (p = 0.01) and TUG (p = 0.04). In GI there was a statistically
significant difference (p = 0.02) for the FIQ. Conclusion: Thus, the improvement in
6MWT and TUG in the GC and the improvement in the FIQ in the GI group showed
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promising results, although studies with larger sample is needed for more accurate
results.
Keywords: Sophrology. Physiotherapy. Fibromyalgia
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Código: SB0414
Autor: NAAMA SAMAI COSTA OLIVEIRA
Orientador: THAIZA TEIXEIRA XAVIER NOBRE
Título: Impacto do estado cognitivo na autonomia das pessoas idosas
Resumo: O envelhecimento populacional é um processo complexo que ocorre
mundialmente.Métodos:Tratou-se de um estudo analítico, com delineamento
transversal e abordagem quantitativa.A coleta dos dados foi realizada nos grupos de
convivência para a terceira idade de Santa Cruz/RN, com as pessoas idosas participantes
desses grupos.Os procedimentos foram realizados com a aplicação dos seguintes
instrumentos:Questionário sociodemográficas e condições de Saúde, Mini-Exame do
Estado Mental, Escala Motora para a Terceira Idade e Índice de Barthel.O banco de dados
foi analisado pelo software estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS
20.0).As variáveis foram analisadas pelo teste de correlação de Spearman, com nível de
significância de 5% (&#945; =0,05). Resultados:Da amostra de 31 idosos, a média obtida
do MEEM foi de 20,7±4.Apenas a idade apresentou correlação negativa significativa em
relação ao estado cognitivo (r = -0.674, p&#8804;0,001).Ao correlacionar o estado
cognitivo com a aptidão motora, foi observado significância do domínio esquema
corporal
(r=0,418,
p=0,019)
e
aptidão
motora
geral
(r=0,360,
p=0,047).Conclusões:Evidenciou-se que quanto maior a idade da pessoa idosa, menor o
escore do teste cognitivo.Em relação à EMTI, o domínio esquema corporal e a somatória
total da aptidão motora geral apresentou associação significativa em relação ao estado
cognitivo.Torna-se perceptível a necessidade de intervenções voltadas para a melhoria
da cognição e aptidão motora.
Palavras-chave: Idoso. Cognição. Capacidade funcional. Aptidão Motora.
Title: STATE IMPACT ON COGNITIVE AUTONOMY OF ELDERLY
Abstract: Population aging is a complex process that occurs worldwide. Methods: This
was an analytical study with cross-sectional design and a quantitative approach. Data
collection was conducted in community groups for the elderly Santa Cruz / RN, with the
elderly participants in these groups. The procedures were performed with the following
instruments: sociodemographic questionnaire and health conditions, Mini-Mental State
Examination, Motor Scale for the Elderly and Barthel index. The database was analyzed
by statistical software Statistical Package for Social Sciences (SPSS 20.0). The variables
were analyzed by Spearman correlation test, with significance level of 5% (&#945; =
0.05). Results: Of the sample of 31 elderly, mean MMSE was 20.7 ± 4. Only age showed a
significant negative correlation in relation to cognitive status (r = -0.674,
p&#8804;0,001). By correlating cognitive status with motor fitness, significance was
observed in the body schema domain (r = 0.418, p = 0.019) and overall motor fitness (r =
0.360, p = 0.047). Conclusions: It was evident that the greater the age of the elderly, the
lower the score the cognitive test. Regarding EMTI, the body schema domain and the
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sum total of the general motor ability showed significant association in relation to
cognitive state. It becomes noticeable the need for interventions to improve cognition
and motor fitness.
Keywords: Elderly. Cognition; Functional capacity; Motor fitness.
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Código: SB0415
Autor: DÉBORA DOS SANTOS FERREIRA DE LIMA
Orientador: LOURENA MAFRA VERISSIMO
Título: Microemulsões com sinvastatina para prevenção de distúrbios graves de
coagulação provocados por sepse
Resumo: Evidências sugerem que a sinvastatina (SIV) tem ações anti-inflamatória,
anticoagulante e imunomoduladora, designadas efeitos pleiotrópicos. Todavia, sua baixa
biodisponibilidade e solubilidade em água são limitações que podem ser superadas ao
incorpora-la em microemulsão (ME). Logo, o objetivo deste trabalho foi desenvolver
uma ME óleo em água (O/A) contendo SIV, para o tratamento da sepse, uma vez que há
coagulação intravascular disseminada. Para isso, a ME foi produzida por sonicação e a
SIV foi incorporada por solubilização direta. Em seguida, avaliou-se as MEs
macroscopicamente, além da análise de pH, condutividade, potencial zeta, tamanho de
gotícula e índice de polidispersão. Em seguida, realizou-se o estudo de validação do
método para doseamento da SIV e o ensaio de viabilidade celular. Os resultados
mostraram que os sistemas apresentaram-se homogêneos e translúcidos, sugerindo que
são uma ME O/A. Os valores de pH e tamanho de gotícula ficaram em torno de 7,4; 20
nm, respectivamente. A validação por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE)
atendeu as exigências da International Conference on Harmonization (ICH),
demonstrando ser confiável. A ME e a SIV-ME na concentração de 10 &#956;M não
apresentaram citotoxicidade para a células 3T3 e a SIV mostrou atividade citotóxica
contra as células HeLa. Conclui-se que, o sistema possui compatibilidade biológica e
estabilidade e trata-se de uma forma farmacêutica com potencial para ser utilizada no
tratamento da sepse.
Palavras-chave: Sinvastatina. Microemulsão. Efeitos Pleiotrópicos. Sepse.
Title: MICROEMULSION CONTAINING SIMVASTATIN TO PREVENT SEVERE DISORDERS
COAGULATION CAUSED BY SEPSIS
Abstract: Evidence suggests that simvastatin (SIV) has anti-inflammatory,
immunomodulatory and anti-coagulant action, which is known as pleiotropic effects.
However, its low water solubility and bioavailability are limitations that can be
overcome through their incorporation into microemulsion (ME). Thus, the aim of this
study was to develop an oil in water (O/W) ME containing SIV, for the treatment of
sepsis, since this clinical condition presents disseminated intravascular coagulation. For
that, ME was produced by sonication and SIV incorporation was followed by direct
solubilization. Then, they were macroscopically analyzed, followed by pH, conductivity,
zeta potential, droplet size, and polydispersity index analysis. In addition, the validation
method to determine SIV and the cell viability assay were realized. The results show that
SIV-ME, and the basic ME were uniform and translucent, suggesting that the system may
be an O/W ME type. pH values and droplet size were around 7.4 and 1.37 nm,
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respectively. The validation by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) was
shown to have reliable results, since they met the requirements of International
Conference on Harmonization (ICH). Concentrations of 10 µM of ME and SIV-ME did not
show cytotoxicity for 3T3 cells and SIV demonstrated cytotoxic activity against HeLa
cells. In conclusion, the system presents good biological compatibility and stability and it
is a potential pharmaceutical form to be used in the treatment of sepsis.
Keywords: Simvastatin. Microemulsion. Pleiotropic Effects. Sepsis.
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Código: SB0418
Autor: CLÁUDIA LETÍCIA ARAÚJO DA SILVA
Orientador: KARINA CARDOSO MEIRA
Co-Autor: CINTHIA CARLA ALVES TEIXEIRA, PÉTALA TUANI CANDIDO DE OLIVEIRA
SALVADOR, ROSIRES MAGALI BEZERRA DE BARROS
Título: Tendência de mortalidade por câncer do colo do útero no estado do Rio Grande
do Norte e microrregiões de saúde, no período de 1996 a 2010
Resumo: No Brasil a mortalidade por câncer no colo do útero constitui-se a quarta causa
de morte por câncer entre as mulheres, assumindo a segunda posição nas regiões menos
desenvolvidas. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi analisar a tendência de
mortalidade por câncer do colo do útero no estado do Rio Grande do Norte e em suas
oito regiões de saúde, no período de 1996 a 2010. Trata-se de estudo ecológico de
tendência temporal de base populacional, no período descrito, cuja população de estudo
foi composta por óbitos de mulheres com Câncer do Colo do Útero (CCL), câncer do
útero de Porção Não Especificada (PNE) e Câncer do Corpo do Útero (CCU), com idade
igual ou superior a 20 anos. Os registros de óbito e populacionais foram extraídos do
Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM/DATASUS). Verificaram-se as maiores
taxas de mortalidade (acima de 9,0 óbitos por 100.000 mulheres) em mulheres acima
dos 50 anos em todas as localidades estudadas. Evidenciou-se tendência ascendente no
estado do RN, e somente as microrregiões mais desenvolvidas apresentaram
descendência nas taxas de mortalidade. Concluindo-se que há uma necessidade na
avaliação do Programa de Prevenção e Controle desta neoplasia, pois se esperava que
após uma década de implantação deste programa houvesse redução na tendência de
mortalidade.
Palavras-chave: Neoplasma de colo do útero. Mortalidade. Distribuição da mortalidade.
Title: TREND OF MORTALITY FOR CERVICAL CANCER IN THE STATE OF RIO GRANDE
DO NORTE AND HEALTH MICROREGIONS, THE PERIOD 1996 TO 2010
Abstract: In Brazil, the cancer mortality in cervical constitutes the fourth leading cause
of cancer death among women, taking the second position in the less developed regions.
In this sense, the objective of this study was to analyze the trend of mortality from
cervical cancer in the state of Rio Grande do Norte and its eight health regions in the
period 1996 to 2010. It is time series ecological study population-based, in the period
described, whose study population was composed of deaths of women with cervical
cancer (CCL), cancer of the uterus Portion not Specified (PNE) and cancer of the uterus
Body (CCU) with age less than 20 years. The regsitros of death and population were
extracted from the Mortality Information System (SIM / DATASUS). It was the highest
mortality rates (above 9.0 deaths per 100,000 women) in women over 50 years in all
locations studied. It became clear upward trend in the state of RN, and only the most
developed micro-regions had offspring mortality rates. Concluding that there is a need
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in the evaluation of the Prevention and Control Program of this neoplasm, since it was
expected that after a decade of implementation of this program there was a reduction in
mortality trends.
Keywords: Uterine cervical neoplasms. Mortality. Mortality distribution.
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Código: SB0419
Autor: GILDACIO PEREIRA CHAVES FILHO
Orientador: SUSANA MARGARIDA GOMES MOREIRA
Título: POLISSACARÍDEOS SULFATADOS ISOLADOS DA MACROALGA MARINHA
CAULERPA PROLIFERA PROMOVEM A DIFERENCIAÇÃO OSTEOGÊNICA DE CÉLULASTRONCO MESENQUIMAIS HUMANAS
Resumo: Os polissacarídeos sulfatados (PS) isolados de algas marinas têm atraído a
atenção em virtude da sua atividade biológica, incluindo a diferenciação de célulastronco através da regulação da ligação de fatores de crescimento e vias de sinalização.
Nesse estudo, investigamos o efeito de diversas frações de PS isolados de Caulerpa
prolifera (CP) na diferenciação osteogênica de células-tronco mesenquimais humanas
(hCTM). As frações de PS foram obtidas a partir da precipitação do extrato bruto. hCTM
isoladas da geleia de Wharton foram tratadas com as amostras ricas em PS (0.1-10
ug/mL) e a viabilidade celular foi avaliada por 24, 48 e 72 horas. O potencial osteogênico
foi avaliado com base na atividade da fosfatase alcalina (ALP) e acumulo de depósitos de
cálcio, após 5 e 21 dias de tratamento, respectivamente. No geral, as frações de CP não
afetaram a proliferação celular nas condições testadas, exceto as amostras CP0.5 e
CP0.7, que inibiram a proliferação celular (20-30%) quando usadas a 10 µg/mL
(p&#8804;0.05). Adicionalmente, CP0.5 (5 µg/mL) aumentou a atividade da ALP e
promoveu o acumulo de cálcio em 60 e 600%. Os resultados sugerem uma atividade
osteogênica dos PS de C. prolifera e o seu potencial para o desenvolvimento de uma
terapia alternativa para a regeneração óssea. Dessa forma, no futuro, o objetivo será
investigar a expressão de outros marcadores moleculares para elucidar a resposta
desses PSs na diferenciação de hCTM.
Palavras-chave: Medicina regenerativa. Regeneração óssea. Efeito osteoindutor.
Title: SULFATED POLYSACCHARIDES ISOLATED FROM CAULERPA PROLIFERA
PROMOTES OSTEOGENIC DIFFERENTIATION OF HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS
Abstract: Sulfated polysaccharides (SPs) from marine seaweeds have attracted attention
due to their biological activities, including on stem cells differentiation through
regulation of growth factor binding and signaling pathways. Here, we investigated the
bioeffect of several SPs fractions isolated from Caulerpa prolifera (CP) on osteogenic
differentiation of human mesenchymal stem cells (hMSC). The SPs fractions were
obtained from total extract precipitation. hMSC isolated from Wharton jelly were treated
with SPs samples (0.1-10 ug/mL) and cell viability was evaluated for 24, 48 and 72
hours. The osteogenic potential was examined based on alkaline phosphatase (ALP)
activity and accumulation of calcium deposits, after 5 and 21 days of treatment,
respectively. In general, CP fractions did not affect cell proliferation/viability in the
conditions tested. The exceptions were CP0.5 and CP0.7 samples that inhibited cell
proliferation about 20-30%, at 10 µg/mL (p&#8804; 0.05). In addition, CP0.5 sample, at
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5 µg/mL, increased 60% of ALP activity and promoted 600% of calcium accumulation in
comparison to control. Taking together, our results suggest osteogenic activity of SPs
from C. prolifera and their potential for development of alternative bone regeneration
therapies. Thereby, in the future, our aim will be to investigate the expression of other
molecular markers to elucidate the role of these SPs in hMSCs differentiation.
Keywords: Regenerative medicine. Bone regeneration. Osteoinductive effect.
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Código: SB0420
Autor: LIDIANE CARIDADE SOUZA
Orientador: KARINA CARDOSO MEIRA
Co-Autor: CLÁUDIA LETÍCIA ARAÚJO DA SILVA, TAYNÃNA CÉSAR SIMÕES
Título: Análise do efeito da idade-período e coorte de nascimento da mortalidade por
homicídio no estado do Rio Grande do Norte
Resumo: O homicídio acompanha a humanidade em toda a sua história. Na área da
saúde afeta a saúde individual e coletiva, constituindo-se um problema de saúde pública
de grande transcendência e magnitude, representando uma das principais causas de
morte prematura no Brasil e em países emergentes. Neste sentido, o objetivo do
trabalho é analisar a contribuição dos efeitos idade, período e coorte na tendência das
taxas de homicídio em homens no estado do Rio Grande do Norte no período de 1980 a
2009. Trata-se de um estudo ecológico de tendência temporal, onde foram utilizados
dados oficiais de mortalidade por homicídio extraídos do Sistema de Informações Sobre
Mortalidade (SIM/Datasus) e do Ministério da Saúde, sendo calculadas as taxas de
mortalidade brutas e padronizadas, segundo faixa etária para a população total, do sexo
masculino. Os resultados encontrados evidenciaram que as maiores taxas de
mortalidade são em homens jovens, com o pico de incidência na faixa etária de 25-29
anos, sendo possível verificar um aumento progressivo nas taxas de mortalidade a partir
de 1998, com o maior risco de morte no período de 2005 a 2009. Concluiu-se a
necessidade de se rever políticas e estratégias vigentes de enfrentamento à violência,
principalmente urbana, pois para reduzir a mortalidade nesse grupo de causas se faz
necessário atuar na exclusão das desigualdades sociais, tendo base ações de cidadania
baseadas na justiça social.
Palavras-chave: Homicídios, Mortalidade, Estudos ecológicos, Modelos logísticos
Title: ANALYSIS OF THE EFFECT OF AGE - PERIOD - COHORT BORN IN MORTALITY
FROM HOMICIDE IN MEN IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE, IN THE 19802009 PERIOD
Abstract: Homicide accompanies humanity throughout its history. In health affects
individual and collective health, constituting a public health problem of great
importance and magnitude, representing one of the main causes of premature death in
Brazil and in emerging countries. In this sense, the objective is to analyze the
contribution of the effects of age, period and cohort in the trend in homicide rates in
men in Rio Grande do Norte state from 1980 to 2009. This is an ecological study of time
trends where official data homicide mortality extracted from the System Information
(SIM / DATASUS) and the Ministry of Health were used, calculated gross and
standardized mortality rates, by age group for the total population male. The results
showed that the highest mortality rates are in young men with the peak incidence in the
age group of 25-29 years and can verify a progressive increase in mortality rates from
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1998 with an increased risk of death from 2005 to 2009. it was concluded the need to
review current policies and strategies for combating violence, particularly urban as to
reduce mortality in this group of causes is necessary to act in the exclusion of social
inequalities, and base actions citizenship based on social justice.
Keywords: Homicide, Mortality, Ecologic Study, Logistic Model
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Orientador: ANTONIA CLAUDIA JACOME DA CAMARA
Co-Autor: RANIERY DE OLIVEIRA SANTANA
Título: INFECÇÃO NATURAL POR Trypanosoma cruzi EM TRIATOMÍNEOS CAPTURADOS
NO SEMIÁRIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL
Resumo: Introdução: A infestação de triatomíneos em ambientes antropizados e sua
infecção natural por Trypanosoma cruzi foi avaliada em comunidades rurais de dois
municípios da mesorregião central do Rio Grande do Norte. Uma suspeita de surto de
Doença de Chagas também foi investigada em Marcelino Vieira, na mesorregião oeste.
Metodologia: Os triatomíneos foram capturados manualmente no domicílio e no
peridomicílio. A infecção natural foi avaliada por análise do conteúdo intestinal pelo
método de exame direto e por xenocultura. Resultados: Na mesorregião central, dos 137
triatomíneos capturados, 90,5% foram Triatoma brasiliensis, 8% Triatoma
pseudomaculata, 1,5% Panstronsgylus lutzi. Insetos adultos e ninfas de T. brasiliensis e
adultos P. lutzi foram encontrados no intradomicílio, e adultos e ninfas tanto de
T.brasiliensis quanto de T. pseudomaculata no peridomicílio. Os índices de infestação
intra e peridomiciliar foram, respectivamente, 11,5% e 18%. O índice de infecção natural
foi 14,1%. Em Marcelino Vieira, apenas exemplares de T. brasiliensis foram capturados.
Ninfas foram encontradas apenas no peridomicílio. O índice de infecção natural para
este município foi de 75,8%. Conclusão: T. brasiliensis foi a espécie mais encontrada nos
dois ambientes pesquisados. A presença do P. lutzi no intradomicílio corrobora a
hipótese de que este é um potencial colonizador do peridomicílio. Os dados obtidos até
agora em Marcelino Vieira confirmam a suspeita de surto.
Palavras-chave: Trypanosoma cruzi. Xenodiagnóstico. Acari. Parelhas. Marcelino Vieira.
Title: Natural infection by Trypanosoma cruzi of the kissing bug triatomines captured in
the semiarid climate of the State of Rio Grande do Norte, Brazil.
Abstract: Introduction: Infestation by the kissing bug triatomines in anthropic
environment and their infection by Trypanosoma cruzi were evaluated in rural areas of
two municipalities in the central mesoregion of the State of Rio Grande do Norte. A
suspected Chagas disease outbreak was also investigated in Marcelino Vieira, in the west
mesoregion. Methodology: The insects were captured by hand in intradomicile and
peridomicile environments. The natural infection was ascertained by analysis of the
intestinal contentes by direct microscopic examination and xenoculture. Results: In the
central mesoregion, of the 137 triatomines captured, 90,5% were Triatoma brasiliensis,
8% Triatoma pseudomaculata, 1,5% Panstrongylus lutzi. Adults insects and nymphs T.
brasiliensis and adults of P. lutzi were found in intradomicile, and adults and nymphs of
T. brasiliensis and T. pseudomaculata in peridomicile. The intradomiciliary and
peridomiciliary infestation rates were, respectively, 11,5% and 18%. The natural
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infection rate was 14,1%. In Marcelino Vieira, only T. brasiliensis was captured. Nymphs
were found only in the peridomiciliary environment. The natural infection rate in this
municipality was 75,8%. Conclusion: T. brasiliensis was the most found specie in both
surveyed environments. The presence of P. lutzi in the intradomicile confirm the
hypothesis about this specie as a potential colonizer of the peridomicile. The data about
Marcelino Vieira obtained until now confirm the suspect outbreak.
Keywords: Trypanosoma cruzi. Xenodiagnosis. Acari. Parelhas. Marcelino Vieira.
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Código: SB0424
Autor: THIAGO ALLISON SALES DAMASCENO
Orientador: RUTHINEIA DIOGENES ALVES UCHOA LINS
Título: AVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOGRÁFICA DAS CONDIÇÕES PERIODONTAL E PERIIMPLANTAR EM PACIENTES REABILITADOS COM PROTÉSES IMPLANTOSSUPORTADAS
AO LONGO DO PERÍODO DE UM ANO APÓS A INSTALAÇÃO DA CARGA.
Resumo: INTRODUÇÃO: A gengivite e a periodontite, a mucosite peri-implantar e a
periimplantite, são doenças que afetam os tecidos entorno dos dentes e dos implantes,
respectivamente. OBJETIVO: Avaliar clinicamente e radiograficamente as condições
periodontal e peri-implantar de pacientes submetidos à reabilitação oral com próteses
implantossuportadas. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de prognóstico, com uma
amostra de 9 implantes instalados em parcialmente edêntulos reabilitados com coroas
unitárias, atendidos no Departamento de Odontologia da UFRN, durante o período de
seis meses. A coleta de dados realizada no dia da instalação da carga ou até 7 dias antes
ou depois (T1), de 3 a 4 meses após a instalação da carga (T2) e 6 a 8 meses após a
instalação da mesma (T3), foi feita a partir da execução de um exame físico intra oral e o
exame radiográfico peri-apical. RESULTADOS: A condição de mucosite peri-implantar
esteve presente em todos os períodos avaliados com 66,6% (n=6) no T1, 66,6% (n=6) no
T2 e 55,5% (n=5) no T3 e a peri-implantite observada numa prevalência de 11,2% (n=1)
nos mesmos períodos avaliados. Das doenças periodontais, apenas a gengivite foi
observada em todos os intervalos de avaliação. CONCLUSÕES: A gengivite e a mucosite
peri-implantar predominaram em todos os períodos de avaliação, assim como o índice
de placa do implante e do indivíduo reduziram no último intervalo de avaliação sem
observação perda óssea patológica durante o período do estudo.
Palavras-chave: Periodontite. Mucosite. Peri-implantites. Implantação Dentária.
Title: EVALUATED CLINICALLY AND RADIOGRAPHICALLY THE PERIODONTAL AND
PERI-IMPLANT CONDITIONS OF PATIENT THAT ARE REHABILITATED WITH IMPLANTSUPPORTED PROSTHESES WERE PERFORMED IN ONE YEAR AFTER INSTALLATION.
Abstract: INTRODUCTION: Gingivitis and periodontitis, peri-implant mucositis and
periimplantitis, are diseases that affect the surrounding tissues of the teeth and
implants, respectively. OBJECTIVE: This study evaluated clinically and radiographically
the periodontal and peri-implant conditions of patient that are rehabilitated with
implant-supported prostheses. METHODS: The sample of this study as composed by
nine implants placed in partially edentulous patients reabilitated with single crows, in
the Department of Dentistry of the UFRN, during the period of six months. Data
collection were performed in implant installation or seven days after (T1), three to four
months after the implant installation (T2) and six to eight months after implant
installation (T3). It was made by means of an intra oral examination, and peri-apical
radiographs. RESULTS: Peri-implant mucositis was present in all periods with a
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percentage of 66.6% (n = 6) in T1, 66.6% (n = 6) in T2 and 55.5% (n = 5) in T3 and periimplantitis was observed whit a prevalence of 11.2% (n =1) in the same periods.
CONCLUSION: Gingivitis and peri-implant mucositis was predominated in all the
evaluation times with the gingival bleeding index modified as the plaque index to
implant and make individual cut any last evaluation interval without note pathological
bone loss during the study times.
Keywords: Peri-implant. Periodontitis. Prosthodontics. Dental implantation.
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Título: INFLUÊNCIA DO NÍVEL SÉRICO MATERNO DE VITAMINA E SOBRE O ALFATOCOFEROL NO LEITE DE DIFERENTES ESTÁGIOS LACTACIONAIS.
Resumo: A vitamina E é essencial nos estágios iniciais da vida, desde a concepção até o
desenvolvimento pós-natal da criança. Durante a gestação, a transferência placentária
do alfa-tocoferol é limitada e o feto apresenta baixa concentração circulante dessa
vitamina. Assim, o estado de saúde e de nutrição da lactante e da criança estão
intimamente ligados. Essa pesquisa teve como objetivo avaliar a influência do nível
sérico materno de vitamina E sobre o alfa-tocoferol no leite de diferentes estágios
lactacionais. O estudo foi longitudinal e a amostra composta por 20 parturientes
atendidas em maternidade pública de Natal-RN. Amostras de soro materno e leite foram
coletadas nos dias 1, 7 e 30 após o parto e as análises de alfa-tocoferol foram realizadas
por cromatografia líquida. A concentração média de alfa-tocoferol no soro materno foi
1194,6 ± 327,7 µg/dL, sendo considerada adequada. As concentrações de alfa-tocoferol
nos leites colostro, transição e maduro foram 1471,6 ± 539,6 µg/dL, 390,2 ± 184,4
µg/dL, 273,5 ± 132,0 µg/dL, respectivamente. Não foi estabelecida associação entre os
valores de alfa-tocoferol no soro e nos leites colostro, transição e maduro (p > 0,005).
Conclui-se que não foi encontrada relação dos valores de alfa-tocoferol no soro e nas
diferentes fases do leite, entretanto, as lactantes apresentaram níveis satisfatórios de
soro para vitamina E. Apesar disso, no leite foi observada uma redução nas
concentrações de alfa-tocoferol nos seus diferentes estágios.
Palavras-chave: Tocoferol. Leite materno. Soro. Cromatografia Líquida.
Title: LEVEL OF INFLUENCE SERUM MATERNAL OF VITAMIN E ON ALPHATOCOPHEROL IN DIFFERENT STAGES OF MILK
Abstract: Vitamin E is essential in the early stages of life, since from conception to the
postnatal until development of the child. During pregnancy, placental transfer of alphatocopherol is limited and the fetus has low circulating concentrations of this vitamin.
Thus, the state of health and maternal nutrition and child are closely linked. This
research had the purpose to evaluate the influence of maternal serum levels of vitamin E
on alpha-tocopherol in the different stages of milk. The study was longitudinal and the
sample of 20 pregnant women attended in public maternity hospital in Natal, Brazil.
Samples of maternal serum and milk were collected on days 1, 7 and 30 days after
parturition and alpha-tocopherol analysis was performed by liquid chromatography.
The average concentration of alpha-tocopherol in maternal serum was 1194.6 ± 327.7
mg / dL, it is considered appropriate. Alpha-tocopherol concentrations in colostrum
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milk, transition and mature were 1471.6 ± 539.6 mg / dL, 390.2 ± 184.4 mg / dL, 273.5 ±
132.0 mg / dL, respectively. It wasn’t established association between the alphatocopherol values in serum and in milk colostrum, transition and mature (p > 0.005). It
was concluded that there was no correlation of alpha-tocopherol values in serum and in
different stages of milk, however, the lactating women showed satisfactory levels of
serum vitamin E. Nevertheless, the milk was observed a reduction in the concentrations
of alpha- tocopherol in its different stages.
Keywords: Tocopherol. Maternal milk. Serum. Liquid chromatography.
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Código: SB0426
Autor: CIRO DE OLIVEIRA RIBEIRO
Orientador: JULIANA LORENSI DO CANTO
Título: AVALIAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA DE SISTEMAS DE EXPLORAÇÃO DE LENHA
EM PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
Resumo: Este trabalho objetivou avaliar dois sistemas de exploração de lenha em áreas
com Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) no estado do Rio Grande do Norte.
Um dos sistemas avaliados era manual (corte da lenha realizado com machado e foice) e
o outro era semimecanizado (corte com motosserra). Para isso, foi realizado o
acompanhamento das atividades operacionais e um estudo de movimentos e de tempos.
O tempo total trabalhado no sistema manual (10,17 horas) foi superior ao do sistema
semimecanizado (7,22 horas). Entretanto, a eficiência operacional do sistema manual
(60,5%) foi inferior à do sistema semimecanizado (67,2%), evidenciando uma das
vantagens do emprego da motosserra. A produtividade média do corte de lenha com
machado e foice foi de 0,78 estéreos por hora efetiva e a do corte com motosserra foi de
1,32 estéreos por hora efetiva. Contudo, o custo do estéreo de lenha foi de R$11,20 no
sistema manual e de R$ 14,44 no sistema semimecanizado.
Palavras-chave: Caatinga, Custo, Eficiência operacional.
Title: TECHNICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF FIREWOOD LOGGING SYSTEM IN
NATIVE FORESTS WITH SUSTAINABLE MANAGEMENT IN RIO GRANDE DO NORTE
STATE, BRAZIL
Abstract: This study aimed to evaluate two firewood logging systems in areas with
native vegetation under Sustainable Management in Rio Grande do Norte State, Brazil.
One system was manual (the cutting was made with ax and sickle) and the other system
was semi-mechanized (cutting with chainsaws). Data collecting was comprised by
timing and motion study. The total time worked on the manual system (10.17 hours)
was higher than the semi-mechanized system (7.22 hours). However, the operational
efficiency of the manual system (60.5%) was lower than the semi-mechanized system
(67.2%), showing one of the advantages of using chainsaw. Firewood cutting average
productivity with ax and sickle was 0.78 stereos per effective hour and with chainsaw it
was 1.32 stereos per effective hour. However, a stereo of firewood costs R$ 11.20 with
manual system and R$ 14.44 with semi-mechanized system.
Keywords: Caatinga, cost, operational efficiency.
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Código: SB0430
Autor: THAYANNY DE SOUZA SILVA
Orientador: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO
Título: SISTEMAS NANOESTRUTURADOS CARREADORES DE AmB
Resumo: As microemulsões (ME) são sistemas de liberação que têm sido utilizadas como
carregadores para o transporte de fármacos. A Anfotericina B (AmB) tem sido veiculada
nestes sistemas a fim de melhorar sua biodisponibilidade e diminuir sua toxicidade. No
entanto, estes sistemas de liberação são susceptíveis à oxidação química. Desse modo, o
uso de antioxidantes naturais ou sintéticos é essencial para evitar esse fenômeno. Nesse
contexto, o objetivo deste trabalho foi selecionar antioxidantes para um sistema
microemulsionado utilizando o planejamento experimental do tipo composto central. O
tempo de oxidação, em horas, foi utilizado para avaliar a atividade antioxidante do
sistema. Além disso, o estudo também avaliou a atividade microbiana dos sistemas
contra C.albicans. O planejamento experimental se mostrou como uma excelente
ferramenta na otimização da escolha do antioxidante, apresentando valores
estatisticamente significativos. Observou-se que a ME contendo EDTA a 0,015 g/mL
mostrou os resultados mais adequados para evitar o processo oxidativo da ME (1,02 h).
O ensaio de atividade microbiana revelou que a ME contendo AmB tem atividade
antimicrobiana para C. albicans com um CIM de 1,9 mcg/mL, e após adição do
antioxidante EDTA, esta atividade permaneceu igual.
Palavras-chave: Microemulsão. Planejamento experimental. Antioxidante.
Title: Use of experimental design in the optimization of antioxidants in microemulsion
and evaluation of microbial activity of this system containing Amphotericin B
Abstract: Microemulsions (ME) are delivery systems that have been used as drug
carriers. Amphotericin B (AmB) has been transported inside such systems to improve its
bioavailability and to reduce its toxicity. However, these delivery systems are
susceptible to chemical oxidation, so the use of natural or synthetic antioxidants is
essential to prevent the oxidation phenomenon. In this context, the aim of this work was
to select antioxidants for a microemulsionated system using a central composite design.
The antioxidant activity was performed using the Rancimat® and the result of the
oxidation time was given in hours. In addition, the study also evaluated the microbial
activity of the system against C. albicans. The experimental design demonstrated to be a
usefull tool to optimize the choice of the antioxidant, with statistically significant values.
It was observed that the ME containing EDTA 0.015 g/mL showed the most appropriate
results for the oxidation process of the ME (1.02 h). The microbial activity assay
revealed that the ME containing AmB has activity for C. albicans with a MIC of 1.9
microgram / mL, and after addition of EDTA antioxidant, this activity remained the
same.
Keywords: Microemulsion. Experimental design. Antioxidant. Amphotericin B.
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Código: SB0433
Autor: NATHÁLIA HERNANDES DE CESARE MARTINS
Orientador: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS
Co-Autor: DANIEL CHAVES DE LIMA
Título: BUSCA DE NOVOS GENES COM POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO NO GENOMA DE
CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM E CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DE ORFS
HIPOTÉTICAS
Resumo: Estudos de proteômica apresentam-se como ferramentas promissoras para se
estudar as mudanças em nível protéico que organismos e/ou células sofrem em
diferentes condições ambientais. Além disso, a proteômica, bem como outras ômicas, é
bastante utilizada na prospecção de genes por meio da identificação de marcadores em
processos biológicos. Em um recente trabalho que investigou, em nível protéico, o
mecanismo de aclimatação da Chromobacterium violaceum, a ORF CV_0868 teve a sua
expressão aumentada quando C. violaceum foi submetida a estresses causados por
peróxido de hidrogênio e ferro. Análises comparativas da sua provável estrutura
terciária mostram semelhanças com a superóxido dismutase. O presente trabalho visa
caracterizar o papel dessa ORF no equilíbrio redox. O gene foi amplificado a partir de
DNA genômico da C. violaceum e clonado em diferentes vetores de expressão. Ainda, foi
realizada a purificação da proteína solúvel com a tag MBP seguida de ensaios in vitro de
atividade de Sod e atividade antioxidante total. Além disso, outra ORF que possui um
domínio de Resolvase também foi analisada. A proteína recombinante His-CV_3910 foi
purificada e sua caracterização iniciou-se com a realização de ensaios in vitro (gel
nativo, ensaio de resolução de junção de Holliday, band shift assay e digestão de dsDNA),
mas que devem ser aprimorados na busca de resultados mais conclusivos.
Palavras-chave: Estresse oxidativo. Sod. Resolvase. Junção de Holliday
Title: SEARCH FOR NEW BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL GENES IN THE GENOME OF
CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM
AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF
HYPOTHETICAL ORFS
Abstract: Proteomics studies are presented as promising tools to study changes in the
protein level that organisms and/or cells undergo in different environmental conditions.
Furthermore, proteomics and other omics are widely used in the search for genes by
identifying markers in biological processes. In a recent study which investigated at the
protein level, the acclimatization mechanism of Chromobacterium violaceum at high
concentrations of iron, a new operon comprising a superoxide dismutase and two
proteins of unknown function has been identified. The ORF CV_0868, was increased
when C. violaceum was subjected to stress caused by hydrogen peroxide and iron.
Comparative analysis of its probable tertiary structure shows similarities with a
superoxide dismutase. This study aims to characterize its role in redox balance. The
gene was amplified from genomic DNA of C. violaceum and cloned into different
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expression vectors. Moreover, the purification of the soluble protein with MBP tag was
performed followed by in vitro assays of Sod activity and total antioxidant activity. Also,
another ORF lying in a Resolvase domain showed promise in the search for genes of
biotechnological interest of C.violaceum. The recombinant protein His-CV_3910 was
purified and its characterization began with the realization of in vitro assays (native gel,
Holliday junction resolution assay, band shift assay and dsDNA digestion), but that
should be improved in the search for more conclusive results.
Keywords: Oxidative stress. Sod. Resolvase. Holliday Junction
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Código: SB0434
Autor: WENYA KAYSE DUARTE DE MEDEIROS
Orientador: LELIA BATISTA DE SOUZA
Co-Autor: ANDREZA FREIRE HOLANDA
Título: Estudo morfológico e da expressão imuno-histoquímica da proteína p63 em
lesões odontogênicas: cisto dentígero, ameloblastoma e tumor odontogênico
adenomatóide.
Resumo: Foi realizado estudo morfológico e da expressão imuno-histoquímica da
proteína p63 em lesões odontogênicas: Cisto dentígero, Ameloblastoma e TOA.
Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFRN (n° 617.649). Foram utilizados
espécimes teciduais fixados em formol a 10%, emblocados em parafina, pertencentes ao
arquivo da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia (UFRN) e
realizada análise microscópica de lâminas contendo cortes histológicos de 5µm
espessura, corados pela técnica da H/E. Foram selecionados 20 casos de cada lesão
citada constituindo a amostra do estudo. Na análise do CD evidenciou-se presença de
epitélio delgado e descontínuo em todos os casos, infiltrado inflamatório (17%) e
cordões epiteliais na cápsula cística (50%). Para os AM foram encontrados os padrões
histopatológicos: folicular (90%), plexiforme (60%), acantomatoso (20%), de células
granulares (10%) e de células basais (5%). Para o TOA, evidenciou-se a presença de
diversos tipos de células epiteliais: fusiformes (65%), cúbicas (85%) e colunares (70%)
arranjando-se em cordões (30%), redemoinhos (50%), estruturas ductiformes (90%) e
rosetas (90%). Na análise imuno-histoquíquica, todos os casos de TOA apresentaram
expressão positiva, enquanto os casos de AM apresentaram positividade em 19 casos e
os casos de CD, a expressão positiva foi evidenciada em 16 casos. Conclui-se que a
proteína p63 é uma forte candidata à marcação da expressão tumoral, tornando-se
necessários mais estudos na área.
Palavras-chave: Cistos Odontogênicos. tumores odontogênicos.Supressão de tumor. p63.
Title: Morphological study and immunohistochemical expression of p63 protein in
odontogenic lesions: dentigerous cyst, ameloblastoma and adenomatoid odontogenic
tumor
Abstract: It was conducted morphological and immunohistochemical expression of p63
protein in odontogenic lesions: dentigerous cyst, ameloblastoma and TOA. Approved by
the Research Ethics Committee / UFRN (No. 617649). They used tissue specimens fixed
in 10% formalin, embedded in paraffin, belonging to the archive of the Department of
Oral Department of Dental Pathology (UFRN) and performed microscopic analysis of
slides containing tissue sections of 5&#956;m thick, stained by the technique of H / E .
We selected 20 cases of each cited injury constituted the study sample. In the CD
analysis disclosed the presence of discontinuous and thin epithelium in all cases, the
inflammatory infiltration (17%) and ridges on the epithelial cystic capsule (50%). For
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AM histopathologic patterns were found: follicular (90%), plexiform (60%),
acanthomatous (20%) of granular cells (10%), and basal cells (5%). For TOA, showed
the presence of many types of epithelial cells: spindle (65%), cubic (85%) and columnar
(70%) arranging on beads (30%), swirls (50%), structure ductiform (90%) and rosettes
(90%). In immunohistochemical analysis histoquíquica, TOA all cases showed positive
expression, while the AM cases were positive in 19 cases and CD cases, positive
expression was observed in 16 cases. We conclude that the p63 protein is a strong
candidate for marking tumor expression, making it more research is necessary in the
area.
Keywords: odontogenic cysts. odontogenic tumors. tumor suppression. P63.
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Código: SB0435
Autor: JORGE LUIZ DANTAS DE MEDEIROS
Orientador: JULLIANE TAMARA ARAUJO DE MELO
Co-Autor: BRUNO CARNEIRO BEZERRA, THAIZA TEIXEIRA XAVIER NOBRE, THIAGO
ANDERSON BRITO DE ARAUJO
Título: AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM MULHERES COM A
SÍNDROME DE BERARDINELLI-SEIP NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Resumo: A Síndrome de Berardinelli-Seip ou lipodistrofia generalizada congênita (do
inglês Berardinelli-Seip Congenital Lipodystrophy - BSCL) se caracteriza clinicamente
por uma redução do tecido adiposo, resultando em anormalidades metabólicas,
cardiovasculares e em vários sistemas corporais. Mesmo algumas pessoas com a BSCL
tendo chegado à óbito por afecções respiratórias, ainda não foi verificado se há
alterações na força muscular respiratória dessa população. O objetivo do estudo foi
avaliar as pressões respiratórias estáticas máximas (pressão inspiratória máxima PImáx e pressão expiratória máxima - PEmáx) em pessoas com a BSCL do sexo feminino.
Tratou-se de um estudo descritivo e observacional desenvolvido na Associação de Pais e
Pessoas com Síndrome de Berardinelli do Estado do Rio Grande do Norte (ASPOSBERN)
e na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN). Foi realizada avaliação
por meio da manovacuometria. Participaram deste estudo sete mulheres com a BSCL,
com idade média de 32,2±9,6 anos, e sete mulheres sem a BSCL, com idade média de
31,4±7,5 anos. Para PImax, a média foi de -67,1±13,8 e -115,7±5,3 (p<0,0001) no grupo
com síndrome (GS) e no grupo controle (GC), respectivamente. Para PEmax a média foi
de 40,7±23,1 e 77,1±7,5 (p=0,001) no GS e no GC, respectivamente. Os resultados
sugerem que há declínio da força muscular respiratória em mulheres com BSCL em
comparação com mulheres de mesma faixa etária sem BSCL.
Palavras-chave: Berardinelli-Seip. Avaliação. Força Muscular Respiratória.
Title: RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH ASSESSMENT IN WOMEN
BERARDINELLI-SEIP SYNDROME IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE

WITH

Abstract: Berardinelli-Seip syndrome or congenital generalized lipodystrophy is
characterized clinically by a reduction of adipose tissue, resulting in metabolic
abnormalities, cardiovascular and in other body systems. Even in the last yearsit has
been noticed some cases of BSCL people that died due to respiratory abnormalities, it
has not been yet checked for variations in respiratory muscle strength in this
population. The aim of this research was to evaluate the maximum static respiratory
pressures (maximal inspiratory pressure - MIP and maximal expiratory pressure - MEP)
in people with BSCL female. This descriptive and observational study was performed in
the Associação de Pais e Pessoas com Síndrome de Berardinelli do Estado do Rio Grande
do Norte (ASPOSBERN) and in the Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi
(FACISA/UFRN). All patients were assessed by manometer. The study included seven
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women with BSCL, mean age 32.2 ± 9.6 years and seven women without BSCL, mean age
31.4 ± 7.5 years. The MIP average was -67.1 ± 13.8 and -115.7 ± 5.3 (p <0.0001) in the
group with syndrome (GS) and in the control group (CG), respectively. the MEP average
was 40.7 ± 23.1 and 77.1 ± 7.5 (p = 0.001) in the GS and in the CG, respectively . Taken
together, these results suggest that there is a decline in the respiratory muscle strength
in women with BSCL compared with women of the same age group without BSCL.
Keywords: Berardinelli-Seip. Assessment. Respiratory Muscle Strength.
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Código: SB0437
Autor: ANABEL BATISTA PEREIRA
Orientador: LOURENA MAFRA VERISSIMO
Título: ESTUDO DA INTEREFERÊNCIA DE FATORES FÍSICOS NA COMPACTAÇÃO DE
DNA EM NANOEMULSÕES CATIÔNICAS PARA USO EM TERAPIA GÊNICA
Resumo: Tensoativos catiônicos tem sido amplamente utilizados no desenvolvimento de
vetores não-virais para Terapia Gênica. A estearilamina é um tensoativo catiônico que
apresenta uma amina primária quando em solução, sendo por isso capaz de compactar o
material genético por interações eletrostáticas, permitindo a formação dos lipoplexos.
Fatores físicos como temperatura e tempo de contato parecem influenciar na eficiência
de formação dos lipoplexos. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a
influência de fatores que pudessem influenciar na formação dos lipoplexos. Dentre os
fatores analisados estão: fase de incorporação do tensoativo catiônico (oleosa ou
aquosa), temperatura, e tempo de complexação. Para isso, foram realizados ensaios de
migração em gel de agarose 0,7% e as nanoemulsões e lipoplexos foram caracterizadas
pela técnica de espalhamento de luz dinâmico (DLS). Os resultados apontam que a
compactação (formação de lipoplexo) ocorre de forma mais eficiente após 120 min de
indubação, em baixa temperatura (4 ± 1 °C), e após a incorporação do tensoativo
catiônico na fase aqueosa. Os lipoplexos apresentaram menores valores de potencial
zeta em relação as nanoemulsões brancas, porém não houve alteração na granuloetria.
Desta forma, pode se dizer que os lipoplexos aqui apresentados são adequados veículos
para transporte de DNA e podem ser futuramente utilizados em Terapia Gênica.
Palavras-chave: Palavras-chave: Terapia Gênica. Estearilamina. Nanoemulsões Catiônica
Title: PHYSICAL FACTORS AFFECTING DNA
NANOEMULSIONS INTENDED FOR GENE THERAPY

COMPACTION

IN

CATIONIC

Abstract: Cationic lipids have been used in the development of non-viral gene delivery
systems as lipoplexes. Stearylamine, a cationic lipid that presents a primary amine group
when in solution, is able to compact genetic material by electrostatic interactions. In
dispersed systems such as nanoemulsions this lipid anchors on the oil/water interface
confering a positive charge to them. The aim of this work was to evaluate factors that
influence DNA compaction in cationic nanoemulsions containing stearylamine. The
influence of the stearylamine incorporation phase (water or oil), time of complexation,
and different incubation temperatures were studied. The complexation rate was
assessed by electrophoresis migration on agarose gel 0.7%, and nanoemulsion and
lipoplex characterization was done by Dynamic Light Scattering (DLS). The results
demonstrate that the best DNA compaction process occurs after 120 min of
complexation, at low temperature (4 ± 1 °C), and after incorporation of the cationic lipid
into the aqueous phase. Although the zeta potential of lipoplexes was lower than the
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results found for basic nanoemulsions, the granulometry did not change. Moreover, it
was demonstrated that lipoplexes are suitable vehicles for gene delivery.
Keywords: Keywords: Gene therapy. Stearylamine. Cationic nanoemulsions. Lipople
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Código: SB0438
Autor: JOHN LENON DE SOUZA SANTOS
Orientador: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS
Co-Autor: ANA CAROLINA PEREIRA ROCHA
Título: PROTEOMA COMPARATIVO ENTRE CÉLULAS-TRONCO
HUMANAS COM CARIÓTIPO NORMAL E ALTERADO

MESENQUIMAIS

Resumo: As Células-tronco mesenquimais humanas (CTMH) têm sido alvo de estudos na
área da medicina regenerativa devido à duas características principais, sua capacidade
de autorrenovação e de diferenciação em outros tipos celulares mediante fatores de
crescimento específicos. O cordão umbilical humano tem sido uma fonte interessante de
obtenção deste tipo celular por ser um tecido descartável e de fácil acesso, todavia,
análises citogenéticas realizadas por nosso grupo de pesquisa revelaram que um dos
cordões analisados possuem uma alteração cromossômica constitutiva. O presente
estudo tem como objetivo analisar o perfil de expressão de proteínas de CTMH com
cariótipo normal (CN) e com cariótipo invertido (CI) a partir de ferramentas de
bioinformática. Os dados brutos oriundos de espectrometria de massas previamente
realizada foram analisados utilizando softwares e sites especializados para tais análises,
tais como o software Scaffold, que permite visualizar o quantitativo de proteínas
expressas e o site Geneontology GO (Panther) que informa as classes funcionais das
proteínas e os processos biológicos mais enrriquecidos. Os primeiros dados mostraram
uma diferença no perfil de expressão de proteínas entre as células CN e CI. Contudo,
espera-se que as análises em andamento elucidem se essa diferença de expressão pode
gerar maior instabilidade genética.
Palavras-chave: Palavras-chave: Bioinformática. Células-tronco. Proteômica.
Title: COMPARATIVE PROTEOME BETWEEN HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS
WITH NORMAL KARYOTYPE AND CHANGED
Abstract: Human mesenchymal stem cells (MSC) have been the subject of studies in the
field of regenerative medicine due to its two main characteristics: self-renewal capacity
and the ability to differentiate into other cell types through specific growth factors.
Human umbilical cord has been an interesting source for obtaining these cells for being
a disposable tissue and easily accessible. However, cytogenetic analysis made by our
research group showed that one of the strands have analyzed revealed a chromosomal
change constitutive. This study aimed to analyze the expression profile of MSC proteins
with normal karyotype (NK) and inverted karyotype (IK) with Bioinformatics tools. The
raw data from mass spectrometry previously performed was analyzed with Scaffold
software to estimate expressed protein and enrrichment analysis was performed on
Geneontology GO (Panther) to acess molecular function and biological process. First
results show a difference in protein expression profile between NK cells and IK cells.
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Nevertheless, it is expected that analysis in progress to elucidate the difference in
expression can generate higher genetic instability
Keywords: Bioinformatic. Stem cells. Proteomic.
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Código: SB0439
Autor: CAMILA ISABELA DIONÍSIO SANTOS
Orientador: IRIS DO CEU CLARA COSTA
Co-Autor: ANA MARGARIDA DOS SANTOS MELO, ANNA CLARA GURGEL GOMES,
ERIBERTO ESDRAS DE OLIVEIRA
Título: Envelhecimento ativo e autopercepção da saúde bucal de idosos que frequentam
grupos de convivência
Resumo: O envelhecimento populacional vem se tornando uma realidade cada vez mais
presente no cenário sociodemográfico brasileiro e mundial, devido ao aumento da
expectativa de vida ao longo dos últimos anos. Um dos resultados dessa dinâmica é a
demanda crescente por serviços de saúde. Para isso se faz necessário analisar os
aspectos objetivos e subjetivos, que correspondem respectivamente, a percepção em
saúde bucal das pessoas idosas e o envelhecimento ativo. O presente estudo visa avaliar
a relação entre a autopercepção sobre a condição bucal e o envelhecimento ativo de
idosos de grupos de convivência, além de descrever o perfil epidemiológico dos
participantes de grupos de convivência para a terceira idade nos municípios de Natal e
Currais Novos-RN. Trata-se de um estudo de caráter descritivo transversal de natureza
quantitativa. A coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionário e
exame clínico com amostra composta por 50 idosos. Os resultados apontam que a média
de idade dos entrevistados é de 78 anos, onde 84% eram mulheres, 52% vivem com a
família e 48% vivem sós ou com o cônjuge, a média da renda mensal recebida foi de 3,9
salários mínimos. 70% dos idosos utilizava prótese, dos quais 90% a usavam nas duas
arcadas, e os que não o faziam precisam do tratamento. A prevalência do uso de prótese
é alta e a mesma é utilizada até mesmo quando danificada, evidenciando a relevância da
boca no convívio social e na manutenção das relações interpessoais.
Palavras-chave: Idoso. Autopercepção. Odontogeriatria. Saúde Bucal. Qualidade de vida
Title: ACTIVE AGEING AND SELF-PERCEIVED OF ORAL CONDITION IN ELDERS
PARTICIPATING GROUPS OF FELLOWSHIP
Abstract: With the increasing of life expectancy, the elderly population is growing in
Brazil. Because of this, it is necessary to create and maintain strategies that propitiate
autonomy, social integration, quality of life and health for this age group, including their
oral health as a determinant for their social life and well-being. This study aims to
evaluate the relationship between self perception of oral health and active aging of
elderly people in community centers for seniors, and describe the epidemiological
profile of participants from community groups for seniors in the city of Natal and
Currais Novos-RN. It is a descriptive and cross-sectional quantitative study. Data collect:
a questionnaire and clinical examination with a sample of 50 elderly. The results show
that the average age of respondents is 78, where 84% were women, 52% live with
family and 48% live alone or with a spouse, the average received wages was 3.9, 70%
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the elderly used dental prosthesis, of which 90% used it in both arches. It was concluded
that the elderly participants of companionship groups have a concern with the use of the
prosthesis, this is mainly due to the importance of the mouth in interpersonal
relationships.
Keywords: Elderly. Self-perception. Geriatric Dentistry. Oral Health.
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Código: SB0442
Autor: JÉSSICA FERNANDES DE MEDEIROS
Orientador: RICARDO OLIVEIRA GUERRA
Título: PREVALÊNCIA DE SARCOPENIA EM IDOSOS COMUNITÁRIOS RESIDENTES NO
NORDESTE BRASILEIRO: ESTUDO TRANSVERSAL
Resumo: Objetivo: Estimar a prevalência de sarcopenia em uma amostra de idosos
comunitários do Nordeste Brasileiro. Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico
observacional analítico de corte transversal, no qual foram avaliados 337 idosos
selecionados por conveniência, com idade a partir de 60 anos, de ambos os sexos. A
presença de sarcopenia foi verificada separadamente entre os sexos seguindo a
classificação proposta pelo European Working Group on Sarcopenia in Older People
(EWGSOP), que preconiza a avaliação da massa muscular somada a avaliação de forca
(força de preensão palmar) e desempenho muscular (velocidade da marcha < 0.8m/s)
para diagnóstico da sarcopenia. A massa muscular foi predita por meio de uma equação,
utilizando como pontos de corte para baixa massa muscular 7,9 Kg/m² e 5,52 Kg/m²,
para homens e mulheres, respectivamente. Os pontos de corte para força de preensão
foram 23,6 Kg e 14 Kg para homens e mulheres, respectivamente. Os indivíduos foram
avaliados ainda quanto às características sociodemográficas, clínicas, antropométricas e
de desempenho físico. Resultados: A média de idade dos homens foi 72,49 +7,99 anos e
das mulheres 70,06 +7,06 anos, sendo a prevalência da sarcopenia de 12,3% (IC 95%:
6,61-14,48) e 9,8% (IC 95%: 7,46-19,56) respectivamente e a prevalência total 10,7%
(IC 95%: 7,82-14,43). Conclusão: A estimativa de prevalência foi de 10,7% na amostra
estudada, não havendo diferenças entre homens e mulheres.
Palavras-chave: Sarcopenia, Envelhecimento, Prevalência.
Title: PREVALENCE OF SARCOPENIA IN ELDERLY COMMUNITY RESIDENTS IN BRAZIL’S
NORTHEAST: CROSS STUDY
Abstract: Objective: To estimate the prevalence of sarcopenia in a sample of elderlies
community-dwelling located in Brazil's Northeast. Methods: It is an analytical
observational epidemiological and cross-sectional cohort study in which 337 elderlies
have been evaluated. The elderly has been over 60 years old and from both genders. The
presence or absence of sarcopenia has been verified separately for men and women, by
following the classification proposed by the European Working Group on Sarcopenia in
Older People (EWGSOP) and using as cutoff points for muscle mass 7.9kg/m² and
5.52kg/m² and grip strength 23.6kg and 14kg for men and women, respectively. The
individuals evaluation has been related to their sociodemographic, clinical,
anthropometric and physical performance characteristics. Results: The average age of
the men has been 72.49(+7.99) years old and 70.06(+7.06) years old for women, and
their prevalence of sarcopenia has been12,3% (CI 95%:6,61-14,48) e 9,8% (CI
95%:7,46-19,56), respectively and the total prevalence 10,7% (IC 95%:7,82-14,43.
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Conclusion: The estimation of prevalence of the studied sample has been 10.7% with no
differences between men and women.
Keywords: Sarcopenia, aging, prevalence.
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Código: SB0443
Autor: SADOTE MACÊDO CABRAL NETO
Orientador: VANESSA REGIANE RESQUETI FREGONEZI
Título: ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA DOS MÚSCULOS INSPIRATÓRIOS E
EXPIRATÓRIOS DURANTE O PICO DE FLUXO DE TOSSE ESPONTÂNEA EM ESCLEROSE
LATERAL AMIOTRÓFICA
Resumo: INTRODUÇÃO: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença
neurodegenerativa progressiva que acomete os neurônios motor superior e inferior,
comprometendo vários sistemas, dentre eles o respiratório, alterando assim a mecânica
dos músculos respiratórios, comprometendo a tosse. O pico de fluxo de tosse (PFT) é a
forma mais acurada da avaliação da força da tosse. OBJETIVO: Avaliar o PFT através da
Pletismografia Optoeletrônica (POE) em pacientes com ELA e analisar a velocidade de
encurtamento dos músculos respiratórios durante a manobra do PFT. METODOLOGIA: O
estudo é um relato de série de casos em pacientes com ELA. Os pacientes foram
avaliados quanto à antropometria, prova de função pulmonar e a força muscular
respiratória. Os volumes pulmonares e o PFT foram mensurados e avaliados pela POE.
RESULTADOS: Foram incluídos 4 pacientes (2H), com idade média de 35±7,4 anos. O
PFT apresentou uma média de 277,29±137,13 L/min representando um baixo risco de
desenvolvimento de insuficiência respiratória por apresentar uma tosse eficaz. O tempo
médio da velocidade de encurtamento dos músculos inspiratórios foi de 0,084±0,01s,
dos músculos expiratórios foi de 0,108±0,03s e do diafragma foi de 0,160±0,07s.
CONCLUSÃO: A técnica de avaliação de PFT nessa população mostrou-se segura e eficaz
para a identificação do PFT, sem a necessidade de bocais e/ou qualquer outro
dispositivo que possa influenciar a medida. O PFT foi considerado satisfatório para os
pacientes analisados.
Palavras-chave: Pletismografia Optoeletrônica. Pico de Fluxo de Tosse. ELA.
Title: COUGH FLOW PEAK OF STUDY AND SHORTENING RATE OF RESPIRATORY
MUSCLES IN SUBJECTS WITH amyotrophic lateral sclerosis using plethysmography
optoelectronics: CASE SERIES
Abstract: INTRODUCTION: Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a progressive
neurodegenerative disease that affects the lower and upper motor neurons, affecting
multiple systems including the respiratory, thus altering the mechanics of the
respiratory muscles compromising cough. Peak cough flow (PCF) is the most accurate
way of assessing the strength of cough. OBJECTIVE: To evaluate the PFT by
plethysmography Optoelectronics (POE) in ALS patients and analyze the respiratory
muscles shortening velocity during the maneuver of the PCF. METHODOLOGY: The study
is a reported case series in patients with ALS. Patients were assessed for anthropometry,
pulmonary function and respiratory muscle strength. Lung volumes and PFT were
measured and evaluated by the POE. RESULTS: 4 patients (2H) were included with a
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mean age of 35 ± 7,4 years. The PFT averaged 277,29 ± 137,13 L / min representing a
low risk of developing respiratory failure to present an effective cough. The average
time of the inspiratory muscles shortening velocity was 0.084 ± 0.01s, the expiratory
muscles were 0,108 ± 0,03s and diaphragm was 0,160 ± 0,07s. CONCLUSION: The PCF
evaluation technique in this population was shown to be safe and effective to identify
the PCF without the need for nozzles and/or any other device that may influence the
measurement. The PFT was considered satisfactory for the patients analyzed.
Keywords: Plethysmography Optoelectronics. Peak Cough Flow. ALS.
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Código: SB0445
Autor: ERISLANE NATALIA DE OLIVEIRA SILVA
Orientador: SAIONARA MARIA AIRES DA CAMARA
Título: RELAÇÃO ENTRE SAÚDE AUTOPERCEBIDA E DESEMPENHO FUNCIONAL EM
IDOSAS RESIDENTES NA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-RN
Resumo: Introdução: Medidas de desempenho físico têm sido investigadas em relação ao
seu valor preditivo para futura incidência de dependência em AVDs e incapacidades. De
forma similar, a auto-avaliação de saúde é um indicador amplamente utilizado em
pesquisas voltadas para o envelhecimento, pois prediz de forma consistente a
mortalidade e o declínio funcional. Assim, objetiva-se avaliar a relação entre a saúde
auto-percebida e o desempenho físico em idosas residentes na comunidade.
Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, onde 98 mulheres, entre 60 e 80 anos
de idade, foram avaliadas quanto aos dados sociodemográficos, medidas
antropométricas, saúde auto-percebida e o desempenho físico por meio da SPPB (Short
Physical Performance Battery). As idosas que relataram que sua saúde era excelente,
boa ou mais ou menos, foram comparadas àquelas que relataram saúde ruim ou muito
ruim quanto ao desempenho físico (escore da SPPB), utilizando o teste t de Student.
Resultados: A média de idade das idosas avaliadas foi de 68,41 (DP: 6,14), com a média
da SPPB de 9,90 (DP: 1,87). Em média, as idosas que relataram saúde percebida ruim ou
muito ruim tiveram escore da SPPB de 8,06 (DP: 2,67). As idosas relatando que sua
saúde era Excelente, boa ou mais ou menos tiveram escore médio da SPPB de 10,05 (DP:
1,71). Ambos os grupos diferiram estatisticamente quanto ao desempenho físico, com
um p=0,019. Conclusão: O autorrelato de saúde mostrou-se um bom indicador de
desempenho físico.
Palavras-chave: Envelhecimento. Desempenho físico. Função muscular.
Title: RELATIONSHIP BETWEEN SELF-PERCEIVED HEALTH AND FUNCTIONAL
PERFORMANCE IN ELDERLY RESIDENTS IN THE COMMUNITY OF SANTA CRUZ -RN
Abstract: Introduction: Physical functioning measures have been investigated in relation
to its predictive value for future incidence of dependence in ADLs and disabilities. In a
similar way, the self-evaluated health is an indicator widely used in researches related
to aging, because it predicts in a consistent way the mortality and functional decline.
Thus, this study aims to assess the relation between self-perceived health and physical
performance in community-dwelling elderly. Methods: A cross-sectional study was
performed with 98 women, aged between 60 and 80 years old, which were evaluated in
relation to socio-demographic data, anthropometric measures, selfperceived health and
physical performance through SPPB (Short Physical Performance Battery). Those
elderly who reported their health as excellent, good or more or less were compared to
those who reported their health as bad or really bad, in relation to physical performance
(SPPB score), using Student t test. Results: The mean of age of the elderly was 68.41 (SD:
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6.14), with SPPB mean of 9.90 (SD: 1.87). On average, elderly who reported selfperceived health as bad or really bad had SPPB score of 8.06 (SD: 2.67). The elderly
reporting their health as excellent, good or more or less had SPPB score mean of 10.05
(SD: 1.71). Both groups were statistically different in relation to physical function, with
p=0.019. Conclusion: The self-reported health is a good indicator of physical
performance.
Keywords: Aging. Physical performance. Muscle function.
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Código: SB0446
Autor: ALANA MOREIRA CARNEIRO DE SOUSA
Orientador: AKEMI IWATA MONTEIRO
Título: Acessibilidade das mães no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
infantil numa unidade básica de saúde
Resumo: O presente estudo teve por objetivo descrever os fatores que interferem na
participação das mães/cuidadores na consulta de acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento (CD) da criança. Realizado através de uma pesquisa descritiva de
abordagem qualitativa para a captação de dados subjetivos, que ocorreu através de
visita domiciliária às mães/cuidadores faltosos ao CD da criança, de forma intencional
na área de abrangência das unidades de Felipe Camarão e Cidade Nova. Os motivos
apresentados para justificar as ausências foram desde a insatisfação pela precariedade
dos serviços prestados até a falta de tempo das mães/cuidadores. As informações
apresentadas servem de subsídios aos profissionais de saúde com intuito de planejarem
estratégias para resolução desses fatores.
Palavras-chave: Acessibilidade, mães/cuidadores, CD da criança.
Title: FACTORS PREVENTION ACCESSIBILITY OF MOTHERS/CAREGIVERS IN GROWTH
MONITORING AND CHILD DEVELOPMENT.
Abstract: This study aimed to describe the factors that influence the participation of
mothers/caregivers in the follow-up visit of growth and development (GD) of the child.
Conducted through a qualitative approach of descriptive research to capture subjective
data , which occurred through home visits to mothers / caregivers to defaulters child GD
, intentionally in the area covered by the units of Felipe Camarão and Cidade Nova. The
reasons given to justify the absences were from the dissatisfaction by the
precariousness of the services provided to the lack of time mothers/caregivers. The
information presented serve as subsidies to health professionals aiming to plan
strategies for resolving these factors.
Keywords: Accessibility, mothers/caregivers , child GD.
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Código: SB0447
Autor: SARAH FERNANDA DANTAS DE MEDEIROS
Orientador: ROBERTA DE OLIVEIRA CACHO
Co-Autor: ADRIANO ARAÚJO DE CARVALHO, RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA
Título: Estudo eletromiográfico do padrão muscular durante diferentes formas de
alcance.
Resumo: Objetivo: Verificar qual alcance (ativo, ativo-assistido ou auto-assistido) é mais
eficaz no recrutamento muscular dos músculos Deltóide Anterior (DA), Bíceps braquial
(BIC) e Tríceps Braquial (TRIC).
Métodos: Foram avaliados 12 pacientes com AVE crônico, maiores de 18 anos e com boa
cognição. Excluídos aqueles com problemas ortopédicos e/ou reumatológicos. Para a
avaliação clínica foram utilizadas as escalas de MEEM e Ashworth. Os pacientes foram
instruídos a realizar um alcance com alvo localizado na distância funcional de seu braço,
enquanto eram coletados os dados Eletromiográficos (EMG) nos músculos DA, BIC e
TRIC. O alcance foi realizado por 15 segundos e 3 vezes para a condição de teste (ativo,
ativo-assistido ou auto-assistido). Para análise dos dados foram utilizados os valores das
médias e medianas dos RMS.
Resultados: o TRIC foi menos recrutado no alcance auto-assistido (RMS 0,10122 ms) em
comparação com o ativo-assistido (RMS 0,27730 ms) para p = 0,0112. Houve
semelhança nos valores das médias dos RMS do músculo DA e BIC entre os alcances
ativos do membro afetado e não afetado, como também, uma grande diferença entre o
1Q e 3Q do músculo BIC nos alcances ativo-assistido e auto-assistido.
Conclusão: o alcance ativo ainda é considerado o mais importante treino para a melhora
do recrutamento das unidades motoras no membro afetado.
Palavras-chave: Treino de alcance. Bimanual. AVE. Eletromiografia.
Title: Analysis of muscle activation of reach training in conditions active, active-assisted
and self-assisted in post-Stroke Patients
Abstract: Objective: determine which range (active, active-assisted or self-assisted) is
more effective in muscle recruitment of deltoid Previous (DA), biceps brachial (BIC) and
triceps brachial (TRIC).
Methods: We evaluated 12 patients with chronic stroke, over 18 years and with good
cognition. Excluded those with orthopedic problems and/or rheumatology. For clinical
assessment scales MEEM and Ashworth were used. Patients were instructed to perform
a range with target located in the functional distance of his arm, as they were collected
electromyographic (EMG) data in the DA muscles, BIC and TRIC. The range was held for
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15 seconds and three times for the test condition (active, active-assisted or selfassisted). For data analysis, the mean values and medians of RMS were used.
Results: TRIC was less recruited in self-assisted range (RMS 0.10122 ms) compared to
the active-assisted (RMS 0.27730 ms) for p = 0.0112. There was similarity in the values
of RMS OF BIC and muscle between the assets reaches of the affected limb and
unaffected, but also a big difference between the 1Q and 3Q BIC muscle in activeassisted range and self-assisted.
Conclusion: the active range is still considered the most important training to improve
the recruitment of motor units in the affected limb.
Keywords: Range training. Bimanual. AVE. Electromyography.
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Código: SB0449
Autor: PEDRO RAFAEL DE SOUZA MACÊDO
Orientador: ILLIA NADINNE DANTAS FLORENTINO LIMA
Co-Autor: ÉDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO LUNA CRUZ, MARIA
KAROLLYNE DE SOUZA PONSIANO
Título: ANALISE DOS COMPONENTES VENTILATÓRIOS DOS INDIVÍDUOS PORTADORES
DE OBESIDADE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN
Resumo: O excesso de tecido adiposo gera alteração na mecânica ventilatória,
ocasionando redução das capacidades pulmonares, complacência e força dos músculos
da respiração estando relaciona com o aumento da resistência gerada pelo tecido
adiposo em torno das costelas, abdómen e diafragma (MAEDA, 2004). O estudo teve
como objetivo avaliar as pressões estáticas máximas (PIMáx/PEMáx) em indivíduos
portadores de obesidade de ambos os sexos do município de Santa Cruz/RN. A avaliação
inicial foi realizada a partir de ficha padrão para coleta de dados composta de
identificação, hábitos de vida, história clínica e dados antropométricos além da avaliação
da (PIMáx e PEMáx). Para o tratamento estatístico das variáveis foi utilizado o programa
GraphPad versão 5.0, utilizando o Kolmogorov Smirnov para tratamento da normalidade
e Test t para amostras independentes. Observou-se que a média e desvio padrão de
todos as mulheres envolvida no estudo foi de PImax: -89,4 ± 29,6 cmH2O e PEmax: 78,5
± 33,2 cmH2O. Apenas sete mulheres (36,84%) obtiveram percentual acima de 100%
para PIMáx. e seis (31,57%) tiveram o mesmo resultado para PEMáx., concretizando que
menos de cinquenta por cento da população apresenta percentuais abaixo do esperado.
Com esses achados podemos refletir sobre os efeitos negativos que o sistema
respiratório sofre com o excesso de peso ocasionando mudança na mecânica e função
respiratória, sendo evidenciado também pelo déficit de força dos músculos
respiratórios.
Palavras-chave: Obesos. Força muscular respiratória. Testes Funcionais
Title: Analysis of static pressures maximum (mip / mep) obese individuals in Santa Cruz
county / RN.
Abstract: Excess adipose tissue generates change in mechanical ventilation, resulting in
reduction of lung capacity, compliance and strength of respiratory muscles being
associated with increased resistance generated by the adipose tissue around the ribs,
abdomen, and diaphragm (Maeda, 2004). The study aimed to evaluate the maximum
static pressure (MIP / MEP) in individuals with obesity of both sexes in the city of Santa
Cruz / RN. The initial evaluation was performed from standard form for collecting data
consisting of identification, lifestyle, medical history and anthropometric data in
addition to the evaluation (MIP and MEP). For the statistical analysis of the variables we
used the program GraphPad version 5.0, using the KolmogorovSmirnov treatment for
normal and t Test for independent samples. It was observed that the mean and standard
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deviation of all the women involved in the study was MIP: -89.4 ± 29.6 cmH2O and MEP:
78.5 ± 33.2 cmH2O. Only seven women (36.84%) obtained percentage above 100% for
MIP. six (31.57%) had the same result for MEP., realizing that less than fifty percent of
the population have percentages lower than expected. With these findings we can reflect
on the negative effects the respiratory system suffers from overweight causing changes
in mechanical and respiratory function and is also evidenced by the strength deficit of
the respiratory muscles.
Keywords: Obesity. Respiratory muscle strength. Function
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Código: SB0451
Autor: SAMARA MARIA URBANO DE AZEVEDO
Orientador: DINARA LESLYE MACEDO E SILVA CALAZANS
Título: ANÁLISE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE
FORNECEDORES PARA RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS: UM COMPARATIVO ENTRE
SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO E TERCEIRIZADO.
Resumo: Este estudo buscou identificar os critérios utilizados na avaliação de
desempenho para a seleção de fornecedores em Unidades de Alimentação e Nutrição
(UANs) tanto por autogestão quanto terceirizada, comparando os resultados com a
literatura. A amostra foi composta por duas UANs públicas federais do nordeste
brasileiro. Foram utilizadas três fontes de evidência: observação in loco, análise
documental e entrevistas com nutricionistas gestores. Para as entrevistas, utilizou-se um
roteiro semiestruturado e previamente testado, relacionado ao processo e critérios de
seleção, realizando uma análise de conteúdo. A partir das entrevistas, observações e
análise documental pode-se observar que os critérios considerados fundamentais foram:
o preço, qualidade das matérias-primas, pontualidade e idoneidade. Sendo assim,
observou-se a necessidade de selecionar bons fornecedores para todo o processo
produtivo e para atender aos objetivos das unidades, uma vez que, é fundamental
realizar qualificações e avaliações para aprimorar os critérios de seleção como também
se faz necessário repassar o feedback para os fornecedores selecionados.
Palavras-chave: Fornecedores; Serviço de Alimentação; Seleção.
Title: Analysis of criteria used in supplier performance evaluation for restaurants
university : a comparison between self-management and third party services.
Abstract: This study sought to identify the criteria used for performance assessment for
the selection of suppliers in Food and Nutrition Units (institutional foodservice) both
self-management as outsourced, comparing the results with the literature. The sample
was composed of two federal public institutional foodservice in northeastern Brazil.
three sources of evidence were used: on-site observation, document analysis and
interviews with managers nutritionists. For the interviews, we used a semi-structured
and previously tested script, related to the process and selection criteria, performing a
content analysis. From the interviews, observations and document analysis can be
observed that the basic criteria considered were: price, quality of raw materials,
punctuality and reliability. Thus, the need to select good suppliers for the whole
production process and to meet the objectives of the units was observed, since it is
fundamental that qualifications and ratings to improve the selection criteria as well as it
is necessary to pass the feedback to the selected suppliers.
Keywords: Providers; Food service; Selection.
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Código: SB0453
Autor: MAYARA LUIZA ALVES PEREIRA
Orientador: ALICE DE MORAES CALVENTE VERSIEUX
Co-Autor: PÂMELA LAVOR ROLIM
Título: PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO GÊNERO PILOSOCEREUS
(CACTACEAE) NO BRASIL
Resumo: O gênero Pilosocereus pertence a tribo Cereeae (subfamília Cactoideae, família
Cactaceae) e contém atualmente 41 espécies (Hunt et al., 2006). As espécies desse
gênero estão distribuídas de forma disjunta nas Américas, sendo que 32 espécies
ocorrem no Brasil e 9 espécies ocorrem nas Américas do Norte e Central. Este trabalho
teve como objetivo contribuir com um projeto global sobre a filogenia e evolução do
gênero Pilosocereus, fornecendo dados brutos para as análises biogeográficas e
evolutivas e produzindo análises e produções científicas independentes, acerca dos
padrões de distribuição das espécies do gênero. Os dados de ocorrência das espécies do
gênero para a realização do trabalho foram retirados de plataformas online e foi
realizada a elaboração de mapas de ocorrência para observar o padrão de distribuição
do gênero no Brasil. Foi observado um padrão característico do leste do Brasil,
principalmente a nordeste do país, em regiões semiáridas. O padrão de ocorrência da
espécie se concentra em três biomas (caatinga, cerrado e floresta atlântica),
distribuindo-se principalmente na caatinga, com maior riqueza de espécies concentrada
nos estados da Bahia e Minas Gerais.
Palavras-chave: Pilosocereus. Cactaceae. Distribuição. Ocorrência. Leste. Caatinga.
Title: GEOGRAPHIC DISTRIBUTION
(CACTACEAE) IN BRAZIL

PATTERNS

OF

PILOSOCEREUS

GENUS

Abstract: The genus Pilosocereus belongs to tribe Cereeae (subfamily Cactoideae,
Cactaceae) and contains 41 species. The species of this genus are distributed across the
Americas in two disjunct areas: Brazil, where 32 species occur; and North and Central
America, where 9 species occur. This study aimed to contribute to a global project on the
phylogeny and evolution of Pilosocereus genus, providing data for biogeographic and
evolutionary analyzes. Independent evaluations and scientific productions about the
distribution patterns of the species of the genus will be prepared. The occurrence data of
species of the genus for the elaboration of occurrence maps to observe the pattern of
distribution of the genus in Brazil were obtained from online herbarium platforms.
Pilosocereus is mainly distributed in eastern Brazil, specially in Northeastern areas of
the country, in semi-arid regions. Species are distributed in three Brazilian biomes
(caatinga, cerrado and Atlantic forest), and are centered mainly in the caatinga, with
greater richness of species observed in the states of Bahia and Minas Gerais.
Keywords: Pilosocereus. Cactaceae. Distribution. Occurrence. East. Caatinga.
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Código: SB0454
Autor: JULIANE RANGEL DANTAS
Orientador: ANA LUISA BRANDAO DE CARVALHO LIRA
Co-Autor: MARIA ISABEL DA CONCEICAO DIAS FERNANDES
Título: Diagnóstico Volume de líquidos excessivos em pacientes submetidos à
hemodiálise: identificando a significância dos seus indicadores clínicos
Resumo: Introdução: A doença renal crônica atinge o sistema renal de forma
irreversível, tornando necessário o tratamento dialítico. A hemodiálise, como
tratamento, exige cuidados específicos para evitar possíveis complicações à saúde.
Objetivo: Identificar os indicadores clínicos que apresentaram associação com o
diagnóstico de enfermagem Volume de líquido excessivo em pacientes renais crônicos
em hemodiálise. Metodologia: Estudo transversal, executado em duas etapas. A primeira
foi realizada em um hospital universitário e em um Centro de Diálise, ambos localizados
no município de Natal/RN e identificou a presença dos indicadores clínicos do
diagnóstico de enfermagem proposto em 100 pacientes com doença renal crônica em
hemodiálise. A segunda etapa consistiu na inferência do diagnóstico pelos especialistas.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética sob o protocolo nº 148.428. Resultados: Os
indicadores do diagnóstico em estudo que apresentaram associação estatística foram:
agitação, congestão pulmonar, distensão de jugular, edema, eletrólitos alterados, ganho
de peso, ingestão maior que o débito e ruídos adventícios. Conclusão: Conclui-se que
existem oito indicadores clínicos do Volume de líquidos excessivo inseridos na NANDA
Internacional que possuem associação com esse diagnóstico para o paciente
hemodialítico.
Palavras-chave: Diálise renal. Diagnóstico de enfermagem. Enfermagem.
Title: DIAGNOSIS VOLUME OF EXCESSIVE FLUID IN PATIENTS UNDERGOING
HEMODIALYSIS: IDENTIFYING THE SIGNIFICANCE OF THE CLINICAL INDICATORS
Abstract: Introduction: Chronic kidney disease affects renal system irreversibly, making
dialysis be necessary. Hemodialysis as a treatment requires special care to avoid
possible health complications. Objective: To identify the clinical indicators that were
associated with the nursing diagnosis Volume excessive fluid in chronic renal failure
patients on hemodialysis. Methods: Cross-sectional study performed in two stages. The
first was conducted in a university hospital and a dialysis center, both located in the city
of Natal / RN and identified the presence of clinical indicators of nursing diagnosis
proposed in 100 patients with chronic kidney disease on hemodialysis. The second stage
consisted of inference diagnosis by experts. The study was approved by the Ethics
Committee under number 148 428 protocol. Results: The indicators of diagnostic study
that showed statistical association were: agitation, pulmonary congestion, jugular
distension, edema, altered electrolytes, weight gain, intake greater than the debt and
adventitious sounds. Conclusion: It is concluded that there are eight clinical indicators
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Volume of excessive fluid inserted into the NANDA International that have association
with this diagnosis for the hemodialysis patient.
Keywords: Kidney dialysis. Nursing diagnosis. Nursing
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Código: SB0455
Autor: VANESSA KAROLLINE SILVA ARAÚJO
Orientador: KARINA CARDOSO MEIRA
Co-Autor: AUZENDA CONCEICAO PARREIRA DE ASSIS, HELOÍSA HELENA GOMES LIMA,
YANI LAISE DE SOUZA SOARES CRUZ
Título: LEITURA TERAPÊUTICA COM PACIENTES ADULTOS QUEIMADOS: RELATO DE
EXPERIÊNCIA.
Resumo: Tem-se por objetivo apreender o quanto a estratégia da leitura, utilizada pelo
Projeto Leitores Terapeutas, pode auxiliar na terapêutica de pacientes adultos
hospitalizados em um Centro de Tratamento de Queimados do nordeste brasileiro.
Participaram do projeto 15 pacientes, sendo que a maioria foi do sexo masculino
(80,0%), com idade média de 45,27 anos. Todos os pacientes apresentaram mais de um
local do seu corpo queimado. A etiologia mais frequente das queimaduras foi a físicatemperatura (80,0%). A maior proporção dos pacientes apresentaram queimaduras de
segundo grau (60,0%). Em relação à renda os sujeitos da pesquisa relataram em maior
frequência dois salários mínimos (60,0%). Verificou-se que a estratégia da leitura foi
benéfica aos pacientes que apresentavam queimaduras, evidenciando a promoção do
aumento da autoestima, a motivação para a comunicação e ajuda para lidar com as
mudanças decorrentes da queimadura.
Palavras-chave: Biblioterapia. Queimaduras. Hospitalização.
Title: THERAPEUTIC READING WITH ADULTS BURNED PATIENTS: EXPERIENCE
REPORT.
Abstract: It is intended to grasp how much the reading strategy used by therapists
Readers Project, can help in the treatment of adult patients hospitalized at a Burn
Treatment Center in northeastern Brazil. Project involved 15 patients, most were male
(80.0%) with mean age of 45.27 years. All patients had more than one place of his body
burned. The most frequent cause of burns was physical-temperature (80.0%). A higher
proportion of patients had second degree burns (60.0%). Regarding the income the
subjects reported more frequently in two minimum wages (60.0%). It was found that
the reading strategy was beneficial to patients with burns, indicating the promotion of
increased self-esteem, motivation for communication and help in dealing with the
changes resulting from burning.
Keywords: Bibliotherapy; Burns; Hospitalization.
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Código: SB0458
Autor: MARIA ELOÍZA SILVA DOS ANJOS
Orientador: ANDRE STUWART WAYLAND TORRES SILVA
Título: Divulgação e popularização da Física com experiências de baixo custo e da
internet com as redes sociais.
Resumo: A Pesquisa cientifica é um conjunto de ações que visam à descoberta de novos
conhecimentos e que contribui diretamente no avanço da ciência e no desenvolvimento
social. Atualmente, porém, existe uma enorme dificuldade de parte da população que
possui acesso à pesquisa, em compreender o que está sendo exposto nas pesquisas
científicas, impossibilitando assim, o crescimento da sua importância. Dessa forma, foise observado que grande parte dessa dificuldade está relacionada à linguagem utilizada
pelos pesquisadores para manifestar os seus conhecimentos. A partir dessa observação
foram promovidas iniciativas de divulgação e popularização da Física utilizando
materiais de baixo custo e de fácil acesso para a elaboração de experiência/enigmas
contendo conceitos físicos, que são repassados ao público através da internet,
especialmente Facebook, e por meio de uma metodologia simples e dinâmica que amplia
as chances de popularização e compreensão desses conceitos que terminam
estimulando os jovens, a refletirem sobre a física do cotidiano. O projeto, Conectados
com a Ciência, visa à construção de modelos físicos relacionados aos mais variados
campos da Termodinâmica, ondas e óptica, conteúdo abordado no segundo ano do
Ensino Médio, através de tutoriais de experimentos, elaborados utilizando materiais de
baixo custo e de fácil acesso para o público, ou vídeos de enigmas que produzem certo
envolvimento entre os produtores da pesquisa e o público alvo desta pesquisa.
Palavras-chave: Pesquisa. Física. Divulgação. Internet. Ensino Médio. Experiências.
Title: Dissemination and popularization of physics with low cost experiments and the
internet with social networking.
Abstract: The scientific research is a set of actions aimed at discovery of new knowledge
and contributes directly to the advancement of science and social development.
Currently, however, there is an enormous difficulty of the population that has access to
research, to understand what is being exposed in scientific research, thereby preventing
the growth of its importance. Thus, it was observed that much of this difficulty is related
to the language used by researchers to demonstrate their knowledge. From this
observation it was promoted initiatives of dissemination and popularization of physics
using low cost materials and easy access to the development experience / puzzles
containing physical concepts, which are passed on to the public via the Internet,
especially Facebook, and through a simple methodology and dynamic increases the
chances of popularization and understanding of these concepts that end encouraging
young people to reflect on everyday physics. The project, connected with Science, aims
to build physical models related to various fields of Thermodynamics, wave and optical,
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content covered in the second year of high school, through experiments tutorials,
prepared using low cost materials and easy access to the public or videos of puzzles that
produce some involvement between producers of research and the target audience of
this research.
Keywords: Search. Physical. Disclosure. Internet. High school. Experiences.
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Código: SB0459
Autor: JOYCE KAROLINE LOPES MARINHO
Orientador: NELY HOLLAND
Título: Avaliação da qualidade de méis comercializados na cidade de Natal-RN
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a presença de fraudes por adulteração,
assim como as condições higiênico-sanitárias através de análises físico-químicas e
microbiológicas, de méis comercializados em Natal-RN. O estudo foi realizado a partir de
20 amostras de méis, quase todos sem rótulos, comercializados em pequenos
estabelecimentos comerciais e feiras livres. As amostras foram submetidas a análises
físico-químicas qualitativas (reação de Fiehe, determinação de enzimas diastásicas,
reação de Lund e de Lugol); quantitativas (umidade, cinzas, pH, acidez e determinação
de Hidroximetilfurfural). Foi verificado pela reação de Fiehe que em 40% das amostras
analisadas houve indicio de aquecimento; 60% indicaram ausência de enzimas
diastásicas; na reação de lund 35% apresentaram indicação de adulteração, assim como
30% na reação de lugol. Somente uma amostra (5%) estava acima do permitido pela
legislação quanto ao conteúdo de umidade; todas as amostras estavam dentro do limite
determinado para cinzas e pH; 40% estavam com valores de acidez livre superiores ao
estabelecido pela legislação, assim como 20% na determinação de HMF. Não houve
crescimento de micro-organismos em nenhuma das análises microbiológicas realizadas.
Concluiu-se, que a maior parte dos méis estava em desacordo com os parâmetros
recomendados pela legislação, indicando superaquecimento, más condições de
armazenamento ou até algum tipo de fraude. Todos os méis estavam em boas condições
higiênicoPalavras-chave: mel, análises físico-químicas, adulteração.
Title: Quality evaluation physical-chemical of honeys
Abstract: This study aimed to evaluate the presence of fraud by tampering, as well as
sanitary conditions through physical-chemical and microbiological analyzes of honeys
sold in Natal, Brazil. The study was conducted from 20 honey samples, almost all
without labels, sold at fairs and small shops. The samples were subjected to qualitative
physico-chemical analysis (Fiehe reaction, determination diastásicas enzyme, Lund and
Lugol reaction); quantity (moisture, ash, pH, acidity and determining
Hidroximetilfurfural). In reaction of Fiehe verified that in 40% of analyzed samples was
heat clue; 60% indicated no diastásicas enzymes; in the reaction Lund 35% had tamperindication, such as 30% in lugol reaction. Only one sample (5%) was higher than
allowed by law as to the moisture content; all samples were within the given limit for
ash and pH, 40% were free acidity values greater than those established by law, such as
20% of the HMF determination. There was no growth of microorganisms in any of the
microbiological analysis. It was concluded that the majority of honeys were at odds with
the parameters recommended by the legislation, indicating overheating, bad storage
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conditions or even some kind of fraud. All honeys were in good sanitary conditions, it is
not possible to relate the high acidity in almost half of honeys analyzed with the growth
of microorganisms.
Keywords: honey, physical-chemical analysis, adulteration.
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Código: SB0468
Autor: RAYANE LARISSA SANTOS DE ARAÚJO
Orientador: LARISSA GRACE NOGUEIRA SERAFIM DE MELO
Co-Autor: AMANDA LARISSA DA SILVA RIBEIRO, THAÍLA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
VIEIRA, ZANARA DE MENEZES COSTA
Título: Avaliação do consumo alimentar de crianças e adolescentes residentes na
comunidade quilombola Negros do Riacho no município de Currais Novos, no Rio
Grande do Norte
Resumo: As comunidades quilombolas tem entre suas características a localização na
zona rural, o que consequentemente gera um distanciamento da população dos
municípios onde estão circundadas. No Rio Grande do Norte, são certificadas 22
comunidades pela Fundação Cultural Palmares (FCP). As transformações
socioeconômicas e culturais têm feito com que a alimentação desses grupos seja
modificada. O presente estudo avaliou o consumo alimentar de crianças e adolescentes
da Comunidade Quilombola Negros do Riacho, situada no município de Currais Novos,
no Rio Grande do Norte. Para isso, foi aplicado recordatório 24h com pais ou
responsáveis. Os dados apontaram para adequação nos macronutrientes, porém, baixa
ingestão em nutrientes importantes para o desenvolvimento nessa fase da vida.
Palavras-chave: Saúde coletiva. Consumo alimentar. Quilombolas. Escolares.
Title: Assessment of food intake in children and adolescents living in the quilombola
comunity of Negros do Riacho Located in the town of Currais Novos, Rio Grande do
Norte
Abstract: One of the Quilombola communities’ features is their location in the
countryside, consequently this generates a detachment between the comunities and the
population of the municipalities which surround them. In Rio Grande do Norte, there are
22 certified communities by the Palmares Cultural Foundation (FCP). Due to
Socioeconomic and cultural transformations the diet of these communities has been
changing. The present study evaluated the dietary intake of children and adolescents of
the Quilombola Community of Negros do Riacho, located in the city of Currais Novos, Rio
Grande do Norte. To this end, we applied a 24h diet recall with the parents or guardians
of the children. The data collected indicated an adequacy of macronutrients, but low
intake of important nutrients for the development of this life stage.
Keywords: Public health. Food consumption. Quilombolas. Schoolchildren.
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Código: SB0469
Autor: THAISE MEDEIROS DE CERQUEIRA
Orientador: KARLA PATRICIA CARDOSO AMORIM
Co-Autor: EDUARDO IGOR TORQUATO CARDOSO LOPES, KARLA PATRICIA CARDOSO
AMORIM
Título: DISTANÁSIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Resumo: Introdução: com o progresso na área da saúde, a Medicina atravessou
modificações tecnológicas, as quais trouxeram vários resultados e consequências, dentre
os quais o êxito em prolongar a vida dos pacientes. Dessa forma, apresenta-se o conceito
de distanásia, caracterizado como “[…] uma morte difícil ou penosa, […] por meio de
tratamento que apenas prolonga a vida biológica do paciente, sem qualidade de vida e
sem dignidade. Objetivos: Realizar uma revisão a respeito da distanásia, até o ano de
2015. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Executou-se uma
pesquisa online, nos sites da Biblioteca Virtual em Saúde, Portal de Periódicos da CAPES,
Scopus e Revista Bioética. Resultados: Dentre os 31 estudos da amostra, 25 eram
brasileiros. Os textos encontrados estão contemplados dentro da faixa temporal de 2004
a 2015, a maioria em 2009 e 2013. A predominância de autores era médica e o conteúdo
obtido foi dividido em 4 categorias (A distanásia e suas causas; a prevenção da
distanásia; a normatização brasileira e considerações éticas a respeito do tema).
Conclusões: Esta pesquisa demonstrou resultados animadores. Os profissionais
envolvidos têm se mobilizado em estudar e orientar seus colegas contra a futilidade
terapêutica, a despeito de toda complexidade que este tema carrega, em universo
espiritual, técnico, social e ético.
Palavras-chave: Distanásia; obstinação terapêutica; futilidade terapêutica
Title: Dysthanasia: A Integrative Review of Literature
Abstract: Introduction: With progress in health, medicine went through technological
changes, which brought several results and consequences, among which the success in
prolonging the lives of patients. Thus, it presents the concept of futility, characterized as
"[...] a difficult or painful death, [...] caused by a treatment that just prolongs the patients'
biological life, without quality of life or dignity. Objectives: Conduct a review regarding
the Dysthanasia over the years up to 2015. Methods: This is an integrative literature
review. An online survey was executed, in the websites of the Biblioteca Virtual em
Saúde, the Portal de períodicos da CAPES, Scopus and Revista Bioética. Results: Among
the 31 studies of the sample, 25 were Brazilian. The time covered was from 2004 to
2015, most of them in 2009 and 2013. The prevalence of authors was medical
professionals and content obtained was divided into 4 categories (Disthanasia and its
causes, prevention dysthanasia; Brazilian ethical law and ethical considerations about
the issue) Conclusions: This study showed encouraging results. The professionals
involved have mobilized to study and guide their colleagues against the therapeutic
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futility, despite all the complexity that this subject carries in spiritual universe, technical,
social and ethical.
Keywords: dysthanasia; therapeutic obstinacy; therapeutic futility
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Código: SB0470
Autor: ANA ROBERTA ASSUNÇÃO DE FREITAS
Orientador: FABIO ROBERTO DAMETTO
Co-Autor: AUGUSTO CÉSAR FERNANDES DE LIMA, TUANY ARANTXA DE MEDEIROS
Título: Anallise in vitro da microinfiltração apical em dentes submetidos à ampliação
foraminal com sistemas rotatórios e reciprocantes.
Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar o desvio e a microinfiltração
apical em dentes humanos submetidos à sobre instrumentação e alargamento foraminal
utilizando sistemas rotatório e reciprocante. Trinta molares foram divididos em dois
grupos (G1-RC- Protaper Universal; G2-RR- Wave one) e foram instrumentados com 1
mm além do comprimento real do dente (CRD). Obteve-se imagens radiográficas, nas
quais foram medidas as curvaturas das raizes. Em seguida, realizou-se a obturação pela
técnica da Compressão Hidráulica com cone único, matendo a padronização do cimento
endodontico. O cone foi ajustado para travar no canal radicular 1 mm aquém do CRD. As
raízes foram impermeabilizadas com cianoacrilato de metila (Super Bonder) e esmalte
de unha Colorama (L’Oréal do Brasil, São Paulo, Brasil), com exceção de 2 mm da área do
ápice radicular. Os dentes foram imersos em tinta nanquim e armazenado a 37°C
durante 01 semana. Transcorrido este período foram lavados e medidas as
microinfiltrações apicais. Desvio apical no ProTaper foi de 10,32° e no Wave One de
10,15°, sem diferença estatística entre os dois grupos. Houve diferença significante entre
os dois grupos, sendo que o Protaper apresentou 0,918mm, enquanto que a Wave One
somente 0,091mm. Conclui-se que ocorreu desvio apical nos dois sistemas avaliados,
porém a microinfiltração foi mais intensa nas raízes instrumentadas com o sistema
Protaper. Não houve correlação entre o desvio e a microinfiltração apical.
Palavras-chave: Infiltração Dentária. Adesivos Dentários.Preparo de canal radicular.
Title: IN VITRO AND BYPASS MICROLEAKAGE APICAL IN TEETH SUBMITTED TO
EXPANSION FORAMINAL WITH ROTARY SYSTEMS RECIPROCATING.
Abstract: This study aimed to analyze the deviation and apical microleakage in human
teeth subjected to on instrumentation and foraminal enlargement using rotary and
reciprocating systems. Thirty molars were divided into two groups (G1-RC Protaper
Universal; G2-wave RR-one) and were instrumented 1 mm beyond the real length of the
tooth (CRD). Was obtained radiographic images in which were measured curvatures of
roots. Then there was the closure by hydraulic compression technique with single cone,
maintaining standardization of endodontic cement. The cone was adjusted to lock the
root canal 1 mm below the CRD. The roots were coated with cyanoacrylate methyl
(Super Bonder) and Colorama nail polish (L'Oréal Brazil, São Paulo, Brazil), with the
exception of 2 mm from the apex area. The teeth were immersed in India ink and stored
at 37 ° C for 01 week. Elapsed this period were washed and measures the apical
microleakage. Apical deviation in ProTaper was 10.32 ° and 10.15 ° Wave One, with no
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statistical difference between the two groups. There was a significant difference
between the two groups, but Protaper presented 0,918mm, while the Wave One only
0,091mm. It follows that occurred apical deviation in both systems evaluated, but the
microleakage was more intense in the instrumented root with Protaper system. There
was no correlation between the deviation and the apical microleakage.
Keywords: Dental infiltration. Dental adhesives. Root canal preparation.
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Código: SB0471
Autor: LUAN FELIPE FONSECA
Orientador: JANAINA CRISTIANA DE OLIVEIRA CRISPIM FREITAS
Título: Estudo de associação do polimorfismo da citocina IL-17 e do receptor da Il-17.
Resumo: Pacientes transplantados renais necessitam de rigoroso esquema
imunossupressor para evitar rejeição. Nesse processo células T helper do sistema
imunológico exercem papel chave na resposta contra o enxerto, sendo as células Th17
recentemente investigadas por produzirem IL-17, uma potente citocina pró-inflamatória
cujo papel na rejeição vem sendo descrito. Sabe-se que o aumento da expressão de
células Th17 tem importante associação ao desenvolvimento da rejeição no
microambiente renal, no entanto o provável mecanismo ainda não está bem
compreendido. Assim, esse estudo teve como objetivo avaliar a resposta Th17 e as
variantes genéticas na IL-17 e seu receptor IL-17RA. Para isso, realizou-se um estudo
caso controle envolvendo 148 pacientes transplantados do Hospital Universitário
Onofre Lopes/UFRN no qual se avaliou por PCR-RFLP as variantes genéticas em IL17A e
IL17RA. No geral, as frequências alélicas e genotípicas se aproximaram das distribuições
encontradas pelo HapMap para a população mundial. De fato, houve uma leve correlação
linear positiva entre a presença de IL-17 no microambiente do enxerto renal.
Acreditamos que, aliado aos nossos resultados, estudos posteriores com aumento do “n”
amostral e um maior controle sobre as variáveis que envolvem a obtenção do espécime
renal, podem determinar com maior clareza a influência exercida por polimorfismos
genéticos em citocinas, sobre o controle da resposta Th17 nos processos de rejeição ao
aloenxerto renal.
Palavras-chave: Células Th17. Polimorfismo em um único nucleotídeo. Interleucina17A.
Title: ASSOCIATION CYTOKINE IL-17 POLYMORPHISM AND IL-17 RECEPTOR
Abstract: Renal transplant patients require accurate immunosuppressive drugs to
prevent rejection. In this process T helper cells of the immune system perform key role
in the immune response to the graft, and recently the Th17 cells has been investigated
by production of IL-17 potent proinflammatory cytokine whose role in the rejection has
also been described. So far, it is known that increased Th17 cell expression has an
important association with the development of rejection in renal microenvironment,
however the likely mechanism is not well understood. Thus, this study aimed to evaluate
the Th17 response from the influence of the genetic variants in IL-17 and IL-17RA. We
conducted a case-control study involving 148 patients transplanted at the University
Hospital Onofre Lopes in which assessed by PCR-RFLP genetic variants in IL17A and
IL17RA. Overall, the allele and genotype frequencies approached from the distributions
found by HapMap for the world population. In fact, there was a slight positive linear
correlation between the presence of IL-17 in the microenvironment of renal graft.
Therefore, we believe that, combined with our results, further studies with increased "n"
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sample and greater control over the variables involved in obtaining the renal specimen,
can determine more clearly the influence of polymorphisms in cytokines related to Th17
profile on the control of this cell subtype response in rejection processes to renal
allograft.
Keywords: Th17 cells. Single Nucleotide Polymorphism. Interleukin-17A
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Código: SB0472
Autor: JULIANA SIMONELLY FELIX DOS SANTOS
Orientador: LUCIEN PERONI GUALDI
Título: Perfil epidemiológico dos pacientes internados no Hospital Regional Dr. Mariano
Coelho (Currais Novos – RN)
Resumo: Introdução: Diversos são os fatores que contribuem para prejuízos adquiridos
nos pacientes críticos. Uma avaliação fisioterapêutica criteriosa e intervenção no
sistema osteomioarticular dos pacientes hospitalizados, tem se mostrado segura e
viável. Metodologia: Estudo transversal, realizado na cidade de Currais Novos – RN, no
Hospital Dr. Mariano Coelho, entre fevereiro e julho de 2016. Inclusos na pesquisa 86
pacientes admitidos no setor clínica médica, colhida identificação, diagnóstico médico e
avaliação fisioterapêutica da funcionalidade pela escala Functional Status Scale in the
ICU (FSS-ICU) e força muscular periférica pela Escala Medical Research Council (MRC),
força de preensão palmar com dinamômetro da marca Jamar® e variáveis respiratórias
através do ventilômetro analógico Wright Mark 8 –Spire. Analise de dados através de
estatística descritiva, com distribuição de frequências para caracterização da amostra,
média e desvio-padrão para as demais variáveis. Resultados: A pneumonia e as
síndromes coronarianas foram as doenças mais prevalentes. Todas as variáveis, com
exceção da ventilometria e dinamometria, obtiveram valores abaixo da normalidade,
sendo a MRC a que apresentou menor rendimento. Conclusão: A identificação de déficits
se faz importante em pacientes hospitalizados, afim de evitar perda da capacidade
funcional e força muscular devido tempo de imobilismo ao leito. Conclui-se que a
internação tem impacto na força e na funcionalidade dos internos.
Palavras-chave: Perfil epidemiológico; Hospitalizados; Impacto da internação.
Title: EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF HOSPITALIZED PATIENTS IN REGIONAL
HOSPITAL DR. MARIANO COELHO (CURRAIS NOVOS - RN)
Abstract: Introduction: There are several factors found during hospitalization
contributing to losses acquired in critically ill patients. Methodos: This transversal study
was carried out in Currais Novos - RN at Dr. Mariano Coelho Hospital during the period
between February and July 2016. The study included 86 patients assessed through the
Functional Status Scale in the ICU (FSS-ICU) to measure functionality and peripheral
muscle strength by Medical Research Council (MRC) and through a dynamometer
Jamar® brand for handgrip strength. Respiratory variables were evaluated using the
analog ventilometer Wright Mark 8 –Spire. Data were analyzed using descriptive
statistics, with distribution of frequencies and mean and standard deviation. Results:
Pneumonia was the most prevalent diagnosis, followed by coronary syndromes. All
variables, except tidal volume, minute ventilation and slow vital capacity and grip
strength, showed reduction when compared to the normal parameters. There was
reduction in the scores of FSS e MRC of the sample that is means loss of functionality and
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peripheral muscular strength. Conclusion: The identification of functional physical
deficits is important in hospitalized patients in order to prevent loss of functional
capacity and muscle strength. This study concluded that the hospitalization has an
impact on the strength and functionality in these patients.
Keywords: epidemiological profile; hospitalized; effect of hospitalization.
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Código: SB0474
Autor: RITA DE CÁSSIA LIRA DA SILVA
Orientador: MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR
Título: PRODUTOS EMPREGADOS NA LAVAGEM CLÍNICA DAS MÃOS DE PROFISSIONAIS
DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA
LITERATURA
Resumo: infecção hospitalar é toda aquela adquirida durante um processo de internação
e suas características podem ser apresentadas durante ou após essa internação. Um dos
meios primordiais para se evitar essas infecções é pela higienização das mãos por toda a
equipe de saúde, em especial a equipe de enfermagem. Este estudo trata de uma revisão
integrativa da literatura, com coleta de dados realizada por meio de fontes secundárias
eletrônicas, disponíveis nas bases de dados Science Direct, National Library of Medicine
(PUBMED), SCOPUS e Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line
(MEDLINE). Após as buscas foram encontrados 582 resultados e quatro foram
selecionados a compor a amostra final. Desses, dois eram estudos com realizados por
meio de ensaios clínicos não randomizados, um estudo prospectivo randomizado duplocego e outro estudo descritivo quantitativo. A maioria dos produtos utilizados para a
lavagem das mãos eram soluções alcóolicas, mas também havia relatos de uso de
clorexidina degermante e compostos potássicos. Todos eles têm poder microbicida e
resultaram na diminuição dos casos de infecções hospitalares nos locais estudados.
Dessa forma, é evidente a necessidade de estudos que abordem essa temática, a
proporcionar o incentivo à higienização das mãos dos profissionais de saúde para que os
casos de infecções hospitalares e seus desdobramentos negativos sejam reduzidos ainda
mais.
Palavras-chave: Desinfecção das mãos. Higienizadores de Mão. Hospitais. Enfermagem.
Title: EMPLOYEES PRODUCTS IN CLINICAL WASHING HEALTH PROFESSIONALS HANDS
ON HOSPITALS UNITS: AN INTEGRATIVE REVIEW OF LITERATURE
Abstract: Hospital infection is all that acquired during the process of admission and their
characteristics can be displayed during or after hospitalization. One of the primary
means to prevent these infections is by handwashing throughout the health team,
especially the nursing staff. This study is an integrative literature review, with data
collection conducted through electronic secondary sources, available on Science Direct
databases, National Library of Medicine (PubMed), Scopus and Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). After the searches were found 582
results and four were selected to compose the final sample. Of these, two were studies
conducted by non-randomized, prospective randomized double-blind and other
quantitative descriptive study. Most products used for handwashing were alcoholic
solutions, but also had degermante chlorhexidine use reports and potassium
compounds. They all have microbicidal power and resulted in the reduction of cases of
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nosocomial infections in the studied sites. Thus, it is evident the need for studies that
address this issue, to provide the incentive to hand hygiene of health professionals so
that cases of nosocomial infections and their negative consequences are further reduced.
Keywords: Hand Disinfection. Hand Sanitizers. Hospitals. Nursing
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Código: SB0475
Autor: INGRID LOUHANNE ALVES DE ARAUJO
Orientador: ILLIA NADINNE DANTAS FLORENTINO LIMA
Título: Função muscular respiratória de pacientes internados no Hospital Regional Dr.
Mariano Coelho (Currais Novos – RN)
Resumo: Introdução: As consequências da fraqueza muscular respiratória, a fadiga e o
consumo energético são fatores associados à maior incidência de falência respiratória
em pacientes hospitalizados. Objetivo: avaliar o impacto de sete dias de internação
hospitalar na força muscular periférica, volume corrente, capacidade vital lenta e
funcionalidade em pacientes internados no Hospital Regional Dr. Mariano Coelho, no
município de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Metodologia: Trata-se de um estudo
de caráter transversal, e foram incluídos na pesquisa: pacientes internados por um
período mínimo 7 dias, na unidade de clínica média e UTI, com idade igual ou superior a
18 anos; que apresentaram estabilidade cardiorrespiratória, a coleta de dados foi
realizada por meio de uma avaliação no momento da inclusão do paciente no protocolo
de pesquisa (admissão hospitalar), uma avaliação após 7 dias, (caso o paciente
permaneça internado) e/ou uma avaliação no momento da alta hospitalar. Foram
avaliados força muscular periférica, volume corrente e volume minuto e funcionalidade,
analisados através do Teste t Student, com nível de significância de 95%. Resultados:
Houve alteração na força muscular periférica segundo o escore da escala Medical
Research Council (53.1 vs.49.3; p=0.6), e diminuição na funcionalidade, segundo escore
da Functional Status Scale (31.2 vs.30.6;p>0.05). Não houve alteração negativa nas
variáveis ventilatórias avaliadas. Conclusão: Apesar dos resultados mostrarem alteraçõe
Palavras-chave: Hospitalização. Força muscular. Fraqueza muscular.
Title: IMPACT OF HOSPITALIZATION ON MUSCULAR STRENGTH AND FUNCTIONALITY
IN HOSPITALIZED PATIENTS
Abstract: Background: The effects of respiratory muscle’ weakness, fatigue consumption
of energy are factors associated with a higher incidence of respiratory failure in
hospitalized patients. Aim: To assess the impact of seven days of hospitalization in
peripheral muscle strength, tidal volume, minute ventilation and functionality in
patients admitted to the Hospital Regional Dr. Mariano Coelho, in Currais Novos, Rio
Grande do Norte. Methods: This is a transversal study and were included in patients
hospitalized for at least 7 days, on average clinical unit and ICU, aged over 18 years; who
had cardiorespiratory stability, data collection was provide in two moments (hospital
admission) and evaluation after 7 days (if the patient remains hospitalized). The
assessment was composed of peripheral muscle strength, tidal volume and minute
volume and functionality, analyzed using the Student t test with 95% significance level.
Results: There was a change in peripheral muscle strength according to the scale of the
Medical Research Council score (53.1 vs.49.3; p = 0.6), and decrease in functionality,
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according to the Functional Status Scale score (31.2 vs. 30.6; p> 0.05). There was no
negative change in ventilatory variables assessed. Conclusion: Although the results show
changes in peripheral muscle strength and function, in seven days of hospitalization,
was not founded statistically significant impact on these variables for the sample.
Keywords: Hospitalization. Muscular strength. Muscular weakness
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Código: SB0476
Autor: CHAIANY JOYCE DANTAS PALHARES FONSECA GOMES
Co-Autor: ABRAÃO SÉRVULO DO NASCIMENTO, JULIANA MACEDO CAMPELO DE
CARVALHO, MAGDALENA MURYELLE SILVA BRILHANTE
Título: Perfil epidemiológico de portadores de doença arterial periférica na cidade de
Santa Cruz - RN
Resumo: Introdução: A doença arterial periférica (DAP) caracteriza-se por uma redução
gradual do fluxo sanguíneo decorrente de um processo de oclusão nos leitos arteriais
dos membros inferiores. Estima-se que 15% a 20% da população com mais de 55 anos
seja portadora de DAP. Uma medida de grande significância para a avaliação no déficit
cardiovascular é o Índice Tornozelo-Braquial (ITB), ele consiste em um método simples
e não invasivo para a detecção precoce da DAP. Objetivo: Avaliar a prevalência de
doença arterial periférica em idosos na cidade de Santa Cruz – RN. Metodologia: Foram
incluídos no estudo indivíduos de ambos os gêneros, com idade entre 60 e 80 anos
cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do município de Santa Cruz – RN chamados
para realizar o ITB na FACISA e após isso fazer uma avaliação. Resultados: Em uma
amostra de 14 indivíduos com ITB médio de 0,9 ± 0,2 a direita e 0,8 ± 0,1 a esquerda,
sendo 78% (n= 11) do sexo feminino e 22% (n=3) do sexo masculino com idade média
de 70 anos foi encontrado uma prevalência de 16,6% da DAP em Santa Cruz-RN. Foi
visto também em nosso estudo que a HAS estava presente em 100% (n=14) dos
indivíduos, 21% (n= 3) diabéticos e 42% (n=6) ex-tabagistas ou tabagistas. Conclusão: A
prevalência de DAP em Santa Cruz/RN em idosos de mais 60 anos é de 16,66% sendo a
hipertensão, o sedentarismo, diabetes e o tabagismo os fatores de risco mais comuns.
Novos estudos, com maior tamanho amostral, são necessários para informações da
prevalência.
Palavras-chave: Idoso. Doença Arterial Periférica. Prevalência
Title: EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF PERIPHERAL ARTERY DISEASE CARRIERS IN
SANTA CRUZ CITY - RN.
Abstract: Introduction: Peripheral arterial disease (PAD) is characterized by a gradual
reduction of blood flow due to an occlusion process in the arterial beds of the lower
limbs. It is estimated that 15% to 20% of the population over 55 years is in possession of
PAD. A measure of great significance for assessing the cardiovascular deficit is the anklebrachial index (ABI), it consists of a simple, non-invasive method for the early detection
of PAD. Objective: To evaluate the prevalence of peripheral arterial disease in the elderly
in the city of Santa Cruz - RN. Methodology: The study included individuals of both
genders, aged 60 to 80 years registered in the Basic Health Units in the city of Santa Cruz
- RN called to perform the ABI in FACIS and after that make an assessment. Results: In a
sample of 14 individuals with an average of 0.9 ± 0.2 ITB right and 0.8 ± 0.1 to the left,
78% (n = 11) were female and 22% (n = 3 ) males with an average age of 70 found a
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prevalence of 16.6% of DAP in Santa Cruz-RN. Conclusion: The prevalence of PAD in
Santa Cruz / RN in 60 more years older is 16.66% with hypertension, physical inactivity,
diabetes and smoking the most common risk factors. Further studies with larger sample
sizes areneeded for information on prevalence.
Keywords: Elderly. Peripheral Arterial Disease. Prevalence
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Código: SB0478
Autor: PAMELA CRISLAINE PEDROSA DE LIMA
Orientador: MERCIA MARIA DE SANTI ESTACIO
Título: Comparando as Politicas Nacional e Estadual de Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (PNPIC e PEPIC)
Resumo: Este texto apresenta os resultados parciais da pesquisa “As Práticas
Integrativas e Complementares nos serviços de atenção primária em saúde na Região
Metropolitana de Natal/RN”. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e
quantitativa, descritivo-exploratória, com objetivo de mapear a atual situação das
Práticas Complementares em Saúde (PICS) nas unidades públicas de saúde na cidade de
Natal/RN. Este recorte apresenta a comparação das Políticas Nacional e Estadual de
PICS analisando suas dificuldades de implantação e execução. A coleta de dados foi
realizada através de questionário, aplicado por meio de contato telefônico. Os resultados
apontam que ainda existem dificuldades na implantação dessas políticas no sistema
público de saúde da cidade, e que a maioria dos estabelecimentos de saúde ainda não
ofertam as práticas integrativas e complementares em saúde.
Palavras-chave: PICS. Promoção da Saúde. Região Metropolitana de Natal.
Title: Comparing a National Policy and State of Integrative and Complementary Practices
in Health
Abstract: This text presents the partial results of the study "The Integrative and
Complementary Practices in primary care in health in the Metropolitan Region of Natal /
RN." It is a qualitative and quantitative, descriptive and exploratory approach research
in order to map the current situation of Complementary Practices in Health (PICS) in
public health units in the city of Natal / RN . This cut shows the comparison of PICS
National and State Policies analyzing their difficulties in implementation and execution.
Data collection was conducted through a questionnaire applied through telephone
contact. The results show that there are still difficulties in the implementation of these
policies in the public health system of the city, and that most health facilities have not
proffer the complementary and integrative health practices.
Keywords: PICS. Health Promotion. Metropolitan Natal.
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Código: SB0479
Autor: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO
Orientador: BERTHA CRUZ ENDERS
Co-Autor: CAROLINE EVELIN NASCIMENTO KLUCZYNIK VIEIRA, MARIA ISABELLY
SOUZA SILVA
Título: IDENTIFICAÇÃO DE ADOLESCENTES EM SOBREPESO OU COM OBESIDADE EM
ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS EM NATAL, RN
Resumo: A obesidade e o sobrepeso têm se apresentado como desvio nutricional
prevalente em todo o mundo. No Brasil esse cenário instalou-se por meio da transição
nutricional; migrou-se do antigo cenário da desnutrição para o sobrepeso e obesidade.
Considera-se a adolescência um período de transição, no qual os hábitos alimentares
desta faixa etária tendem a permanecer na vida adulta, portanto é um momento
importante para aproximação com opções alimentares mais saudáveis. A presente
pesquisa objetivou realizar rastreamento de adolescentes com sobrepeso e obesidade
em escolas. Trata-se de um estudo descritivo, realizado com 104 adolescentes em quatro
escolas estaduais do município de Natal, RN, na faixa etária de 10 a 19 anos. Realizou-se
aferição de peso e altura, cálculo índice de massa corporal e classificação do estado
nutricional, segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde. Dentre os
participantes, 39,4% dos adolescentes avaliados apresentaram obesidade ou sobrepeso,
índice superior a valores encontrados em pesquisas no Brasil e Estados Unidos. Diante
da alta prevalência identificada, torna-se evidente que o setor saúde precisa investir
esforços e recursos para a detecção precoce da obesidade no município de Natal/RN, e
planejar ações de prevenção e intervenção na Atenção Básica.
Palavras-chave: Obesidade. Sobrepeso. Adolescente. Saúde Escolar.
Title: IDENTIFICATION OF TEENAGERS WITH OVERWEIGHT OR OBESITY IN STATE
PUBLIC SCHOOLS IN NATAL, RN
Abstract: Obesity and overweight have been presented as prevalent nutritional
problems worldwide. In Brazil the problem is reflected in the nutritional migration from
the old scenario of malnutrition to overweight and obesity. Adolescence is considered a
transition period in which the eating habits tend to persist in adulthood; therefore
healthier eating options in this age group is important. The present study aimed to carry
out screening of adolescents with overweight and obesity in schools. This is a
descriptive study, conducted with 104 adolescents aged 10-19 years in four state public
schools in the city of Natal, RN. Weight, height, body mass index measurements were
conducted, and the nutritional status of the adolescents was identified according to the
World Health Organization criteria. A total of 39.4% of the adolescents were classified as
obese or overweight, an index higher than that reported by research in Brazil and the
United States. Given the high prevalence identified, it is evident that the health system
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needs to invest efforts and resources for the early detection of obesity in Natal / RN, and
plan prevention and intervention in primary care.
Keywords: Obesity. Overweight. Adolescent. School Health.
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Código: SB0480
Autor: SÂMARA MONIQUE DA SILVA OLIVEIRA
Orientador: CLAUDIA SOUZA MACEDO
Título: Analise físico-química e microbiológica do Iogurte Condimentado Salgado com
combinações de sabores regionais nordestinos, livre de gorduras saturadas e trans,rico
em proteínas.
Resumo: O presente projeto de pesquisa teve por objetivo desenvolver e avaliar físicoquímica e microbiologicamente o iogurte salgado condimentado, com o intuito de trazer
para o consumidor uma nova perspectiva no consumo de alimentos lácteos bem como a
substituição de produtos alimentícios que possuem conservantes e corantes em sua
composição. Foram elaboradas duas amostras (F1 e F2) de iogurtes com diferentes
concentrações de curry, garam masala, cardamomo, azeite e sal. Análises físico-químicas
de pH e acidez se encontraram dentro de valores permitidos pela legislação, assim como
os resultados microbiológicas obtiveram isenção de coliformes e os agentes
deteriorantes em limites controlados o que o torna próprio e recomendado para o
consumo.
Palavras-chave: Iogurte condimentado salgado, analise microbiológica, físico-química.
Title: Physicochemical and microbiological analysis of Yoghurt with Spicy Salt
combinations of regional northeastern flavors, free of saturated and trans fats, high in
protein.
Abstract: This research project aimed to develop and evaluate physicochemical and
microbiologically salty yogurt flavored, in order to bring consumers a new perspective
in the consumption of dairy products and the replacement of food products that have
preservatives and dyes its composition. Two samples were prepared (F1 and F2) of
yogurt with curry different concentrations, garam masala, cardamom, olive oil and salt.
Physico-chemical analysis of pH and acidity were within values allowed by law, as well
as the microbiological results obtained free of coliform bacteria and spoilage agents in
controlled limits which makes it own and recommended for consumption.
Keywords: Yogurt seasoned salt, microbiological analysis, physical chemistry.
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Código: SB0481
Autor: LAYSLA CARLA DE CASTRO FERREIRA
Orientador: CATARINA DE OLIVEIRA SOUSA
Co-Autor: JOÃO VICTOR MORAIS DE LIMA, JOSÉ DIEGO SALES DO NASCIMENTO,
WANDEMBERG FORTUNATO DE OLIVEIRA
Título: CONFIABILIDADE INTRAEXAMINADOR DE LIMIAR DE DOR A PRESSÃO EM
INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS
Resumo: Introdução: Pontos-gatilho miofasciais são nódulos palpáveis presentes no
músculo, dentro de uma banda tensa, manifestando como dolorosos no alongamento,
contração ou na palpação manual. Sua presença pode estar associada à fraqueza e fadiga
muscular, bem como a redução do limiar de dor a pressão (LDP). Objetivo: Avaliar a
confiabilidade intraexaminador do limiar de dor a pressão em músculos do ombro em
indivíduos assintomáticos. Metodologia: Participaram 20 indivíduos (9 homens e 11
mulheres) saudáveis com média de 26,45 (± 3,5) anos. Foi avaliado o LDP dos músculos
trapézio superior, trapézio inferior, infraespinhal, deltoide médio e tibial anterior.
Foram realizados dois circuitos de mensurações com um intervalo de 5 minutos entre
eles, em cada circuito cada músculo teve a medida realizada 3 vezes. Resultados: A
confiabilidade foi excelente mantendo-se entre o intervalo de 0,90 e 0,97. O músculo
trapézio superior apresentou a maior sensibilidade e o tibial anterior apresentou a
maior resistência (LDP) à pressão. Discussão: Apesar do ótimo resultado de
confiabilidade desse estudo, não é possível afirmar que ele pode ser reproduzido em
uma população sintomática, é necessário mais estudos que avaliem essa condição.
Conclusão: A confiabilidade foi reproduzida com bons resultados para todos os
músculos avaliados, mostrando que avaliadores treinados podem utilizar o algômetro de
maneira confiável na prática clínica.
Palavras-chave: Reprodutibilidade de testes. Ombro. Algômetro. Fisioterapia.
Title: INTRA-RATER REALIABILITY OF PRESSURE PAIN THRESHOLD IN HEALTHY
SUBJECTS
Abstract: Background: Myofascial trigger points (MTrPs) are palpable nodules present
in a taut band hyperirritable nodule in a taut band of skeletal muscle, manifesting as
painful on stretching, contraction or manual palpation. Its presence can be associated
with muscle weakness and accelerated fatigability, as well as reducing the pressure pain
threshold (PPT). Objectives: To evaluate the intrarrater reliability of the PPT in shoulder
muscles in and asymptomatic individuals. Methods: Twenty subjects (9 males and 11
females) asymptomatic shoulder pain were were examined, averaging 26,45 (± 3,5)
years, with sampling was non-probabilistic. It was rated the PPT of the upper trapezius,
lower trapezius, infraspinatus, middle deltoid and anterior tibial. For evaluation was
performed two circuits measurements with an interval of 5 minutes between them, the
muscle was assessment in each circuit 3 times. Results: Results: The reliability was
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excellent remaining within the range of 0.90 and 0.97. The upper trapezius muscle had
the highest sensitivity and the anterior tibialis had the highest PPT. Discussion: Despite
the good result of reliability of this study can not be said can be used in symptomatic
population, is necessary more studies evaluating this condition. Conclusion: The
reliability is reproduced with good results for all evaluated muscles, showing that
trained evaluators can use reliably algometry in clinical practice.
Keywords: Reproducibility of tests. Shoulder. Algometer. Physical therapy.
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Código: SB0484
Autor: DENISE RODRIGUES DA SILVA
Orientador: EGMAR LONGO ARAUJO DE MELO
Título: Ambiente de Crianças e Adolescentes com Paralisia Cerebral
Resumo: Crianças e adolescentes com Paralisia cerebral (PC) têm as mesmas aspirações,
desejos e perspectivas de participar das atividades de socialização e lazer que seus
pares, no entanto, pesquisas demonstram que elas ainda não têm as mesmas
oportunidades que seus companheiros sem deficiência. O modelo teórico que
fundamenta a Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF)
ressalta que o ambiente onde as pessoas com deficiência física, sensorial ou de
aprendizagem vivem influenciará na extensão de sua participação. Por tratar-se de uma
variável potencialmente modificável, o estudo dos fatores ambientais tem sido um
campo de estudo
crescente em países desenvolvidos, entretanto, as pesquisas envolvendo crianças com
deficiências ainda são escassas, especialmente no Brasil. Para o desenvolvimento de
intervenções direcionadas torna-se fundamental conhecer os aspectos negativos
(barreiras) do ambiente, uma vez que estes podem agravar os níveis de incapacidade e
de dependência. Da mesma forma, ao identificar os facilitadores do ambiente torna-se
possível realizar intervenções direcionadas ao incremento dos níveis de participação em
casa, na escola e na comunidade e de Qualidade de vida QV. Esse estudo tem como
objetivos a identificação dessas barreiras em crianças com paralisia cerebral com idades
de 8-18 anos nos municípios de Santa Cruz/RN e Currais novos/RN no ambiente
domiciliar, escolar e comunitário.
Palavras-chave: Paralisia Cerebral. CIF. Criança. Participação.
Title: ENVIRONMENT OF CHILDREN AND TEENAGERS WITH CEREBRAL PALSY
Abstract: Children and adolescents with physical disabilities (DF) have the same
aspirations, hopes and prospects to participate in socialization and leisure activities
than their peers, however, research shows that they still do not have the same
opportunities as their peers without disabilities. The theoretical model that underlies
the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) points out that
the environment where people with physical, sensory or learning live will influence the
extent of their participation. Because it is a potentially modifiable variable, the study of
environmental factors has been a growing field of study in developed countries,
however, research involving children with disabilities are still scarce, especially in
Brazil. For the development of targeted interventions becomes important to know the
negatives (barriers) of the environment, since they can aggravate disability and
dependency levels. Similarly, to identify environmental facilitators becomes possible to
carry out interventions aimed at increasing levels of participation in home, school and
community and QoL. This study aims to identify these barriers in children with cerebral
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palsy aged 8-18 years in the municipalities of Santa Cruz / RN and new Currais / RN in
the home, school and community environment.
Keywords: Cerebral Palsy. CIF .Child.Participation
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Código: SB0486
Autor: ANA LÍDIA LIMA SALES DA CÂMARA
Orientador: MARIA HELENA SOARES DA NOBREGA MAZZO
Título: INDICADORES EMPÍRICOS DAS NECESSIDADES HUMANAS PSICOSSOCIAIS
AFETADAS NA CLIENTE EM GINECOLOGIA
Resumo: Este estudo objetivou identificar os indicadores empíricos das necessidades
psicossociais afetadas da mulher como parte de um estudo maior. Trata-se de uma
revisão integrativa realizada nas bases de dados LILACS e SciELO no período de
setembro a julho de 2015. A busca dos estudos foi obtida a partir de um protocolo de
revisão integrativa. Para extrair os dados dos artigos selecionados, fez-se uso do
instrumento construído e validado. Foram selecionados 13 artigos em cada base de
dados e identificados 92 indicadores empíricos relacionados com as necessidades
psicossociais. A partir destes indicadores é possível elaborar um instrumento no qual, o
enfermeiro terá a possibilidade, por meio de um documento, de identificar, avaliar e
planejar a assistência de Enfermagem à cliente em ginecologia na sua integralidade.
Palavras-chave: Enfermagem. Planejamento familiar. Neoplasias.
Title: EMPIRICAL INDICATORS OF THE AFFECTED PSYCHOSOCIAL HUMAN NEEDS OF
CUSTOMER IN GYNECOLOGY
Abstract: This study aimed to identify the empirical indicators of psychosocial needs of
affected women in Nursing Consultation in gynecology. This is an integrative review,
carried out in a systematic and orderly manner. The review was conducted in LILACS
and SciELO databases from June to September 2015. The pursuit of the studies was
obtained from an integrative review protocol. To extract data from the selected articles,
there was use of the instrument developed and validated. We selected 13 articles in each
database and identified 92 empirical indicators related to psychosocial needs. When you
meet human needs affected woman, this is seen as a being psychosocial. With the
development of this instrument, the nurse will be able, by means of a document, to
identify, assess and plan the customer to nursing care in gynecology in its entirety.
Keywords: Nursing. Family planning. Neoplasms.
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Código: SB0488
Autor: BÁRBARA FERNANDES DE MENEZES
Orientador: JAMILSON SIMOES BRASILEIRO
Título: EFEITOS DO KINESIO TAPING® NA DOR LOMBAR CRÔNICA.
Resumo: Introdução: A dor lombar é um dos problemas mais comuns de saúde na
população mundial, levando os indivíduos que sofrem desse sintoma à procura de
diferentes tratamentos, dentre eles o Kinesio Taping® (KT). Objetivos: Analisar os
efeitos do KT sobre a dor e a funcionalidade de mulheres com lombalgia não específica.
Métodos: Trata-se de um ensaio controlado e randomizado, composto por 45 mulheres
com lombalgia não específica. As voluntárias foram submetidas a uma avaliação da dor,
através da Escala Visual Analógica (EVA) e da funcionalidade, através do questionário
Roland Morris. Em seguida foram divididas em três grupos: controle (não aplicou o KT),
Kinesio Taping (aplicou o KT com tensão nos músculos eretores da coluna) e placebo
(aplicou o KT sem tensão). Duas reavaliações foram realizadas: três e dez dias após a
intervenção. Resultados: Para a EVA, observou-se uma redução para os grupos placebo e
Kinesio Taping quando comprados ao grupo controle, tanto três quanto dez dias após a
intervenção. Com relação ao questionário, observou-se uma melhora nos grupos placebo
e Kinesio Taping quando comparados ao grupo controle no terceiro dia após a
intervenção. Já no décimo dia, foi observado apenas uma redução no grupo Kinesio
Taping quando comparado ao controle. Para as comparações intergrupo não foram
observadas diferenças. Conclusão: O Kinesio Taping possui um efeito placebo sobre a
dor e funcionalidade.
Palavras-chave: Coluna vertebral. Bandagens. Músculos paraespinais.
Title: Effects of Kinesio Taping on pain and functionality of women with nonspecific low
back pain
Abstract: Introduction: Low back pain is one of the most common health problems in the
world population, leading individuals who suffer from this condition too seek for
different treatments for their pain including the Kinesio Taping® (KT). Objectives:
Analyze the effects of KT on pain and functionality of women with nonspecific low back
pain. Methods: This is a randomized controlled trial, composed by 45 women with
nonspecific low back pain. Initially the volunteers were submitted to a pain evaluation,
through visual analog scale (VAS) and disability, through Roland Morris Disability
Questionnaire. Next, they were divided into three groups: control group (did not apply
KT), Kinesio Taping group (applied the KT with tension in the erector spine muscles)
and placebo group (applied the KT without tension). Two revaluation were performed:
three and ten days after the intervention. Results: For the EVA, there was a reduction for
placebo and Kinesio Taping groups, when compared to the control group, both three
days as ten days after the intervention. Regarding the questionnaire, there was an
improvement in the placebo group and Kinesio Taping when compared to the control
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group on the third day after the intervention. In the tenth day it was observed only a
reduction in Kinesio Taping group when compared to control. No differences for
intergroup comparisons were observed. Conclusion: The Kinesio Taping has a placebo
effect on pain and functionality.
Keywords: Spine. Bandages. Paraspinal Muscles.
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Código: SB0489
Autor: MARIA ELISA LEITE FERREIRA
Orientador: RENATA SANTORO DE SOUSA LIMA MOBLEY
Título: Variações No Repertório Acústico de Botos-cinza (Sotalia guianensis) de Baía
Formosa e Pipa, Litoral Sul do Rio Grande do Norte, Brasil.
Resumo: Golfinhos e outros cetáceos que possuem dentes utilizam a comunicação
acústica na mediação de interações sociais, para obtenção de alimento e para orientação
espacial. Um dos principais sons emitidos pelos golfinhos em suas interações é o
assobio. Grupos de coespecíficos separados geograficamente por longas distâncias
podem apresentar variações nos seus assobios, resultantes de processos ecológicos e
evolutivos ligados às condições ambientais e sociais que podem alterar suas
vocalizações. O presente estudo teve como objetivo comparar os assobios dos botoscinza (Sotalia guianensis) coletados em Baía Formosa, RN) com dados publicados das
demais localidades na América Latina. Os resultados mostram correlações significativas
entre as frequências máxima e final e entre inicial e mínima, tanto em Baía Formosa,
quanto nos outros locais, indicando uma preponderância de assobios com modulação de
frequência ascendente para a espécie em toda sua distribuição. A duração teve uma
correlação negativa significativa com a frequência inicial em todos os locais comparados
(p < 0,00001 e r2 = 0,71) e pode indicar que existe um limiar fisiológico para produção
de 53 assobios muito agudos. A análise de componentes principais dividiu os locais em
dois grupos maiores, porém não foi observada uma separação entre locais ao norte e ao
sul. Provavelmente diferenças na metodologia de amostragem, variações no ambiente,
diferenças nas frequências de filhotes e animais de maior porte.
Palavras-chave: Boto-cinza. Vocalização. Variação geográfica. Rio Grande do Norte.
Title: Acoustic variability of dolphins from Baia Formosa, RN
Abstract: Dolphins and other cetaceans that have teeth use acoustic communication in
the mediation of social interactions, to obtain food and spatial orientation. One of the
main sounds made by dolphins in their interactions is the whistle. conspecific groups
geographically separated by long distances can vary in their whistles, resulting from
ecological and evolutionary processes related to environmental and social conditions
that can change their vocalizations. This study aimed to compare the whistles of the
estuarine dolphin (COSTERO) collected in Baía Formosa, RN) with published data from
other locations in Latin America. The results show significant correlations between
maximum frequency and end and between initial and minimum, both in Baía Formosa,
as in other places, indicating a preponderance of whistles with rising frequency
modulation for the species throughout its distribution. The duration had a significant
negative correlation with the initial frequency at all locations tested (p <0.00001 r2 =
0.71) and may indicate that there is a physiological threshold 53 for the production of
high pitched whistling. The principal component analysis divided the sites into two
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major groups, but was not observed a separation between sites north and south.
Probably differences in sampling methodology, variations in the environment,
differences in the frequencies of puppies and larger animals.
Keywords: Boto cinza. Vocalization. Geographic variation. Rio Grande do Norte.
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Código: SB0491
Autor: OZANA DE FATIMA COSTA BRITO
Orientador: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST
Co-Autor: EMÍLIA MÁRCIA GOMES DE SOUZA E SILVA, MAYARA FABIANA PEREIRA
COSTA, TATIANA SOUZA RIBEIRO
Título: Efeitos do treino em esteira com carga na mobilidade funcional e equilíbrio
postural de indivíduos com acidente vascular cerebral.
Resumo: Introdução: O desequilibrio postural e a dificuldade de realizar o giro, afetam
diretamente a mobilidade funcional de pacientes acometido pelo Acidente Vascular
Cerebral (AVC). Estimular o uso voluntario do membro inferior parético (MIP),através
da terapia de restrição e indução do movimento parece ser um bom método para reduzir
a assimetria entre os membros inferiores e assim miminizar tais danos.O presente
estudo objetiva saber se a adição de carga ao membro inferior não parético (MINP),
aplicada durante o treinamento de marcha em esteira, uma restrição viável, capaz de
alterar a mobilidade funcional e o equilíbrio de pacientes com AVC
subagudo.Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico controlado randomizado e cego, no
qual 38 voluntários foram alocados de forma aleatória em grupo controle, que realizou
treino em esteira,e em grupo experimental ,que fez o mesmo treino associado á adição
de carga. Ambos os grupos treinaram 30 minutos durante as 9 sessões.Foram ainda
incentivados á pratica de exercicios em casa usando o MIP. Os parâmentros fora pelo
teste Time Up and Go avaliado e pela Escala de Equilibrio de Berg. Resultados: Houve
melhora no equilíbrio postural (P<0,001,F=39,391) e da mobilidade funcional
(P<0,001,F=18,326), em ambos os grupos.Conclusão: Conclui-se que o treino de marcha
em esteira, executado de forma intensa e associado a um programa de exercícios
domiciliares, parece melhorar os parâmetros analisados, sem causar diferenças quanto
ao uso ou não de carga.
Palavras-chave: AVC. Mobilidade funcional. Reabilitação
Title: Effects of treadmill training with load on functional mobility and postural balance
of individuals with stroke
Abstract: Introduction: The postural imbalance and the difficulty to perform the swing,
directly affect the functional mobility of patients affected by cerebral vascular accident
(CVA). Encourage the use volunteer of the lower limb paretic (LLP),through the therapy
of restriction and induction of motion seems to be a good method to reduce the
asymmetry between the limbs and thus miminizar such damage.This study aims to
determine whether the addition of load to the non-paretic leg (NNL) applied during gait
training on a treadmill, a restriction viable, capable of changing the functional mobility
and balance of patients with CVA subacute.Methodology: This is a controlled clinical trial
randomized and blind, in which 38 volunteers were allocated at random in the control
group, which held training on a treadmill,and in the experimental group ,who did the
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same workout associated to addition of load. Both groups have trained 30 minutes
during the 9 sessions.Were still encouraged to practice of exercises at home using the
IPM. The parameters outside by the Timed Up and Go test evaluated and by the Berg
Balance Scale. Results: There was an improvement in postural balance
(P<0.001,F=39.391) and functional mobility (P<0.001,F=18.326), in both
groups.Conclusion: it is concluded that the gait training on a treadmill, executed in an
intense and associated with a program of exercises at home, seems to improve the
parameters analyzed, without causing differences in the use or not of load.
Keywords: CVA. Functional Mobility. Rehabilitation
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Código: SB0492
Autor: SAVEDRA SHEYLA DA SILVA CABRAL
Orientador: RAYSSA HORACIO LOPES
Título: PREVENÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO: ADAPTAÇÃO DE UM PROTOCOLO PARA
A CONSTRUÇÃO DE CHECK LIST
Resumo: As úlceras por pressão (UPP) são eventos adversos considerados, ainda, um
problema de saúde presente e marcante em muitos países, tendo o potencial de causar
danos e sofrimentos às pessoas por elas acometidas. É um evento que possui diversos
fatores de risco intrínsecos e extrínsecos às pessoas acometidas, entretanto alguns
desses fatores são passíveis de prevenção, caso haja a adoção de medidas apropriadas
de avaliação e gestão do risco. A longa permanência em hospitalização ou internação em
setores como as Unidades de Terapia Intensiva, as quais em geral contam com pessoas
com restrição de mobilidade, elevam o risco de surgimento de UPP. Assim, a
enfermagem que por vezes é responsável pelo cuidado ininterrupto às pessoas
internadas, tem papel preponderante na prevenção das UPP e para tanto necessita atuar
com base em protocolos sistematizados voltados a segurança do paciente sob seus
cuidados. Trata-se de uma pesquisa metodológica que buscou realizar uma adaptação do
protocolo de prevenção de UPP da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
possibilitando a construção de um instrumento que venha a ser utilizado
posteriormente, para avaliar os protocolos disponíveis em instituições de saúde. Então,
foi construído um instrumento, do tipo check list, que contem 06 itens e subdivisões
referentes às etapas apresentadas no protocolo da ANVISA. Os check list facilitam a
aplicação de tarefas complexas, proporcionando uma avaliação concreta e eficaz.
Palavras-chave: Enfermagem. Prevenção. Úlcera por pressão.
Title: PRESSURE ULCER PREVENTION: ADAPTATION OF A PROTOCOL FOR
CONSTRUCTION CHECKLIST
Abstract: Pressure ulcers (UPP) are adverse events considered also a health problem
present and striking in many countries, with the potential to cause damage and suffering
people affected by them. It is an event that has several risk factors intrinsic and extrinsic
to the affected people, however some of these factors are preventable, if there is the
adoption of appropriate measures of assessment and risk management. The long stay in
hospital or hospitalization in sectors such as intensive care units, which usually have
people with mobility restrictions, increase the risk of emergence of UPP. Thus, the
nursing which is sometimes responsible for uninterrupted care to hospitalized people,
plays an important role in preventing the UPP and both need to act on the basis of
systematic protocols aimed at patient safety in their care. This is a methodological
research that attempts to make an adaptation of the UPP prevention protocol ANVISA,
allowing the construction of an instrument that will be used to evaluate the protocols
available in health institutions. Then one type of instrument check list, which contains
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06 items and subdivisions relating to the steps presented in the ANVISA protocol was
built. The checklist facilitate the implementation of complex tasks, providing a concrete
and effective evaluation.
Keywords: Nursing. Pressure ulcer. Prevention.
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Código: SB0493
Autor: JESSIONE DE CARVALHO LIMA NETO
Orientador: MARIO ANDRE LEOCADIO MIGUEL
Título: Estudo eletroencefalográfico das interações entre a pressão do sono e o Jet-lag
social
Resumo: O ciclo vigília-sono na espécie humana é um ritmo circadiano, portanto os
humanos adultos jovens normalmente dormem pelo menos uma vez por dia. Devido a
maneira como a sociedade moderna estruturou-se, as pessoas vivem atarefadas com
diversos compromissos que muitas vezes as obrigam a dormir mais tarde e/ou acordar
mais cedo do que o fariam seguindo seu ritmo biológico, resultando assim numa
privação de sono. Esse desencontro entre o relógio social e o biológico denomina-se JetLag Social e mede em horas a privação de sono de uma pessoa. Sabe-se que quanto mais
alto ele é, mais a fisiologia e o comportamento de um indivíduo são afetados. Uma das
principais alterações causadas pelo SJL é o predomínio da estimulação simpática no
organismo, que resulta em um estresse generalizado, e o mais importante, num aumento
crônico da frequência cardíaca de repouso, resultando num aumento do risco
cardiovascular.
Este trabalho objetivou analisar principalmente a variabilidade da frequência cardíaca
de indivíduos submetidos a uma tarefa de percepção de tempo com a apresentação de
imagens de conteúdo emocional ativo.
Palavras-chave: Jet Lag Social; privação de sono; frequência cardíaca
Title: Electroencephalographic study of the interactions between the pressure of sleep
and the social jet lag
Abstract: Human Sleep-wake cycle is a circadian rhythm; therefore, young adult humans
usually sleep at least once a day. Because the way modern society was structured,
people live busy with various commitments that often require them to delay their the
sleep onset and / or wake up earlier than they usually would following their own
biological rhythm, thus resulting in sleep deprivation. This mismatch between the social
and the biological clock is named Social Jet Lag and measures an individual sleep
deprivation in hours, it is known that the higher it is, the more compromised physiology
and behavior are affected. One of the main changes caused by the SJL is the
predominance of sympathetic stimulation, which results in widespread stress and, most
importantly, a chronic increase in resting heart rate, resulting in increased
cardiovascular risk. This study aimed mainly to analyze the variability of cardiac
frequency of individuals subjected to a time-perception task with presentation of active
emotional content.
Keywords: Social Jet Lag; sleep deprivation; heart frequency .
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Código: SB0494
Autor: ANA CAROLINA DE MELO AMORIM
Orientador: BRUNO CESAR DE VASCONCELOS GURGEL
Título: Avaliação dos Biótipos Periodontal e Peri-implantar
Resumo: Determinar os perfis de biótipos periodontais e compará-los em diferentes
regiões da cavidade oral,considerando-se parâmetros clínicos relacionados aos tecidos
moles circunjacentes em dentes anteriores superiores e inferiores. Métodos: Noventa e
um pacientes em estado de saúde periodontal foram examinados e os parâmetros
clínicos mucosa ceratinizada (com e sem solução de Schiller – MC e MCSch),
profundidade de sondagem (PS), biótipo periodontal (BP) e espessura gengival (EG)
foram coletados nos dentes anteriores superiores e inferiores. Os dados foram
analisados estatisticamente pelos testes t-Student pareado e independente, Correlação
de Pearson e Qui-quadrado, utilizando um &#945; de 0,05. Resultados: O biótipo
periodontal espesso predominou nos dentes anteriores superiores (60,5%), enquanto
que o fino teve maior prevalência nos dentes anteriores inferiores (84,6%). A análise
mostrou que houve diferença estatística dos parâmetros mucosa ceratinizada e
espessura gengival em relação aos biótipos periodontais superiores e inferiores
(p<0,05). Não houve significância estatística para profundidade à sondagem e biótipo
periodontal em dentes superiores e inferiores.Concluiu-se que o biótipo espesso foi mais
frequente nos dentes anteriores superiores e o biótipo fino foi atribuído à maior parte
dos dentes anteriores inferiores, sendo mais frequente em indivíduos do sexo
masculino. Os parâmetros mucosa ceratinizada e espessura gengival mostraram-se
adequado a determinação do BP.
Palavras-chave: biótipo periodontal; complexo dentogengival; mucosa ceratinizada
Title: evaluation of biotype periodontal and peri- implant
Abstract: Objective: The aim of this study was to determine the periodontal biotypes
profiles and compare them in different regions of the oral cavity, taking into account
clinical parameters related to the surrounding soft tissue in the upper and lower front
teeth. Methods: Ninety-one patients with periodontal health condition were examined
and the clinical parameters keratinized tissue (with and without Schiller solution - MC
and MCSch), probing depth (PS), periodontal biotype (BP) and gingival thickness (EG)
were collected at the upper and lower front teeth. Data were statistically analyzed by
paired and independent t-Student test, Pearson Correlation and Chi-square test, using a
0.05 &#945;. Results: The thick periodontal biotype was predominant in the upper
anterior teeth (60.5%), while the thin biotype had higher prevalence in the lower
anterior teeth (84.6%). The analysis showed that there was statistically significant
difference in parameters keratinized tissue and gingival thickness in relation to upper
and lower periodontal biotypes (p<0.05). There was no statistical significance for
probing depth and periodontal biotype in upper and lower teeth. Conclusion: It was
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concluded the thick biotype is more frequent in the upper anterior teeth and the thin
biotype was attributed to the greater part of the lower anterior teeth, and were more
frequent in males. The parameters keratinized tissue and gingival thickness proved to be
suitable for the determination of periodontal biotype.
Keywords: periodontal biotype; dentogingival complex; keratinized tissue;
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Código: SB0495
Autor: DANYELLE CRISTINY LIRA CAVALCANTE
Orientador: JANAINA CRISTIANA DE OLIVEIRA CRISPIM FREITAS
Co-Autor: KYVIA RAMOS TORRES
Título: CARACTERIZAÇÃO DAS DSTs/HPV/AIDS NO BINÔMIO MATERNO-FETAL
Resumo: As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) incluindo o vírus HPV
(Papiloma Vírus Humano) são agentes facilitadores para transmissão dos vírus HIV (do
inglês, Vírus da Imunodeficiência Humana). Essas doenças estão associadas à
esterilidade, aborto, nascimento de bebês com deficiência mental e física, além de
neoplasias. O objetivo da pesquisa é determinar a prevalência da infecção por HPV e HIV
e avaliar o outcome gestacional de bebês nascidos de mães infectadas com os vírus na
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). Foram selecionados os prontuários dessas
pacientes no Arquivo Médico e Estatístico (SAME) da MEJC no período de Agosto de
2015 a Julho de 2016. Utilizou-se o teste exato de Fischer, o teste não paramétrico de
Mann-Whitney e a análise multivariada no programa MATLAB versão 6.5. Todas as
mulheres presentes no estudo receberam tratamento antirretroviral no momento do
parto. Observou-se que 15,6% dos bebês eram prematuros, 25% nasceram com baixo
peso, 32,2% tiveram perímetro cefálico. No critério Apgar Score todos os bebês
atingiram valores maiores que 7 no quinto minuto após o nascimento e 96,8% dos
partos foram cesarianas. Estudos recentes abordam diferenças morfológicas nos bebês
nascidos de mães infectadas que foram submetidas ao tratamento antirretroviral,
contudo, não foram observadas modificações nas características fetais, uma vez que os
bebês nascidos na MEJC apresentaram bom estado clínico e físico.
Palavras-chave: HIV, HPV e outcome gestacional.
Title: CHARACTERIZATION OF STD/HPV/AIDS IN THE BINOMIAL MATERNAL- FETAL
Abstract: Sexually transmitted diseases (STDs) including HPV (Human Papilloma Virus)
are facilitators for transmission of HIV (English, Human Immunodeficiency Virus). These
diseases are associated with sterility, abortion, birth of children with mental and
physical disabilities, and cancer. The goal is to determine the prevalence of HPV
infection and HIV and evaluate the gestational outcome of babies born to HIV positive
mothers in the Maternity Hospital Januário Cicco (MEJC). The medical records of
mothers with HIV in the Medical and Statistical File were selected (SAME) of MEJC in the
period from August 2015 to July 2016. We used the Fisher's exact test, the
nonparametric Mann-Whitney and multivariate analysis in MATLAB version 6.5. All
women present in the study received antiretroviral treatment at delivery. It was
observed that 15.6% of babies were premature, 25% had low birth weight, 32.2% had
head circumference. According to Apgar evaluation all babies reached values greater
than 7 in the fifth minute after birth and 96.8% of deliveries were cesarean sections.
Recent studies affirm that were found morphological differences in babies born from
1381

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

infected mothers who were subjected to the antiretroviral treatment. However, changes
have not been observed in the fetal characteristics of the babies born in MEJEC, they
showed themselves clinically and physically perfects.
Keywords: HIV, HPV e gestational outcome.
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Código: SB0497
Autor: ÉDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA
Orientador: MARIA DO SOCORRO LUNA CRUZ
Co-Autor: MARIA KAROLLYNE DE SOUZA PONSIANO, PEDRO RAFAEL DE SOUZA
MACÊDO
Título: ANALISE DA QUALIDADE DE VIDA DOS INDIVÍDUOS PORTADORES DE
OBESIDADE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN
Resumo: O presente estudo objetivou avaliar a percepção da qualidade de vida (SF-36)
de indivíduos portadores de obesidade do município de Santa Cruz/RN. Trata-se de uma
pesquisa transversal, descritiva. A avaliação inicial foi realizada a partir de ficha de
registro para coleta de dados composta de dados de identificação, hábitos de vida,
história clínica e dados antropométricos e para avaliação da qualidade de vida foi
aplicado o questionário SF-36. Para o tratamento estatístico das variáveis foi utilizado o
programa GraphPad versão 5.0, utilizando o Kolmogorov Smirnov para avaliar grau de
normalidade e Test t Student para amostras independentes. A média de idade do grupo
foi de 53,1 ± 8,6 e quanto ao sexo dos participantes o grupo foi composto por 100%
(n=19) do sexo feminino, onde média de índice de massa corporal do grupo foi de 36,8 ±
5,3. Quanto a qualidade de vida (SF-36), observa-se que os domínios de Estado geral da
saúde e aspectos de Dor obtiveram as piores scores no SF-36. Devido a menor pontuação
nesses domínios, nos leva a pensar nas complicações e surgimento de patologias
provenientes do próprio excesso de peso ao longo do tempo. O que necessita de maiores
avaliações e acompanhamento dessa população.
Palavras-chave: Obesidade. Qualidade de vida. SF-36.
Title: Quality of life analysis of patients with obesity subjects of Santa Cruz County/RN
Abstract: This study aimed to evaluate the perception of quality of life (SF-36) of
patients with obesity of both sexes in the city of Santa Cruz / RN. This is a crosssectional, descriptive study. The initial assessment was carried out from the tab for data
collection consisting of identification data, lifestyle, medical history and anthropometric
data and to evaluate the quality of life was used the SF-36. For the statistical analysis of
the variables we used the program GraphPad version 5.0, using the KolmogorovSmirnov
treatment for normal and t Test for independent samples. The average age of the group
was 53.1 ± 8.6 and the sex of the participants the group was composed of 100% (n = 19)
were female, where mean body mass index was 36, 8 ± 5.3. As for quality of life, it is
observed that the general state of the fields of health and pain aspects got the worst
scores in the SF-36. Due to lower scores in these areas leads us to think about the
complications and the emergence of diseases from the very overweight. However,
further studies are needed to confirm such information.
Keywords: Obesity. Quality of life. SF-36.
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Código: SB0498
Autor: PRISCILLA MARIA FERNANDES DA COSTA
Orientador: BRUNO CESAR DE VASCONCELOS GURGEL
Título: Diabetes e Doença Periodontal
Resumo: A doença periodontal é considerada a sexta complicação do diabetes, estando
ligada ao controle metabólico de modo bidirecional,ou seja,influenciando e sofrendo
influência do diabetes.Este estudo objetivou avaliar as condições de higiene oral e o
efeito da terapia periodontal não cirúrgica em pacientes com periodontite e diabetes
mellitus e em pacientes com periodontite sem o quadro de diabetes mellitus,atendidos
na Faculdade de Odontologia da UFRN. Os 43 pacientes, diabéticos (teste n = 17) ou não
(controle n = 26) receberam o tratamento não-cirúrgico (FMSRP), verificou-se os
parâmetro clínicos periodontais (profundidade de sondagem, nível clínico de inserção,
mobilidade, índice gengival e índice de placa) no início do estudo, com 3 e 6 meses após
a FMSRP. Na análise estatística, o paciente foi considerado como unidade de
análise(p<0,05).Nas comparações inter-grupo, foi utilizado o Mann-Whitney Test e para
comparações intra-grupo (baseline, três e seis meses), utilizou-se o Teste de Friedman.
Os resultados demostraram que há uma melhora dos parâmetros clínicos periodontais
em ambos os grupos, contudo não se verificou uma diferença significativa entre eles.
Não obstante, o FMSRP promove um efeito benéfico em relação à condição de saúde
periodontal, melhora dos parâmetros clínicos periodontais, em curto prazo(3 meses)e
médio prazo(6 meses tanto em indivíduos diabéticos como em não diabético, não sendo
possível observar um melhor quadro glicêmico nos diabéticos.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Higiene oral. Tratamento.
Title: Oral Hygiene Standard in Diabetic and Non-diabetic
Abstract: Periodontal disease is considered the sixth complication of diabetes, metabolic
being connected to control bidirectional mode, that is, influencing and being influenced
diabetes. This study aimed to evaluate the conditions of oral hygiene and the effect of
periodontal therapy nonsurgical patients with periodontitis and diabetes mellitus and
periodontitis patients without diabetes mellitus board, attended the School of Dentistry,
Federal University of Rio Grande do Norte. The forty-three patients, diabetics (test n =
17) or not (control n = 26) received non-surgical treatment (FMSRP), periodontal
clinical parameters was found (probing depth, clinical attachment level, mobility,
gingival index and sign index) at baseline, 3 and 6 months after FMSRP. In the statistical
analysis, the patient was considered as the unit of analysis (p <0.05). In the inter-group
comparisons, the Mann-Whitney test was used and for intra-group comparisons
(baseline, three and six months), we used the Friedman test. The results showed that
there is an improvement of the clinical periodontal parameters in both groups, but there
was no significant difference between them. Nevertheless, FMSRP promotes a beneficial
effect in relation to periodontal health condition, improve the clinical periodontal
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parameters in the short term (3 months) and medium term (6 months) both in diabetics
as in non-diabetic, it is not possible to observe better glycemic framework in diabetics.
Keywords: Diabetes Mellitus. Oral hygiene. Treatment.
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Código: SB0499
Autor: AGEU DA SILVA MONTEIRO FREIRE
Orientador: FABIO DE ALMEIDA VIEIRA
Título: Geração de tecnologias para a produção de mudas da palmeira carnaúba
Resumo: Copernicia prunifera é uma palmeira nativa do semiárido brasileiro, conhecida
popularmente por carnaúba, onde predomina nos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande
do Norte. Apesar da importância econômica da espécie, pouco se sabe sobre a sua
propagação sexuada. Objetivou-se analisar diferentes testes de germinação em sementes
de carnaúba, e analisar o estabelecimento de mudas da espécie em campo. Para os testes
de germinação foi realizado um delineamento inteiramente casualizado, onde foram
feitos os seguintes tratamentos: 1) sementes escarificadas e embebidas em água
destilada; 2) não-escarificadas e embebidas em água destilada, e; 3) não-escarificadas e
embebidas em água natural (não destilada). Por último, foi realizado plantio
experimental e mensuradas as taxas sobrevivência, de crescimento, altura e diâmetro
por meio de quatro avaliações mensais. Os dados foram submetidos ao programa
estatístico BioEstat 5.3. Houve efeito positivo da escarificação na germinação, sendo que
o tipo de água não influenciou nas taxas de germinação. O plantio experimental indicou
resultados satisfatórios, com taxa de sobrevivência de 100% após quatro meses do
plantio. Porém, observou-se redução na taxa de crescimento em altura, devido o
ressecamento das folhas, provavelmente efeito da perda de umidade do solo. O trabalho
mostrou que há efeito positivo da escarificação das sementes na germinação, e o
estabelecimento das mudas no campo foi satisfatório.
Palavras-chave: Germinação. Propagação. Plantio.
Title: GENERATION OF TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF SEEDLINGS OF
CARNAUBA PALM
Abstract: Copernicia prunifera is a palm tree native to the Brazilian semiarid region,
popularly known as carnauba, dominated in the states of Ceará, Piauí and Rio Grande do
Norte. Despite the economic importance of the species, little is known about their sexual
propagation. This study aimed to analyze different germination in seeds carnauba, and
examine the establishment of seedlings in the field. For the germination test was
conducted a completely randomized design, followed by treatment: 1) scarified seeds
and soaked in distilled water; 2) non-scarified and imbibed in distilled water, and; 3)
non-scarified and soaked in natural water (not distilled). Finally, experimental
cultivation was carried out and measured the survival rate, growth, height and diameter
by means of four monthly evaluations. The data were subjected to statistical program
BioEstat 5.3. There was a positive effect on germination of scarification, with the water
type did not influence the germination rates. The experimental planting indicated
satisfactory results, with a survival rate of 100% after four months of planting. However,
there was a reduction in the growth rate in height because the drying of the leaves,
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probably effect of soil moisture loss. The study has shown positive effect of scarification
of seeds in the germination, and establishment of seedlings in the field was satisfactory.
Keywords: Germination. Propagation. Plantation.

1388

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0500
Autor: HOLDA RAMOS DA SILVA
Orientador: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA PESSOA
Co-Autor: VINÍCIUS DE AVELAR SÃO PEDRO
Título: Papel da coloração de lagartos da restinga, caatinga e mata atlântica na evasão de
predação
Resumo: A coloração possui importante papel e das mais variadas funções nos animais.
Em lagartos, essa funcionalidade pode ser usada para seleção sexual, estratégia
antipredação, sinalização social e aposematismo. Os fatores bióticos (e.g. o sistema
visual de predadores, competidores e parceiros reprodutivos) e abióticos (e.g. espectro
do iluminante natural, e coloração do substrato) também podem influenciar a coloração
que cada espécie adota, variando de acordo com o ambiente no qual estão inseridos.
Este trabalho trabalho tem como objetivo testar, através de modelos de massa de
modelar, a influência na coloração conspícua da cauda na evitação de pradação em
ambientes ambientes de características abióticas distintas (restinga, caatinga mata
atlântica), no qual foi dispostos modelos que possuíam caudas conspícuas (azul,
vermelho e marrom), e posteriormente foi análisado os ataques recebidos em cada tipo
de cor e região do corpo. Foi notório o maior índice de ataques em individuos da cauda
azul e na região de restinga. Corroborando a ideia de que possuir uma coloração
comspícuia na cauda nessas condições bióticas e abióticas é vantajoso para esses
lagartos.
Palavras-chave: Modelos de massa. Sinalização. Cor da cauda. Visão de cores.
Title: THE ROLE OF THE COLORED LIZARDS OF RESTINGA, CAATINGA AND ATLANTIC
FOREST IN PREDATORS EVASION
Abstract: The color plays an important role and various functions in animals. In lizards,
this functionality can be used for sexual selection, antipredatory strategy, social
signaling and aposematism. The biotic factors (eg the visual system of predators,
competitors and reproductive partners) and abiotic (eg spectrum natural illuminant,
and color of the substrate) can also influence the color that each species adopts, varying
according to the environment in which they live. This research work aims to test,
through mass models to model the influence in conspicuous coloration of the tail in
avoidance pradação in different abiotic characteristics environments environments (salt
marsh, scrub and atlantic florest), which was arranged models that had tails
conspicuous (blue, red and brown), and was later analyzed the attacks received in each
type of color and body area. It was evident the highest rate of attacks on individuals the
blue tail and salt marsh region. Corroborating the idea that owning a comspícuia
coloring tail these biotic and abiotic conditions is advantageous for these lizards.
Keywords: Mass models. Signaling. Tail color. Color vision
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Código: SB0502
Autor: APARECIDA LÚCIA MATIAS
Orientador: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA
Co-Autor: JENIFFER DA CAMARA MEDEIROS
Título: Caracterização de sinais acústicos em Neoponera villosa
Resumo: Sinais vibratórios e acústicos podem ser utilizados para transmitir informação
durante interações intra e interespecíficas entre diferentes espécies de insetos e entre
estes em espécies de formigas. Dentre as modalidades de sinal vibroacústico a
estridulação se faz importante, transmitindo mensagens de alarme, recrutamento,
ativação da colônia e avaliação de recursos alimentares. Neoponera villosa é uma
espécie da subfamília Ponerinae, que utiliza a estridulação para produzir sinais
vibroacústicos. Sendo assim, procuramos observar nesse trabalho se há diferença nos
parâmetros acústicos estridulatórios ao longo do tempo de gravação, verificando se os
parâmetros dos chilros de cada formiga apresenta diferenças com o passar do tempo de
exposição à situação de estresse em N. villosa. Para isso foram coletadas seis colônias as
quais foram mantidas em laboratório e utilizadas vinte e cinco formigas para a gravação
da estridulação. Foram analisados os parâmetros acústicos através do programa Raven
Pro 1.5: Duração do chilro, intervalo entre chilros, para cada chilro o número de pulsos,
a taxa de repetição de pulso e a frequência dominante. Nossos resultados mostraram
que os parâmetros estridulatórios analisados em sua maioria não apresentaram
diferença significativa, sendo essa diferença observada em um dos parâmetros
estridulatórios analisados, duração dos chilros, a qual apresentou variação significativa
ao longo do tempo de gravação da estridulação em N. villosa.
Palavras-chave: Neoponera villosa. Estridulação. Parametros acusticos. Formigas.
Title: Differentiation in estridulation over time of exposure to a stress situation in the
species Neoponera villosa (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae) in the laboratory.
Abstract: Vibration and acoustic signals can be used to transmit information during intra
and interspecific interactions between different species of insects and among these
species of ants. Among the modalities of vibroacoustic signal estridulation becomes
important transmitting alarm messages, recruitment, activation and colony evaluation of
food resources. Neoponera villosa is a kind of Ponerinae subfamily, which uses
stridulation to produce vibroacoustic signals. So, we tried to observe in this work if
there are differences in the acoustic parameters of stridulation over the recording time
by checking whether the parameters of the chirps of each ant have differences with the
passage of time of exposure to stressful situation in N. villosa. For that were collected six
colonies which were kept in the laboratory and used twenty-five ants for recording
estridulation. Acoustic parameters were analyzed using the Raven Pro 1.5 program:
Duration of the chirp, interval between chirps, for each chirp the number of pulses, pulse
repetition rate and dominant frequency. Our results showed that the stridulatory
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parameters analyzed had mostly no significant difference, and this difference was
observed in one of the stridulatory parameters analyzed, duration of chirps, which
change significantly over estridulation recording time in N. villosa.
Keywords: Neoponera villosa. Estridulation. Acoustic parameters. Ants.
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Código: SB0504
Autor: JÉSSICA BASTOS PIMENTEL
Orientador: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA
Co-Autor: ANGELICA LUIZA DE SALES SOUZA, MYCHELLE KYTCHIA RODRIGUES NUNES
DUARTE, THATYANE OLIVEIRA SOUZA
Título: CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DE ÔMEGA-3 E CONSUMO ALIMENTAR DE ÁCIDOS
GRAXOS POLIINSATURADOS EM PACIENTES COM DCV
Resumo: O objetivo foi avaliar os fatores de risco para DCV e o consumo dos ácidos
graxos saturados, monoinsaturados, poli-insaturados e alimentos fontes das séries
ômega 3 e 6 em pacientes com elevado risco cardiovascular. Estudo transversal com
pacientes de ambos os sexos, e idade entre 30 a 74 anos, submetidos à
cinecoronariografia. Estudo aprovado pelo CEP/HUOL/UFRN, CAAE nº 0001.0.051.29411, realizado entre junho a outubro/2015. Coletou-se dados biodemográficos, clínicos,
antropométricos, estilo de vida e dietéticos. A amostra total foi de 51 pacientes com
idade média 56,84 (9,77) anos, média do IMC 29,04 (4,97) kg/m² e adiposidade central
95,03 (9,94). Identificou-se que 31,37% eram tabagistas e 41,18% alcoolistas, com
maior predominância no sexo masculino. O consumo calórico e de alimentos fontes de
ômega 3 e 6 foi baixo, o mesmo aconteceu para gordura total, AGS e AGM, porém o
consumo de AGP esteve dentro do recomendado. Concluiu-se que a população em
estudo apresenta um elevado risco para a DCV, registrado pelo sobrepeso, perímetro da
cintura elevado, hábitos de vida e consumo dietéticos inadequados.
Palavras-chave: Doença cardiovascular. Fatores de risco. Ácidos graxos.
Title: Cardiovascular risk factors and fat intake in patients undergoing coronary
angiography
Abstract: The objective was to evaluate the risk factors for CVD and consumption of
saturated fatty acids, monounsaturated, polyunsaturated and Food sources of omega 3
and 6 in patients with high cardiovascular risk. Cross-sectional study with patients of
both sexes and between 30-74 years old, subjected to coronary angiography. The study
was approved by CEP/HUOL/UFRN, CAAE No 0001.0.051.294-11,accomplished between
June and October/2015. It was collected biodemographical, clinical, anthropometric,
lifestyle and diet data. The total sample was of 51 patients, average age 56.84 (9.77)
years, average BMI 29.04 (4.97) kg/m² and central adiposity 95.03 (9.94). It was found
that 31.37% were smokers and 41.18% alcoholics, with dominance in men. The calorie
intake and food sources of omega 3 and 6 was Low. The same was true for total fat, SFA
and MFA, though the consumption PFA was inside the recommended. It was concluded
that the population in study presents high risk for CVD, registered by overweight, high
waist perimeter, lifestyle habits and inadequate dietary intake.
Keywords: Cardiovascular disease. Risk factors. Fatty acids.
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Código: SB0505
Autor: SARAH CAROLINE MARQUES DE ALCANTARA
Orientador: MARIA JALILA VIEIRA DE FIGUEIREDO LEITE
Título: INFLUÊNCIA DE ENTORNOS DOMICILIARES NO PROCESSO SAÚDE E DOENÇA
DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a influência das condições dos
entornos domiciliares no processo saúde e doença da população brasileira, através de
uma revisão de literatura realizada com base em artigos disponibilizados na Biblioteca
Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. Com base nesta literatura, foi realizada uma
discussão sobre a relação do saneamento básico, da qualidade da água, da iluminação,
do descarte do lixo, dentre outros problemas e as enfermidades que acometem os
cidadãos.
Palavras-chave: entorno domiciliar; processo saúde-doença; saneamento.
Title: the home environments and their aggravating the health of the population
Abstract: This work analyze the influence of the conditions of home environments in the
healthcare process and the Brazilian population disease, through a literature review
conducted on the basis of articles available in the Virtual Library of the Health Ministry.
Based on this literature a discussion of the relationship of sanitary sewage was carried
out, water quality, lighting, waste disposal, among other problems and diseases that
affect the citizens.
Keywords: home environment; health-disease process; sanitary sewage.
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Código: SB0507
Autor: THAYNARA THAÍS FERNANDES TORQUATO DE LIMA
Orientador: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA
Título: PLANO DE TRABALHO - Estigmas, preconceitos e mitos na busca da fidelização
de doadores de sangue
Resumo: Objetivo: Analisar a cultura de doação de sangue, os estigmas, preconceitos e
mitos na busca da fidelização de doadores de primeira vez. Método: Trata-se de um
estudo exploratório descritivo, de abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada no
Serviço de Hemoterapia Ltda. - HEMOVIDA, instituição privada que faz parte da
hemorrede do Estado do Rio Grande do Norte. Participaram do estudo 121 doadores de
sangue de primeira vez, número incompatível com a demanda esperada, pois durante o
período de coleta, o número de indivíduos doadores apresentou-se inferior à média
habitual. Resultados: O projeto de doutorado “Estigmas Preconceitos e Mitos na Busca
da Fidelização de Doadores de Sangue” faz parte de um projeto global. O projeto
encontra-se em fase de preparação do corpus a ser submetido ao programa “Analyse
Lexicale par Contexte d'un Ensemble de Segment de Text “(ALCESTE). Após a defesa da
tese de doutorado, que ocorrerá conforme o cronograma do projeto global será dado um
retorno do projeto à sociedade. Conclusão: O projeto de pesquisa permitiu
conhecimento sobre o processo de doação de sangue e considerações com relação aos
seus aspectos sociais envolvidos, como os estigmas, preconceitos e mitos ainda
existentes. Após coleta de dados, foram realizadas as transcrições das entrevistas de
cada participante do estudo e executada a preparação do corpus.
Palavras-chave: Serviço de hemoterapia; Doadores de sangue; Enfermagem.
Title: STIGMATA, PREJUDICE AND MYTHS IN SEARCH FOR BLOOD DONORS OF
LOYALTY.
Abstract: Objective: To analyze blood donation culture, stigmas, prejudices and myths in
the pursuit of loyalty first time donors. Method: This is a descriptive exploratory study
of qualitative approach. The survey was conducted in the Hematology Service Ltda. HEMOVIDA, private institution that is part of hemorrede of Rio Grande do Norte. The
study included 121 blood donors for the first time, incompatible with the number
expected demand, as during the collection period, the number of donors subjects had to
be less than usual average. Results: The PhD project "Stigmata Prejudices and Myths on
Loyalty Search Donor Blood" is part of a global project. The project is in the corpus
preparation to be submitted to the "lexicale Analyse par Contexte d'un Ensemble
Segment of Text" (Alceste). After the defense of the doctoral thesis, which will occur as
the overall project schedule will be given a return of the project to society. Conclusion:
The research project has knowledge about the process of blood donation and
considerations regarding their social aspects, such as the stigmata, still existing
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prejudices and myths. After data collection, there were transcripts of interviews of each
participant of the study and performed the preparation of the corpus.
Keywords: Transfusion service; Blood donors; Nursing.
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Código: SB0509
Autor: MARIA BEATRIZ COSTA ALVES
Orientador: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JUNIOR
Co-Autor: ERICA AIRES GIL, GABRIELA VASCONCELOS DE ANDRADE ALVES
Título: "INVESTIGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE ESTUDOS CITOGENÉTICOS E
IMUNOFENOTÍPICOS NO DIAGNÓSTICO DAS LEUCEMIAS AGUDAS."
Resumo: As leucemias agudas (LA) compõem grupo heterogêneo de neoplasias
originadas das células progenitoras, com ligação às linhagens celulares hematopoiéticas,
essas células sofrem parada de maturação (blastos), instalando-se, proliferando-se e
infiltrando-se nos tecidos. É de acordo com a linhagem celular que as LAs podem ser
classificadas como mieloblásticas ou linfoblásticas e para que ocorra essa classificação,
vários critérios podem ser adotados, dentre eles a morfologia, a citoquímica, marcadores
moleculares, imunofenotipagem e o estudo citogenético dessas células. A citogenética
permite uma análise mais detalhada, o que possibilita detectar as alterações genéticas
nos cromossomos das células leucêmicas e correlacioná-las com o diagnóstico, a
classificação, caracterização de diferentes estágios, a avaliação da remissão e
prognóstico dessas neoplasias. Enquanto que a imunofenotipagem permite agilidade na
análise da linhagem celular, clonalidade, maturação celular, monitorização terapêutica e
doença residual mínima, a partir de marcadores de superfície celular específicos. Assim,
essa investigação demonstrou a importância da análise citogenética e imunofenotípica
para pacientes pediátricos com Leucemia Linfoblastica Aguda no Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: Leucemia aguda. Citogenética. Imunofenotipagem. Diagnóstico.
Title: ASSOCIATION AMONG CYTOGENETIC AND IMMUNOPHENOTYPIC STUDIES IN
ACUTE LEUKEMIAS DIAGNOSIS:APPROACH TO LLA
Abstract: Acute leukemias (LA) comprise a heterogeneous group of neoplasms arising
from progenitor cells, connecting to haematopoietic cell lines, these cells undergo
maturation arrest (blasts), settling, proliferating and infiltrating the tissues. It is
according to the cell line that LAs can be classified as myeloblastic or lymphoblastic and
to occur this classification, several criteria can be adopted, including morphology,
cytochemistry, molecular markers, immunophenotyping and cytogenetic study of these
cells. Cytogenetic allows a more detailed analysis, which detects genetic changes in the
chromosomes of the leukemic cells and correlate them with the diagnosis, classification,
characterization of different stages, evaluation of remission and prognosis of these
neoplasms. While immunophenotyping allows agility in analysis of cell lineage, clonality,
cell maturation, and therapeutic monitoring minimal residual disease from specific cell
surface markers. Thus, this research demonstrated the importance of cytogenetic and
immunophenotypic analysis for pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia in
Rio Grande do Norte.
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Keywords: Acute leukemia. Cytogenetics. Immunophenotyping. Diagnosis.
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Código: SB0511
Autor: LUANA BRITO DOS SANTOS
Orientador: DIEGO DE SOUSA DANTAS
Co-Autor: CAROLINE GOMES GONÇALVES, JARDELINA HERMECINA DANTAS, LUCAS
RENATO LUNA E SILVA
Título: Caracterização sociodemográfica e gineco-obstétrica da mulheres em idade fértil
do município de Santa Cruz- RN
Resumo: Objetivo: Realizar a caracterização sociodemográfica e gineco-obstétrica de
mulheres em idade fértil do município de Santa Cruz- RN. Metodologia: Estudo
transversal e descritivo, de abordagem quantitativa realizado em 6 Unidades de Saúde
da Família do município de Santa Cruz – RN, com amostra até o momento de 166
mulheres com idade entre 18 e 49 anos. Para coleta dos dados foi utilizada ficha
específica contemplando informações sóciodemográficas e características ginecoobstétricas. A análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva.
Resultados: Das 166 mulheres entrevistadas, a maioria possuía idade entre 25 e 49 anos
(77%), 80,7% apresentava pelo menos um filho, 42,8% tiverem pelo menos um parto
vaginal e 36,7% pelo menos um parto cesáreo. A maioria das mulheres iniciaram a vida
sexual com menos de 18 anos (59,6%) e fazem uso de anticoncepcional oral (62,6%). Do
total, 29,5% das mulheres tinham pelo menos uma doença crônica, sendo a hipertensão
arterial (11,4%), a incontinência urinária de esforço (9,0%) as de maiores prevalências.
Conclusões: No presente estudo, verifica-se até o momento uma alta ocorrência de
partos cesáreos, bem como, identificou-se uma parcela significativa com início da
atividade sexual ainda na adolescência. Levando em consideração que a presente
pesquisa ainda não foi finalizada, espera-se ao atingir o tamanho amostral necessário,
realizar testes estatísticos inferenciais para melhor entendimento das variáveis
estudadas.
Palavras-chave: Paridade. Funcionalidade. Saúde da mulher.
Title: Sociodemographic, gynecological and obstetric profile of women of childbearing
age age in the city of Santa Cruz-RN
Abstract: Objective: To characterize the sociodemographic and gynecological of women
of childbearing age in the city of Santa Cruz-RN. Methodology: Cross-sectional and
descriptive study with a quantitative approach carried out in six health units of the
municipality of Santa Cruz Family - RN with sample to date of 166 women aged between
18 and 49 years. For data collection was used specific form covering sociodemographic
information and gynecological and obstetric characteristics. Data analysis was
performed using descriptive statistics. Results: Of the 166 women interviewed, most
were aged between 25 and 49 years (77%), 80.7% had at least one child, 42.8% have at
least one vaginal delivery and 36.7% at least one delivery cesarean. Most women begin
their sexual lives under 18 years (59.6%) and make use of oral contraceptives (62.6%).
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Of the total, 29.5% of women had at least one chronic disease, and hypertension
(11.4%), urinary incontinence (9.0%) of the highest prevalences. Conclusions: In this
study, there is yet a high occurrence of cesarean sections as well we identified a
significant portion with onset of sexual activity in adolescence. Taking into
consideration that this research has not yet been finalized, it is expected to achieve the
required sample size, perform inferential statistical tests to better understanding of the
variables studied.
Keywords: Parity. Functionality. Women’s Health.
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Código: SB0512
Autor: AMANDA MICHELLY BRAGA DA MATA
Orientador: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA
Co-Autor: LARISSA PRAÇA DE OLIVEIRA, MARCOS FELIPE SILVA DE LIMA, MIRIAM
FARIAS DA SILVA
Título: Avaliação antropométrica em idosos acamados: concordância no diagnóstico do
IMC considerando o peso real e métodos de estimativas
Resumo: A velocidade de perda de peso pode indicar a gravidade de doenças e chance de
morte em idosos. Porém, nem sempre é possível mensura-lo devido a limitações físicas.
Por isso, utiliza-se estimativas. O objetivo deste estudo foi avaliar a acurácia e
concordância no diagnóstico do Índice de Massa Corporal (IMC) considerando o peso
real e o estimado de idosos com restrição de mobilidade em ILPI. Coletou-se peso,
perímetros, dobras cutâneas e comprimentos corporais. O peso real foi mensurado por
“cama balança” de diálise. Para avaliar a acurácia, analisou-se as variáveis sensibilidade,
especificidade, valores preditivos positivo e negativo e concordância pelo coeficiente
Kappa. Avaliou-se 143 idosos, dos quais 57,3% revelaram baixo peso e 14,7%,
sobrepeso pelo IMC real. Observou-se que as equações de estimativas de peso têm baixa
concordância em relação à classificação do IMC pelo peso real. Verificou-se
superestimação na prevalência de baixo peso e subestimação para eutrofia e sobrepeso,
segundo Chumlea et al (1988). Já de acordo com as equações de Rabito et al. (2008),
subestimação da prevalência de baixo peso, valores semelhantes para eutrofia e
superestimação da prevalência de sobrepeso. A equação que apresentou melhores
valores para as variáveis estudadas e para a classificação de baixo peso e sobrepeso foi a
de Rabito et al (2008). Portanto, conclui-se que esta equação pode ser uma alternativa
na estimativa de peso de idosos institucionalizados.
Palavras-chave: Peso Corporal. Estado Nutricional. Antropometria. Idoso.
Title: Anthropometric evaluation in elderly bedridden: concordance on diagnosis of
Body Mass Index (BMI) considering real weight and estimates methods
Abstract: The weight loss may indicate that the diseases severity and chance of death in
elderly. But sometimes it isn’t possible to measure the body weight because they have
physical limitations; therefore, it's estimated. The aim of this research is analyze the
accuracy and concordance in the diagnosis of Body Mass Index considering actual
weight and estimated in elderly bedridden. They lived in nursing homes. It was collected
the body weight, perimeters, skinfold thickness and body lengths. The real weight was
measured by dialysis bed-scales. To evaluate the accuracy, it was analyzed the variables
sensibility, specificity, positive and negative predictive values and concordance by
Kappa coefficient. It was analyzed 143 elderly. 57.3% were low weight and 14.7% were
overweight by real BMI. It was noticed that the weight estimation equations have a small
concordance about the classification of BMI by the real weight. It was found an
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overestimation in the prevalence of low weight and underestimation to eutrophic and
overweight, according to Chumlea et al (1988). Speaking of Rabito's equations, it was
underestimation to low weight prevalence, similar values to eutrophic and
overestimation of overweight prevalence. The equation of Rabito showed the best
values to the variables studied and about the classification to low weight and
overweight. So this equation can be used to estimate the weight of elderly bedridden.
Keywords: Body Weight. Nutritional Status. Anthropometry. Elderly.
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Código: SB0515
Autor: MAIARA PINHEIRO DA SILVA BORGES
Orientador: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR
Título: NÍVEIS DE DESIDRATAÇÃO E MORFOMETRIA DA NOPALEA COCHELINIFERA
Resumo: Objetivou-se com esse trabalho determinar os níveis de desidratação da palma
forrageira (Nopalea cochenillifera Salm Dyck), estimando a quantidade de dias
necessários para o processo de desidratação e avaliar as alterações nas características
morfológicas. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, constituído
por sete tratamentos e cinco repetições, totalizando 35 parcelas experimentais. Os
tratamentos foram analisados em função do tempo de desidratação no campo,
determinados os tratamentos a seguir: T0 = testemunha (momento do corte), T5 = cinco
dias após o corte, T10 = dez dias após o corte, T15 = quinze dias após o corte, T20 =
vinte dias após o corte, T25 = vinte e cinco dias após o corte e T30 = trinta dias após o
corte. Foram avaliados: altura e comprimento por planta, comprimento, largura e
espessura dos cladódios e PMV por cada tratamento. Não foi verificado efeito
significativo dos intervalos de dias de corte sobre os caracteres de crescimento
avaliados. Os maiores valores absolutos dos dados avaliados, foram observados no
grupo III, onde foi realizado o corte da palma aos cinco dias (T5); os caracteres ALT,
CLADP, CCLADS e ECLADS apresentaram maiores valores médios quando realizado o
corte das palmas com T10, T15, T20 e T25, respectivamente, 76,60; 12,75; 19,26 e 16,11.
Já os caracteres CLADT, LCLADT apresentaram maiores médias quando a palma cortada
no tempo zero e aos trinta dias.
Palavras-chave: morfometria. Palma. Desidratação. Cladódios.
Title: DEHYDRATION LEVELS AND MORFOMETRÍA OF NOPALEA COCHELINIFERA
Abstract: It aimed with this work to determine the levels of dehydration of the foraging
palm (Nopalea cochenillifera Salm Dyck), appreciating the quantity of days necessary for
the process of dehydration and to value the alterations at the morphological
characteristics. The experimental delineation was completely casualizado, constituted
by seven treatments and five repetitions, totalizing 35 experimental pieces. The
treatments were analysed in function of the time of dehydration in the field, determined
the following treatments: T0 = it testifies (moment of the cut), T5 = five days after the
cut, T10 = ten days after the cut, T15 = fifteen days after the cut, T20 = twenty days after
the cut, T25 = twenty five days after the cut and T30 = thirty days after the cut. They
were valued: height and length for plant, length, width and thickness of the cladódios
and PMV for each treatment. There was not checked significant effect of the intervals of
days of cut on the evaluated growth characters. The biggest absolute values of the
evaluated data, were noticed in the group III, where the cut of the palm was carried out
to five days (T5); the characters ALT, CLADP, CCLADS and ECLADS presented bigger
middle values when when 76,60 carried out the cut of the palms with T10, T15, T20 and
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T25, respectively; 12,75; 19,26 and 16,11. The characters CLADT, LCLADT already
presented bigger averages when the palm cut in the time zero and to thirty days.
Keywords: morfometría . Palm. Dehydration. Cladodes.
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Código: SB0516
Autor: GEOVAN MENEZES DE SOUSA JUNIOR
Orientador: NICOLE LEITE GALVAO COELHO
Co-Autor: ANA CECILIA DE MEDEIROS COSTA, ERICK ALLAN DOS SANTOS SILVA,
FLÁVIA SANTOS DA SILVA
Título: ESTUDOS PRÉ-CLINICOS EM MODELO ANIMAL DE DEPRESSÃO JUVENIL:
CALLITHRIX JACCHUS (SAGUI)
Resumo: A Depressão Maior (DM) afeta principalmente mulheres e é a forma mais
prevalente dos transtornos de humor. Essa patologia altera o humor, o psicológico, os
comportamentos, o emocional, a capacidade cognitiva e o desenvolvimento de
atividades cotidianas. Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos antidepressivos
do Cloridrato de Nortriptilina sob parâmetros comportamentais em machos e fêmeas
juvenis de Callithrix jacchus, expostos a um protocolo indutor de depressão (isolamento
social por 60 dias). Durante a fase inicial de isolamento social, machos e fêmeas
demonstraram uma resposta comportamental típica a uma situação de estresse aguda.
Nos períodos finais, emergiu em ambos os sexos a expressão do coçar, comportamento
típico de depressão em primatas não-humanos. Após a aplicação do fármaco foi
observado em machos e fêmeas reduções na expressão de comportamentos indicadores
de ansiedade e depressão que não foram observados para o placebo. Além disto, o
antidepressivo induziu a expressão da autocatação, um comportamento redutor de
tensão. Os resultados observados contribuíram para o melhor entendimento da etiologia
e sintomatologia da depressão e para validação do C. jacchus como modelo animal de
depressão juvenil.
Palavras-chave: Depressão Maior. Comportamento. Estresse. Antidepressivo.
Title: PRE-CLINICAL STUDIES IN JUVENIL E ANIMAL MODEL OF DEPRESSION:
CALLITHRIX JACCHUS (COMMON MARMOSETS)
Abstract: The major depression (MD) affects mainly women and is the most prevalent
mood disorders. This pathology changes mood, disturb the psychological, behavior,
emotions, and cognitive ability and the progress of daily activities. This study aims to
evaluate the antidepressant effects of Nortriptyline Hydrochloride under behavioral
parameters in male and female juvenile common marmoset exposed to a protocol of
depression (social isolation for 60 days). During the initial phase of isolation, males and
females, showed a typical behavioral response to acute stress situation. In the last
period, arose, in both sexes, expression of scratching, a typical depression behavior in
non-human primates. After application of the drug were observed in males and females,
reductions in anxiety and depression behavior and expression of self-grooming, a
tension reducing behavior, were not observed for placebo. These results contributed to
understanding the etiology and symptomatology of depression and to validate C. jacchus
as an animal model of juvenile depression.
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Keywords: Major Depressive. Disorder. Behavior. Stress. Antidepressant.
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Código: SB0518
Autor: MARIA TERESA DA COSTA URBANO
Orientador: MARISE REIS DE FREITAS
Co-Autor: LUIZ EDUARDO LIMA DE ANDRADE, MONICA RAQUEL DE SOUZA AQUINO,
ZENEWTON ANDRE DA SILVA GAMA
Título: ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES QUE CURSARAM A
DISCIPLINA TOPICOS EM SEGURANÇA DO PACIENTE
Resumo: A necessidade de expandir a capacitação dos profissionais de saúde para
melhorar a qualidade e segurança do paciente tem sido bem documentada, trazendo
para o meio acadêmico sua responsabilidade para a formação de profissionais
sensibilizados e comprometidos com o cuidado seguro. A inclusão deste tema na
estrutura curricular das profissões de saúde é um desafio a ser suplantado e a UFRN é
pioneira na oferta de uma disciplina eletiva denominada “Tópicos em Segurança do
Paciente”. Neste contexto, o objetivo desse estudo é avaliar a percepção de
conhecimento e as oportunidades de aprendizagem dos estudantes na disciplina em
questão, em outras disciplinas de cursos anteriores já cursados ou em cenários de
prática para aqueles que já exercem atividade profissional. Trata-se de um delineamento
quase experimental do tipo antes e depois, de natureza quantitativa, e uma abordagem
descritivo-analítica realizado com discentes de diferentes cursos de graduação da
UFRN/Campus Natal. Foi utilizado um questionário semiestruturado individual
contendo perguntas de múltipla escolha, baseado no "Health Professional Education in
Patient Safety Survey H-PEPSS (2010)" e adaptado, por especialistas em segurança do
paciente, para avaliar a disciplina. Os dados coletados estão sendo organizados em 7
dimensões gerais acerca da temática “Segurança do Paciente”, cada uma composta por 5
respostas obtidas no questionário aplicado.
Palavras-chave: Segurança do Paciente. Educação médica. Ciências da Saúde.
Title: Study about the the perception of the students who attended the discipline "Topics
in Patient Safety"
Abstract: The necessity to enlarge the capacitation of the health professionals to
improve the quality and safety of the pacient has been well documented, bringing to
academic ambience the responsability to form sensitive professionals who are
committed with safe care. The inclusion of this theme into the curricular structures of
the health professions is a challenge to be confronted and UFRN is pioneer in offerring a
elective discipline called "Topics in Patient Safety". Therefore, this study had, as
objective, the avaliation of students perception of knowledge and the opportunities of
learning in the aforementioned discipline, in other disciplines of previous courses
already finished or in the practical scenario, for those who already hold a professional
activity. It is a delimitation almost experimental of the type "before and after", of
quantitative nature, and a descriptive-analytical approach accomplished with graduate
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students of several courses of the UFRN/Natal Campus. A individual and semistructured
questionnaire containing multiple choice questions was used, based on the "Health
Professional Education in Patient Safety Survey H-PEPSS (2010)" and adaptaded, by
specialists in patient safety, to evaluate the discipline. The data collected are being
organized in 7 general dimensions about the motif "Pacient Safety", each one made by 5
answers obtained of the applied quiz.
Keywords: Patient safety. Medical education. Health Sciences.
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Código: SB0519
Autor: JUCIELMA DE ANDRADE PAIXÃO
Orientador: MARCELO CARDOSO DE SOUZA
Co-Autor: FRANCIELE SANTOS DE OLIVEIRA, HUGO JARIO DE ALMEIDA SILVA, JAINE
MARIA DE PONTES OLIVEIRA
Título: "Qualidade do sono em mulheres com fibromialgia da cidade de Santa Cruz – RN."
Resumo: Objetivo: Investigar a efetividade de um programa de exercício de relaxamento
corporal baseado na Sofrologia em pacientes com fibromialgia. Metodologia: Este é um
estudo piloto, controlado, randomizado e com avaliador cego, onde dezoito pacientes
com diagnóstico médico de fibromialgia foram randomizadas em dois grupos: o grupo
intervenção (GI) realizou sessões de sofrologia (n=8), e o grupo controle (GC) um
programa de exercícios resistidos (n=10). Ambos os grupos realizaram os tratamentos 2
vezes por semana, por um período de 12 semanas e as reavaliações a cada 4 semanas. Os
instrumentos de avaliação utilizados foram a escala visual de dor (EVA), a satisfação em
relação ao tratamento pela escala likert, o teste de caminhada de 6 minutos (TC6 min), o
teste Timed Up and Go (TUG), questionário de impacto de fibromialgia (FIQ), Índice de
Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI-BR) e Escala de Sonolência de Epworth(ESS-BR).
Resultados: Não encontramos diferenças estatísticas para nenhuma das variáveis entre
os grupos. Na avaliação intra grupo, observou-se uma diferença significativa no GC para
as variáveis TC6 (p = 0,01) e TUG (p = 0,04). No GI observou-se diferença
estatisticamente significante (p = 0,02) para o FIQ, houve melhora do sono no PSQI-BR e
ESS-BR . Conclusão: Dessa maneira, a melhora no TC6min e TUG no GC e a melhora no
FIQ, na PSQI-BR e ESS-BR no grupo GI mostraram resultados motivadores para ambas
intervenções, embora precise de mais estudos sobre a sofrologia.
Palavras-chave: Palavras-chave: Sofrologia. Fisioterapia. Fibromialgia
Title: Sleep quality in women with fibromyalgia city of Santa Cruz – RN .
A pilot randomized controlled trial.
Abstract: Objective: To investigate the effectiveness of a relaxation exercise program
based on Sophrology in patients with fibromyalgia. Methods: This is a pilot study,
controlled, randomized and blinded evaluator with eighteen patients with medical
diagnosis of fibromyalgia were randomized into two groups: the intervention group (IG)
participated sophrology sessions (n = 8) and control group (GC) of resistance training
program (n = 10). Both groups underwent treatments 2 times per week for 12 weeks
and every 4 weeks reevaluations. The assessment instruments used were the visual
analogic scale of pain (VAS), the satisfaction with the treatment by the Likert scale, the
6-minute walk test (6MWT), the Timed Up and Go test (TUG) the Fibromyalgia Impact
Questionnaire (FIQ), Pittsburgh Sleep quality Index (PSQI-BR) and Sleepiness Scale
Epwor( ESS-BR)
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Results: We did not find statistical differences in any of the variables between the
groups. The intragroup evaluation, there was a significant difference in GC for TC6 (p =
0.01) and TUG (p = 0.04). In GI there was a statistically significant difference (p = 0.02)
for the FIQ, an improvement of sleep in the PSQI - BR and ESS- BR.
Conclusion: Thus, the improvement in 6MWT and TUG in the GC and the improvement
in the FIQ, the PSQI - BR and ESS- BR in the GI group showed promising results, although
studies with larger sample is needed for more accurate results.
Keywords: Key-words: Sophrology. Physiotherapy. Fibromyalgia
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Código: SB0521
Autor: JULIANA MACEDO CAMPELO DE CARVALHO
Orientador: EGMAR LONGO ARAUJO DE MELO
Co-Autor: KLAYTON GALANTE SOUSA, LUZIA LIVIA OLIVEIRA SARAIVA, SILVANA
PEREIRA DA SILVA
Título: PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LAZER DE CRIANÇAS COM PARALISIA
CEREBRAL
Resumo: Crianças e adolescentes com Paralisia Cerebral (PC) tem as mesmas
aspiraçõeas, desejos e perspectivas de participar das atividades de socialização e lazer
que seus pares, no entanto, pesquisas demonstram que eles ainda não têm as mesmas
oportunidades que os outros, por barreiras relacionadas com o ambiente físico, social ou
atitudinal. O modelo teórico que fundamenta a Classificação Internacional da
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) ressalta que o ambiente onde as pessoas
com PC vivem influenciará de maneira significativa a sua participação. Destaca ainda que
os fatores que potencialmente podem influenciar na participação são: produtos e
tecnologia, o ambiente e as mudanças em seu entorno derivados da atividade humana,
apoios e relações, atitudes e serviços, sistemas e políticas. Para o desenvolvimento de
intervenções direcionadas a melhorar os níveis de participação e de qualidade de vida
(QV) de crianças e adolescentes com PC, torna-se fundamental conhecer os aspectos
negativos (barreiras), uma vez que estes podem agravar os níveis de incapacidade e
participação. Da mesma forma, ao identificar os facilitadores do ambiente torna-se
possível realizar intervenções direcionadas ao incremento dos níveis de participação em
casa, na escola e na comunidade e na QV. Sendo assim, o objetivo do presente estudo
está dirigido à avaliação da participação em atividades de lazer de crianças de 8 -18 anos
com e PC no ambiente domiciliar, escolar e comunitário.
Palavras-chave: Paralisia Cerebral. CIF. Criança. Participação.
Title: PARTICIPATION IN CHILDREN LEISURE ACTIVITIES WITH CEREBRAL PALSY
Abstract: Children and adolescents with Cerebral Palsy (CP) aim at the same aspiraçõeas
, desires and perspectives to participate in socialization and leisure activities than their
peers, however , research shows that they do not have the same opportunities as others,
related barriers the physical or social environment. The theoretical model that underlies
the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) points out that
the environment where people live with PC influence significantly their participation.It
also emphasizes that the factors that can potentially influence participation are :
products and technology, the environment and the changes in their environment
derived from human activity, support and relationships, attitudes and services , systems
and policies . For the development of interventions aimed at improving levels of
participation and quality of life ( QoL) of children and adolescents with CP, it is essential
to know the negative aspects (barriers ) , as these may worsen the levels of disability
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and participation. Similarly, to identify environmental facilitators becomes possible to
carry out interventions aimed at increasing the participation levels at home , at school
and in the community and VQ. Thus, the aim of this study is aimed to evaluate the
participation in leisure activities of children aged 8 -18 years with and without PC in the
home environment , school and community .
Keywords: Cerebral Palsy. CIF . Child. Participation.
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Código: SB0525
Autor: BRUNA HELENA SILVA RENDALL ÉVORA
Orientador: MARIA CELESTE NUNES DE MELO
Co-Autor: MARIA CAROLINA SOARES LOPES
Título: Detecção do gene bla-NDM-1 em isolados de Acinetobacter spp. resistentes aos
carbapenêmicos na cidade do Natal-RN.
Resumo: Isolados de Acinetobacter resistentes aos carbapenêmicos têm sido relatados
cada vez mais durante a última década e constituem um sério problema de saúde
pública. Neste estudo, foi realizada a deteção do gene blaNDM-1 em isolados de
Acinetobacter spp. resistentes aos carbapenêmicos provenientes de pacientes
internados em 3 hospitais da cidade de Natal, RN. Cinco cepas foram identificadas por
testes bioquímicos convencionais e pelo sistema MALDI-TOF, submetidos ao teste de
disco-difusão (Kirby-Bauer) para a verificação da resistência aos carbapenêmicos e ao
teste de detecção da enzima metalobetalactamase. Além disso, foi realizada a técnica da
Reação em Cadeia da Polimerase e o sequenciamento para a confirmação do gene
blaNDM-1. Quatro cepas foram identificadas com Acinetobacter baumannii e 1 como
Acinetobacter pitti, todas foram resistentes aos carbapenêmicos e positivas no teste de
detecção da metalobetalactamase. A PCR resultou em um amplicom de 758 pb,
compatível como o blaNDM-1 que foi confirmado pelo seu sequenciamento. Esse é o
primeiro relato de cepas de Acinetobacter spp. carreando o gene blaNDM-1 no estado
do Rio Grande do Norte. Esse fato é preocupante, visto que demonstra a realidade de
disseminação dessas cepas resistentes aos carbapenêmicos ao redor do mundo e no
nosso estado, dificultando o tratamento e resultando em uma maior taxa de morbidade.
Palavras-chave: Palavras-chave – Acinetobacter spp. MALDI-TOF. PCR. blaNDM-1
Title: Detection bla - NDM -1 gene isolated from Acinetobacter spp. resistant to
carbapenems in the city of Natal-RN.
Abstract: Acinetobacter isolates resistant to carbapenems have been reported
increasingly over the past decade and are a serious public health problem. In this study,
blaNDM-1 gene detection was performed on the isolates of Acinetobacter spp. resistant
to carbapenems from patients admitted to three hospitals in the city of Natal, RN. Five
strains were identified by conventional biochemical tests and MALDI-TOF, submitted to
the disk diffusion test (Kirby-Bauer) for the verification of resistance to carbapenems
and testing for metalobetalactamase. In addition, was performed Polymerase Chain
Reaction and sequencing to identify the blaNDM-1 gene. Four strains were identified as
Acinetobacter baumannii and 1 as Acinetobacter pitti, all were resistant to carbapenems
and positive in metalobetalactamase detection test. The PCR resulted in a 758 bp
amplicom compatible as blaNDM-1 which was confirmed by sequencing. This is the first
report of Acinetobacter spp. strains silted the blaNDM-1 gene in the state of Rio Grande
do Norte. This is alarming, as it demonstrates the reality of the spread of these strains
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resistant to carbapenems around the world and in our state, making treatment difficult
and resulting in a higher morbidity rate.
Keywords: Keywords - Acinetobacter spp. MALDI-TOF. PCR. blaNDM-1.
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Código: SB0527
Autor: VANESSA PINHEIRO BARRETO
Orientador: ALLYNE FORTES VITOR
Título: Análise do conceito de Olho seco em pacientes internados em UTI
Resumo: Objetivo: Analisar o conceito de Olho seco em pacientes internados em Unidade
de Terapia Intensiva. Metodologia:Foi realizada uma revisão integrativa com buscas nas
bases de dados Science Direct, Scopus, Cinahl, Pubmed, Lilacs, Cochrane e Web of
Science por meio de descritores indexados no período de Abril a Junho de 2015.
Utilizou-se o modelo de análise de conceito proposto por Walker & Avant (2011).
Resultados: Identificou-se como antecedentes: idade, fatores ambientais, uso de
medicamentos, doenças sistêmicas, lagoftalmia, ventilação mecânica e cirurgias
oftálmicas. Como consequentes consideram-se dano à superfície ocular, desconforto
ocular, instabilidade visual. Como atributos apresentam-se: TBUT< 10s, teste de Schimer
I <10mm, teste de Schimer II <5mm e sinais e sintomas. Conclusão: O artigo promove
clareza sobre o entendimento do Olho seco e permite verificar que é um fenômeno
recorrente, apesar de ser evitável, principalmente quando a condição é adquirida na
Unidade de Terapia Intensiva.
Palavras-chave: Tratamento Intensivo. Ceratoconjuntivite seca. Cuidados Intensivos.
Title: Analysis of dry eye concept in hospitalized patients in uti
Abstract: Objective: To analyze the concept of dry eye in patients admitted into the
Intensive Care Unit. Methodology: An integrative review was created out of searches in
the Lilacs, BDEnf, MedLine, SciELO, Cochrane and Web of Science databases. We used
the concept analysis model proposed by Walker & Avant (2011). Results: It was
identified as background factors: age, environmental factors, medication use, systemic
diseases, lagophthalmos, mechanical ventilation and ophthalmic surgery. Damage to the
ocular surface, ocular discomfort, visual instability were considered as consequences.
The following attributes were presented: TBUT <10s I Schimer test <10mm, a Schimer
test II <5mm and signs and symptoms. Discussion: Factors such as sedation, drug
combination, mechanical ventilation, prolonged hospital permanence, low humidity, low
temperature and lagophthalmos are examples of frequently risky factors in the ICU and
thus, promote the prevalence of more than 70% of dryness in patients’ eyes within five
days of hospitalization. Conclusion: The article promotes clarity on the understanding of
dry eye and shows that it is a recurring phenomenon, despite being preventable,
especially when the condition is acquired in the Intensive Care Unit.
Keywords: Intensive Care. Keratoconjunctivitis sicca. Dry eye. Intensive care.
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Código: SB0528
Autor: SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA MORAIS
Orientador: MARIA DO SOCORRO LUNA CRUZ
Co-Autor: ABRAÃO SÉRVULO DO NASCIMENTO, MAGDALENA MURYELLE SILVA
BRILHANTE, RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA
Título: Avaliação dos fatores de risco para eventos cardiovasculares e cerebrovasculares
em portadores de doença arterial periférica na cidade de Santa Cruz - RN
Resumo: Objetivo: Avaliar a prevalência da Doença Arterial obstrutiva Periférica em
idosos da cidade de Santa Cruz-RN e os fatores de risco associados ao desenvolvimento
de eventos cerebrovasculares. Métodos: Estudo observacional, que avaliou indivíduos de
ambos os gêneros (≥60 e ≤80 anos), cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do
município de Santa Cruz - RN. Na avaliação inicial utilizou-se uma ficha de avaliação
estruturada que incluiu dados sócio-demográficos e informações clínicas. Sendo
adotados como valores de referência, ITB anormal < 0,9 e > 1,3; ITB normal entre 0.91 e
1.29 (TORRES et al., 2012). Resultados: Foram avaliados o ITB de 120 idosos, destes,
16,66% (n=20) apresentaram ITB<0,9. Apenas 14 sujeitos com ITB<0,9 realizaram a
avaliação completa, 78% (n=11) eram mulheres e 22% (n=3) eram homens. A média de
idade entre os participantes foi de 70,5 ± 4,2 sendo 78% (n=11) brancos, 14% (n=2)
pardos e 8% (n=1) negro. A média do IMC entre os indivíduos foi de 30 ± 3 kg/m2. Os
fatores de risco para doenças cardiovasculares mais presentes foram a Hipertensão
Arterial Sistêmica (HAS) em 100% dos sujeitos, o sedentarismo em 50% e diabetes em
21% dos sujeitos. Conclusão: Os fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento
de doença cerebrovascular em sujeitos com DAOP são hipertensão arterial, o
sedentarismo e obesidade. Além disso, o ITB é uma forte ferramenta para a avaliação e
diagnóstico precoce de risco para doenças cardiovasculares.
Palavras-chave: Palavras-chave: Doença arterial obstrutiva periférica. Idoso. Risco ca
Title: EVALUATION OF CARDIOVASCULAR AND CEREBROVASCULAR RISK FACTORS IN
SUBJECTS WITH ARTERIAL PERIPHERAL DISEASE IN SANTA CRUZ - RN
Abstract: Aim: To evaluate cerebrovascular risk factors in elderly with Peripheral
arterial disease in Santa Cruz – RN. Methods: This is an observational study that
assessed individuals of both genders from the Health Basic Units of Santa Cruz – RN.
Initial evaluation was performed using an evaluation form that consisted of
demographic and social data and clinical information. Individuals were also submitted
to the Ankle-Brachial Index (ABI). Results: We assessed the the ABI of 120 elderly in
which 16,66% (n=20) showed ABI <0.9. Fourteen subjects with ABI <0.9 performed full
evaluation, 78% (n=11) were female and 22% (n=3) were male. Mean age was 70.5±4.2,
78% (n=11) were white, 14% (n=2) were considered brown and 8% (n=1) were black.
Mean body mass index was 30 ± 3 kg/m2. Risk factors for cardiovascular disease were
hypertension, present in 100%, sedentary lifestyle, in 50% and diabetes, present in
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21%. Conclusion: The most common risk factors to cerebrovascular disease in
individuals with peripheral arterial disease are hypertension, sedentary lifestyle and
obesity. Moreover, the ABI is a strong tool for the evaluation and early risk diagnosis for
cardiovascular disease.
Keywords: Keywords: Peripheral arterial disease. Elderly. Cardiovascular risk.
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Código: SB0529
Autor: GIGLIOLA COSTA FREITAS
Orientador: CLEONICE ANDRÉA ALVES CAVALCANTE
Título: ANÁLISE DA MAGNITUDE DA MORBIDADE RELACIONADA AO TRABALHO NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 2007 A 2014.
Resumo: Objetivo: análise da magnitude da morbidade relacionada aos trabalhadores do
Estado do Rio Grande do Norte no período de 2007 a 2014. Método: estudo transversal,
descritivo, desenvolvido a partir de dados levantados junto ao Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador (CEREST) no RN, Brasil. A população desta pesquisa foi
representada pelos casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho que foram
notificados nos serviços de saúde e encerrados pelo CEREST/RN no período de 2007 a
2014, excluindo-se os casos não encerrados no SINAN até o período da coleta de dados,
que ocorreu de março a abril de 2015. Resultados entre os anos de 2007 a 2014, foram
notificados pelo SINAN 10.161 casos de agravos relacionados ao trabalho no RN. Desses,
9.178 (90,33%) se configuraram como acidentes. A maioria (5.369; 52,84%) dos
acidentes notificados se referiu aos biológicos, seguidos dos acidentes de trabalho grave
(3.809; 37,49%). Quanto às doenças, destacaram-se as LER/DORT (490; 4,82%), os
transtornos mentais (223; 2,19%) e a intoxicação exógena (200; 1,97%), entre outras
que apareceram com menor percentual de notificações (70; 0,69%). Conclusão: o
presente estudo evidenciou um considerável aumento na notificação dos agravos
relacionados ao trabalho no período analisado, especialmente os acidentes. No entanto,
as notificações das doenças ainda demonstram uma provável subnotificação/subregistro junto ao SINAN, demonstrando a necessidade de envolvimento dos profissionais
da saúde
Palavras-chave: Palavras-chaves: Magnitude. Epidemiologia. Morbidade. Trabalho.
Title: ANALYSIS OF MAGNITUDE MORBIDITY RELATED TO WORK IN THE STATE OF
RIO GRANDE DO NORTE THE PERIOD 2007 TO 2014
Abstract: Objective: analysis of the magnitude of morbidity related to the Rio Grande do
Norte state workers between 2007 and 2014. Method: descriptive study, developed
from data collected by the Occupational Health Reference Center (CEREST) in RN, Brazil.
The population of this research was represented by cases of diseases and disorders
related to work, that have been reported in health services and closed by CEREST / RN
from 2007 to 2014, excluding cases not closed in SINAN to the collection period data
that occurred from March to April 2015. results from the years 2007-2014, were
reported by SINAN, 10,161 cases of diseases related to work in RN. Of these, 9,178
(90.33%) were configured as accidents. Most (5,369; 52.84%) of the accidents reported
referred to the biological, followed by serious industrial accidents (3809: 37.49%). For
diseases, stood out the RSI / MSDs (490; 4.82%), mental disorders (223, 2.19%) and
exogenous intoxication (200; 1.97%), among others that appeared less percentage of
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notifications (70; 0.69%). Conclusion The present study showed a significant increase in
the reporting of injuries related to work, in the analyzed period, especially accidents.
However, notifications of diseases still shows a likely underreporting / underreporting
by the SINAN, demonstrating the need for the involvement of health professionals and
improvements in worker health surveillance structure for better coverage and quality of
system data information and the process of esta
Keywords: Keywords: Magnitude. Epidemiology. Morbidity. job.
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Código: SB0530
Autor: ANA CECÍLIA CORREIA SANTOS DAS CHAGAS
Orientador: RENATA GONCALVES FERREIRA
Título: "PERFIL COMPORTAMENTAL DE MACACOS-PREGO (SAPAJUS SPP) CATIVOS."
Resumo: Muitos animais cativos são mantidos em condições precárias que põe em risco
a sua saúde e bem-estar. Dentre os meios de mensurar estresse e bem estar em animais
cativos, há a análise comportamental com foco em estereotipias. No Brasil, macacosprego (Sapajus spp) são os primatas achados em maior número em centros de cuidado
governamentais e zoológicos, o que torna importante trabalhos que visem a melhoria de
seu manejo em cativo. Coletamos dados de 34 macacos-prego em quatro diferentes
ambientes de agosto de 2015 a janeiro de 2016. Usamos método animal focal para
estados e ad libitum para eventos. A partir desses registros fizemos o orçamento de
atividades, comparando por sexo e tipo de ambiente através de análise de GLM, e
correlação de Pearson entre comportamentos normativos do gênero e estereotipias do
tipo estado, usando o programa IBM SPSS Statistics 22. Ganho de energia e Vigilância
ocuparam a maioria do orçamento de atividades dos animais, seguidas por locomoção,
estereotipias do tipo estado e comportamentos sociais positivos. Os animais realizaram,
em média, 45,91 estereotipias do tipo eventos por hora. Os animais no CETAS exibiram
mais comportamentos para ‘Ganho de energia’ e menos comportamento de ‘Vigilância’
que os de outros recintos. Estereotipias do tipo estado correlacionaram de forma
negativa com “Locomoção” e de forma positiva com “Inatividade”, podendo indicar
similaridades aos estilos de enfrentamento proativo e reativo.
Palavras-chave: comportamento animal; Sapajus; estereotipia.
Title: Behavioural profile of captive capuchin monkeys (Sapajus spp).
Abstract: Many captive animals are kept in precarious conditions that may put their
health and well being at risk. Among the ways of measuring stress and well being in
captive animals, there is the behavioural analysis with a focus in stereotypies. In Brazil,
capuchin monkeys (Sapajus spp) are the primate with the biggest number of individuals
found in government centers of care (CETAS) and zoos, which makes it important to
have works with the objective of bettering their management in captivity. We collected
data from 34 capuchin monkeys in four different places, from August 2015 to january
2016. We used the focal animal method for prolongued behaviours (states) and ad
libitum method for quick behaviours (events). With this data, we did the activity budget,
comparing by sex and type of location through GLM analysis, as well as Pearson
correlation between normative behaviours (for that genus) and state-type stereotypies,
using the program IBM SPSS Statistics 22. “Energy gain” and “Vigil” occupied most of the
animal activity budget, followed by “Locomotion”, State-type stereotypies and positive
social behaviour. The animals did about 45.91 event-type stereotypies per hour. The
animals at CETAS showed more behaviours to “Gain energy” and less behaviours of
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“Vigil” than the ones at other places. State-type stereotypies negatively with
“Locomotion”, and positively with “inactivity”, which may indicate similarities to the
styles “proactive” and “reactive”.
Keywords: animal behaviour; Sapajus; stereotypies.
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Código: SB0531
Autor: ANTONIA AMANDA EZEQUIEL SIQUEIRA
Orientador: CLEONICE ANDRÉA ALVES CAVALCANTE
Título: Perfil epidemiológico dos trabalhadores acometidos pela morbidade relacionada
ao trabalho no Estado do Rio Grande do Norte.
Resumo: Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos trabalhadores acometidos pela
morbidade relacionada ao trabalho no Estado do Rio Grande do Norte. Método: Estudo
transversal, descritivo, desenvolvido a partir de dados levantados junto ao Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) no Rio Grande do Norte, estado da
região nordeste do Brasil. autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, Parecer
N° 014/2014, seguindo o que determina a resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde-CNS/MS. Resultados: Ao traçar o perfil dos pesquisado observou-se que a maior
parte dos trabalhadores vitimados era do sexo masculino (51,42%), média das idades de
35,86 (±10,99 anos), com idade mínima de 18 anos e máxima de 69 anos, raça/cor parda
(46,02%), não terceirizado (40,60%), com escolaridade ignorada (30,73%) e situação no
mercado de trabalho ignorado (32,12%). Apresentava uma média de tempo de trabalho
na ocupação de 7,65 anos. Conclusão: Diante dos resultados aqui apresentados, torna-se
imprescindível a efetivação da vigilância em saúde do trabalhador e integração da
mesma com as demais vigilâncias (ambiental, epidemiológica e sanitária) para que
ocorra tanto a elucidação do que realmente ocorre em relação à morbidade e
mortalidade dos trabalhadores, como as mudanças necessárias nos processos de
trabalhos com vistas à prevenção de acidentes e doenças e promoção da saúde nos
ambientes de trabalho.
Palavras-chave: Epidemiológia.Trabalhadores.Morbidade.
Title: EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF WORKERS AFFECTED BY WORK-RELATED
MORBIDITY IN RIO GRANDE DO NORTE STATE
Abstract: Objective:To describe the epidemiological profile of workers affected by workrelated morbidity in the state of Rio Grande do Norte. Method: Cross-sectional,
descriptive study, developed from data collected by the Occupational Health Reference
Center (CEREST) in Rio Grande do Norte state in northeastern Brazil. The data used in
this research were provided by Subcoordenadoria of Epidemiological Surveillance of the
State Department of Public Health - SUVIGE / SESAP after the written consent of the
state manager by letter of consent and the institution's authorization form, and
authorization of the Committee Research ethics UFRN, Opinion No. 014/2014, following
which determines the resolution 466/12 of the National Health Council-CNS / MS.
Results: In tracing the profile of the researched was observed that most of the victimized
workers were male (51.42%), mean age of 35.86 (± 10.99 years), with a minimum age of
18 years and maximum of 69 years mixed race / color (46.02%), not outsourced
(40.60%), with ignored education (30.73%) and ignored situation in the labor market
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(32.12%). It had an average working time in the occupation of 7.65 years. Conclusion:
Based on the results presented here, it is essential to effective worker health
surveillance and integration thereof with other surveillance (environmental,
epidemiological and health) so that both occur elucidation of what actually occurs in
relation to morbidity and mortality of workers, as the necessary changes in the work.
Keywords: Epidemiology.Workers.Morbidity.
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Código: SB0532
Autor: CARLA ALVES DE AZEVEDO
Orientador: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA
Título: Avaliação da atividade anticoagulante de polissacarídeos sulfatados da alga verde
Udotea flabellata J.V.Lamououx
Resumo: Algas marinhas são fontes de diversos compostos bioativos inclusive
polissacarídeos sulfatados (PS). Há uma grande abundância da alga Udotea flabellum
(UF) no litoral do RN. Contudo, na literatura não há estudos sobre os PS sintetizados por
esta alga. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar o potencial antioxidante e
anticoagulante dos PS da alga. Obteve-se nove fracções ricas em PS (FSP): F0,3v, F0,5v,
F0,6v; F0,7v; F0,8v; F1,0v; F1,2v; F1,5v e F2,0v por digestão proteolítica seguido por
precipitação com acetona sequencial. A quantidade de proteína, sulfato, açúcar e a
composição monossacáridica das amostras foi determinada. A atividade antioxidante
das amostras foi avaliada utilizando cinco testes. A atividade anticoagulante foi
determinada usando os testes de PTTa e PT. A fração F0,5v foi sub-fracionada (cinco
frações: FI, FII, FIII, FIV, FV) e sua citotoxidade foi avaliada teste de MTT. Todas FSP
apresentaram atividade antioxidante e anticoagulante. Para prolongar o tempo de
coagulação no teste de PTTa, a concentração necessária de F0.5v (2,5 ug /mL) foi quase
duas vezes mais baixa do que a da heparina de baixo peso molecular, Clexane (4,1
ug/mL). Apenas FI, FII, FIV apresentaram atividade anticoagulante. Dentre elas FI foi a
mais potente. Ela é composta por galactose e sulfato. Além disso, F0,5v, FI e FII (10-1000
ug/mL) não têm efeito citotóxico. Os dados mostraram que FI possui um potencial
anticoagulante a ser mais entendido e explorado.
Palavras-chave: Udotea flabellum. Galactanas sulfatas. Alga verde.
Title: Evaluation of anticoagulant activity of sulfated polysaccharides of green seaweed
Udotea flabellata J.V.Lamououx.
Abstract: Seaweeds synthesize several bioactive compounds, among these sulfated
polysaccharides (SPs) stand out, because they have several pharmacological activity.
The green seaweed Udotea flabellum is found in Rio Grande do Norte coast. However,
there no data about the pharmacological activity of its sulfated polysaccharides (SPs).
Thus, this study was aimed at evaluating the potential anticoagulant and antioxidant
activities of Udotea SPs. We extracted nine SP-rich fractions (SPF): F0,3v, F0,5v, F0,6v;
F0,7v; F0,8v; F1,0v; F1,2v; F1,5v e F2,0v by proteolytic digestion followed by sequential
acetone precipitation. The amount of protein, sulfate, sugar and the monosaccharide
composition of the samples was determinated. The antixodant activity of molecules was
evaluated using five test. APTT and PT anticoagulant tests were used. The fraction F0,5v
was purified given five fractions (FI, FII, FIII, FIV, FV). Cytotoxic activity against cells was
evaluated using MTT assay. All SPF showed anticoagulant and antioxidant activity. To
prolong the coagulation time to double the baseline value in the APTT, the required
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concentration of F0.5v (2.5 ug/mL) was almost 2-fold lower than that of the low
molecular weight heparin Clexane (4.1 ug/mL). Only FI, FII, FIV showed anticoagulant
activity. FI was most potent compound. It is composed of galactose and sulfate and it
showed no protein contamination. In addition, F0,5v, FI e FII (from 10 to 1000 ug/mL)
have no cytotoxic effect.
Keywords: Udotea flabellum; sulfated galactan; green seaweed
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Código: SB0535
Autor: MAYGLANNE CRISTINA BARBOSA DA COSTA LIMA
Orientador: SATHYABAMA CHELLAPPA
Co-Autor: NIRLEI HIRACHY COSTA BARROS, RAYSSA DANTAS DE LIRA
Título: "Aspectos reprodutivos do peixe traíra, Hoplias malabaricus no açude Marechal
Dutra do Rio Grande de Norte."
Resumo: O presente trabalho verificou os aspectos reprodutivos do peixe traíra, Hoplias
malabaricus (Bloch, 1794), um peixe Neotropical. O estudo foi realizado na bacia
hidrográfica do rio Piranhas–Assu, nas coordenadas geográficas (6°24’06,87” S e
36°35’07,23” W). As capturas dos peixes foram realizadas mensalmente de agosto/2015
a junho/2016. Em laboratório, os peixes foram identificados taxonomicamente, pesados,
medidos e o sexo foi identificado. Os seguintes aspectos reprodutivos foram verificados:
tamanho do corpo, proporção sexual, tipo de crescimento, comprimento de primeira
maturação sexual (L50), aspectos do desenvolvimento das gônadas, fator de condição
(K) e índice gonadossomático (IGS). Foram capturados 141 exemplares de H.
malabaricus, a proporção sexual foi de 1M:1,4F. O comprimento total variou de 12,7 cm
a 41,5 cm (32,4 ± 7,0) e o peso total variou de 18,0 g a 1028,0 g (456,7 ± 230,1). O valor
do coeficiente angular foi (&#952;= 3,00), indicando crescimento isométrico. O valor do
L50 foi de 25,7 ± 0,97 cm para machos e 25,7 ± 0,77 cm e fêmeas. A espécie apresentou
os estádios de maturação: imaturo, em maturação, maturo e esvaziado. O IGS para sexos
teve picos em agosto (1,78 ± 1,96), dezembro (3,87 ± 12,01), fevereiro (1,41 ± 1,58) e
abril (1,79 ± 2,72). Foi constatada uma relação direta entre o fator de condição e o índice
gonadossomático. O presente estudo fornece informações sobre a biologia reprodutiva
dos peixes de água doce do Rio Grande do Norte, Brasil.
Palavras-chave: Biologia reprodutiva. Peixe traíra. IGS
Title: REPRODUCTIVE ASPECTS OF FISH TRAÍRA, Hoplias malabaricus (Bloch, 1794),
FROM MARECHAL DUTRA RESERVOIR OF RIO GRANDE DE NORTE
Abstract: This study verified the reproductive aspects of traíra, Hoplias malabaricus
(Bloch, 1794), a neotropical fish. The study was realized in the hydrographic basin of
Piranhas-Assu, the geographical coordinates (6°24’06,87” S e 36°35’07,23” W). The fish
catches were realized monthly from August / 2015 to June / 2016. In the laboratory, the
fish were identified taxonomically, weighed, measured and sex was identified. The
following reproductive aspects were checked: body size, sex ratio, type of growth, length
of sexual maturity (L50), aspects of development of gonads, condition factor (K) and
gonadossomatic index (GSI). Were captured 141 specimens of H. malabaricus, the sex
ratio was 1M: 1,4F. The total length varied from 12.7 cm to 41.5 cm (32.4 ± 7.0) and the
total weight varied from 18.0 g to 1028.0 g (456.7 ± 230.1). The value of the slope was
(&#952; = 3.00), indicating isometric growth. The value of L50 was 25.7 ± 0.97 for males
and 25.7± 0.77 cm for females. The species presented those maturity stages: immature,
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maturing, mature and emptied. The GSI for group sex have peaks in August (1.78 ± 1.96),
December (3.87 ± 12.01), February (1.41 ± 1.58) and April (1.79 ± 2.72). Was found a
direct relationship between the condition factor (k) and the GSI. This study provides
information about the reproductive biology of freshwater fish of Rio Grande do Norte,
Brazil.
Keywords: reproductive biology. traíra fish. GSI
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Código: SB0536
Autor: RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA
Orientador: ROBERTA DE OLIVEIRA CACHO
Título: Análise comparativa do padrão eletromiográfico com o comprometimento motor
no alcance pós-AVE.
Resumo: Resumo: O objetivo do estudou foi analisar a ativação muscular do membro
superior parético durante o movimento de alcance, verificando a existência de
correlação com o comprometimento funcional e sensório-motor em indivíduos
acometidos por acidente vascular encefálico. Metodologia: O estudo tem caráter
analítico, observacional, e transversal. Foram avaliados aqueles que apresentassem
diagnóstico clínico de AVE, com idade acima de 18 anos e que não fossem acamados,
com bom cognitivo. Resultados: 12 pacientes, dos quais 4 eram mulheres, apresentaram
mediana de 63 anos e 7,5 anos de tempo de lesão. Onze sofreram apenas um AVE, 10
eram destros e 4 sofreram comprometimento no hemicorpo direito. Tinham bom
cognitivo (MEEM: 26), tinham boa independência funcional (MIF total: 115,5) e no
protocolo de desempenho físico de Fugl-Meyer para os membros superiores
apresentaram mediana de 40,5. Conclusão: Não há correlação significativa entre o
comprometimento motor e a funcionalidade de pacientes acometidos por acidente
vascular encefálico.
Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico. Ativação muscular. Alcance
Title: Comparative analysis of electromyographic standard with motor impairment in
post-stroke range.
Abstract: Abstract: The aim of the studied was to analyze muscle activation of the paretic
upper limb during movement range, checking for correlation with functional and
sensorimotor in individuals affected by stroke. Methodology: The study is analytical
character, observational and cross. We evaluated those patients with clinical diagnosis
of stroke, aged above 18 years and who were not bedridden with cognitive good.
Results: 12 patients, of which four were women, with a median of 63 years and 7.5 years
of injury time. Eleven suffered just one stroke, 10 were right-handed and 4 suffered
impairment in the right hemisphere. They had good cognitive (MMSE 26) had good
functional independence (total FIM: 115.5) and physical performance protocol FuglMeyer for the upper body showed median of 40.5. Conclusion: There is no significant
correlation between motor impairment and the functionality of patients with stroke.
Keywords: Stroke. muscle activation. Range.
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Código: SB0537
Autor: EVÂNIA MEDEIROS DE SOUZA
Co-Autor: ILANE CRISTINA DA SILVA
Título: Terapia de Espelho: influência da técnica em pacientes pós-AVE com diferentes
graus de comprometimento motor.
Resumo: Objetivo: Avaliar os benefícios da Terapia de Espelho (TE) em pacientes com
diferentes níveis de comprometimento motor pós-AVE com dois protocolos de terapia
distintos. Métodos: Trata-se de um estudo quase experimental, cego e randomizado, com
27 indivíduos na fase crônica do AVE que foram recrutados da Clínica Escola de
Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (Facisa/UFRN). Os
participantes foram randomizados em dois grupos de intervenção: grupo de TE com
padrões motores de movimento (PM, n=13) e grupo de TE com atividades específicas
funcionais (AE, n=14). As avaliações de comprometimento motor (Escala de Fugl-Meyer
– FM) e funcionalidade (Medida de Independência Funcional – MIF) foram realizadas no
pré e pós-tratamento, e após 3 meses do término das sessões (follow-up). Em cada
grupo de intervenção havia pacientes classificados com comprometimento motor leve,
moderado ou grave, de acordo com a FM. Todos os participantes receberam 15 sessões
de TE, 3 vezes na semana com duração de 50 minutos. Resultados: Nos níveis moderado
e grave, houve significância estatística para a FM do pré para o follow-up tanto para PM
(moderado e grave – p=0,038) quanto para AE (moderado – p=0,019; grave – p=0,018).
Ambos os grupos (PM e AE) mostraram melhorias significativas nos escores de FM total
no pós-tratamento e follow-up (p<0,05). Entretanto, apenas o grupo AE teve melhoras
funcionais na avaliação da MIF. Conclusão: A TE mostrou-se eficaz para ganhos motores
e funcionais
Palavras-chave: AVE; Terapia de Espelho; Comprometimento motor; Padrões Motores.
Title: Mirror Therapy: technique benefits in different motor impairment in post-stroke
subjects
Abstract: Objective: Evaluate the benefits of Mirror Therapy (MT) in patients with
different motor impairment levels post-stroke with two different therapy protocols.
Methods: It is a quasi-experimental study, blind and randomized. With 27 individuals in
the chronic phase of stroke who were recruited of Clinical School of Physiotherapy,
Faculty of Health Sciences Trairi (FACISA / UFRN). Participants were randomized into
two intervention groups: MT group with motion motor patterns (PM, n = 13) and TE
group with specific functional activities (AE, n = 14). The motor impairment
assessments (Fugl-Meyer Scale - FM) and (Functional Independence Measure - FIM)
were performed before and after treatment, and after 3 months of the end of the
sessions (follow-up). In each intervention group patients were classified as mild,
moderate or severe motor impairment according to FM. All participants received 15
sessions of TE, 3 times a week lasting 50 minutes. Results: In moderate and severe
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levels, there was statistical significance for the pre FM for follow-up for both PM
(moderate and severe - p = 0.038) and for AE (moderate - p = 0.019; severe - p = 0.018).
Both groups (AM and AE) showed significant improvements in overall FM scores at posttreatment and follow-up (p <0.05). However, only the EA group had functional
improvements in the assessment of FIM. Conclusion: The MT was effective for engines
and functional gains in post-stroke patients, and individuals with moderate to severe
motor impairmen
Keywords: stroke; Mirror therapy; Motor impairment; Engines standards.
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Código: SB0538
Autor: MÁRJORE FERRAZ DE ALMEIDA
Orientador: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES
Co-Autor: LUANDA BARBARA FERREIRA CANARIO DE SOUZA, MELINA BEZERRA
LOUREIRO, RAYSSA NAYANNE OLIVEIRA DA SILVA
Título: "Perfil linfocitário de crianças com suspeita clínica de imunodeficiência
primária."
Resumo: As Imunodeficiências Primárias (IDPs) representam um grupo de doenças
reconhecidas na clínica médica e podem ser classificadas de acordo com os tipos de
mecanismos imunológicos interrompidos. Estas doenças são reconhecidas por métodos
laboratoriais como hemograma, citometria de fluxo e dosagem das imunoglobulinas.
Neste trabalho foram triados 31 pacientes, de ambos os sexos, com idades entre 1 ano e
1 mês a 18 anos, atendidos no ambulatório de Alergia, Pneumologia e Imunodeficiências,
no ambulatório de Reumatologia do Hospital de Pediatria - HOSPED e na enfermaria
pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. Realizou-se hemograma, dosagem de imunoglobulinas e a
quantificação celular por citometria de fluxo, sendo tais valores analisados por
comparação com os valores de referência previamente publicados na literatura. A partir
da avaliação dos indivíduos estudados neste trabalho, foi possível a detecção de dois
pacientes, os quais representam 6,5% da população estudada, com alterações
significativas no perfil linfocitário levando a um diagnóstico de IDP. Desse modo,
destaca-se a importância do trabalho para avaliação laboratorial do diagnóstico e
intervenção terapêutica dos pacientes com infecções de repetição sendo importante a
contínua investigação na população do Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: Imunodeficiência primária; perfil linfocitário; citometria;
Title: LYMPHOCYTIC PROFILE OF CHILDREN WITH CLINICAL SUSPICION OF PRIMARY
IMMUNODEFICIENCY
Abstract: Primary immunodeficiencies (PIDs) represent a group of diseases recognised
in the medical clinic and they can be classified according to the types of immunological
mechanisms interrupted. These diseases are diagnosed by laboratory methods as
hemogram, flow cytometry and dosage of immunoglobulins. In this work were sorted 31
patients of both sexes, aged 1 year and 1 month to 18 years, treated in the outpatient of
Allergy, Pneumology and immunodeficiencies, the Rheumatology outpatient of the
Hospital of Pediatrics - HOSPED and in the nurse at the Onofre Lopes University
Hospital of Federal University of Rio Grande do Norte. The cell blood count, the dosage
of immunoglobulins and the cell quantification by flow cytometry was held, being such
values analyzed by comparison with previously published reference values in the
literature.Based on the evaluation of the individuals included in this study, it was
possible the detection of two patients, which represent 6.5% of the population studied,
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with significant changes in lymphocyte profile leading to a diagnosis of PID. Thus, we
highlight the importance of the work for laboratory evaluation of diagnosis and
therapeutic intervention of patients with repeated infections being important the
ongoing investigation into the population of Rio Grande do Norte.
Keywords: Primary immunodeficiency; profile infiltration; flow cytometry;
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Código: SB0545
Autor: KARLA MICHELLE SANTOS DA ROCHA
Orientador: CLAUDIA SOUZA MACEDO
Co-Autor: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, IDIANA DE MACÊDO BARBOSA,
NKARTHE GUERRA ARAUJO
Título: PROCESSAMENTO E ANALISE SENSORIAL DE IOGURTE PROBIÓTICO
CONDIMENTADO COM CURRY, GARAM MASSALA, CARDAMOMO, SAL E AZEITE.
Resumo: O presente projeto de pesquisa teve por objetivo desenvolver e avaliar o
iogurte salgado condimentado, com o intuito de trazer para o consumidor uma nova
perspectiva no consumo de alimentos lácteos bem como a substituição de produtos
alimentícios que possuem conservantes e corantes em sua composição. Para execução
dos experimentos, foram usados seis litros de leite adicionados de 10% de leite em pó,
que foram submetidos ao tratamento térmico a 90º C/ 5min e em seguida resfriado até
45º para adição da cultura láctica probiótica composta por Streptococcus thermophilus,
Lactbacillus acidophilus e Bifidobacterias. O leite inoculado foi colocado em câmara
incubadora BOD a 43°C e após a fermentação foi levado para dessorar para remoção
parcial do soro, aumentando a consistência do mesmo. Foram elaboradas duas amostras
(F1 e F2) de iogurtes com diferentes concentrações de curry, garam masala, cardamomo,
azeite e sal. Análises sensoriais foram realizadas e as amostras mostraram níveis de
aceitação satisfatórios, sendo que a amostra F1 apresentou melhor aceitação e intenção
de consumo, quando comparado a amostra F2.
Palavras-chave: Iogurte. Condimentos. Cultura probiótica. Saúde humana.
Title: PROCESSING AND SENSORY ANALYSIS OF PROBIOTIC YOGURT AND SPICY WITH
CURRY, GARAM MASSALA, CARDAMOM, SALT AND OIL.
Abstract: The present research project aimed to develop and evaluate the salty yogurt
spiced, with the intention to bring to the consumer a new perspective in the
consumption of dairy foods as well as replacing of food products preservatives which
have and dyes in their composition. For execution of experiments, six liters be used of
added milk added from 10% of milk powder, that have been submitted to the thermal
treatment at 90°C / 5 min and then cooled up to 45 ° C addition to the culture probiotic
lactic comprising of Streptococcus thermophilus, Lactbacillus acidophilus and
Bifidobacterias. The inoculated milk it was placed in chamber incubator BOD at 43 °C
and after fermentationh he was taken to dessorar for of serum partial removal,
increasing the consistency of the same. Have been prepared two samples (F1 e F2) of
yoghurts with different concentrations of curry, garam masala, cardamom, olive oil and
salt. Sensory analysis were realized and the samples showed acceptance levels of
satisfactory, and the sample F1 showed a better acceptance and intention consumption,
compared to sample F2.
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Keywords: Yogurt. Spice. Probiotic culture. Human health.
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Código: SB0551
Autor: DANDARA RAYSSA SILVA DE SOUZA
Orientador: FABIA BARBOSA DE ANDRADE
Título: INDICADORES DA SAÚDE MATERNA NO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO
DE 2000-2014
Resumo: A mortalidade materna é um problema de saúde pública no Brasil, sendo
inadmissível que o processo reprodutivo cause danos à mulher, o que é evitável em 92%
dos casos. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo descrever e comparar os
indicadores relativos à saúde materna no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, no
período de 2000 a 2014. Trata-se de um estudo ecológico, descritivo e analítico, de série
temporal, da saúde materna, realizado a partir de dados secundários do Sistema de
Informação sobre Nascidos Vivos e do Sistema de Informação de Mortalidade. Foram
computados os dados referentes aos 167 municípios do Rio Grande do Norte. A média da
quantidade de mulheres por município do Rio Grande do Norte, que realizaram sete ou
mais consultas de pré-natal segue um padrão de aumento, indo de 108,38, em 2000,
para 169,65, em 2014. A média de NV por parto vaginal por município segue um padrão
de diminuição ao longo do tempo, indo de 241,94 a 113,41, de 2000 a 2014. A média de
NV por cesariana segue um padrão de aumento, indo de 91,58 a 170,46, de 2000 a 2014.
A média do Coeficiente de Mortalidade Materna apresentou a menor média no ano de
2006 (15,77), e a maior média observada foi no ano de 2005 (88,10), e o ultimo ano
estudado apresentou uma média de 69,12. Conclui-se que a saúde materna apresenta
fragilidades, as quais pode ser sanadas a partir da investigação dos fatores
condicionantes, bem como da implementação de estratégias de melhoria da assistência
nessa área.
Palavras-chave: Saúde Materna. Mortalidade Materna. Morte Materna.
Title: INDICATORS OF MATERNAL IN RIO GRANDE DO NORTE THE PERIOD 2000-2014
Abstract: Maternal mortality is a public health problem in Brazil and is unacceptable
that the reproductive process causes damage to the woman, which is preventable in
92% of cases. Thus, this study aims to describe and compare the indicators on maternal
health in the state of Rio Grande do Norte, Brazil, from 2000 to 2014. This is an
ecological study, descriptive and analytical, time series, maternal health, held from
secondary data from the Live Births Information System and the Mortality Information
System. The data for the 167 municipalities of Rio Grande do Norte were computed. The
average number of women in the municipality of Rio Grande do Norte, which had seven
or more prenatal consultations follow a pattern of increase, going from 108.38 in 2000,
to 169.65 in 2014. The average live births vaginally by municipality follows a pattern of
decline over time, going from 241.94 to 113.41 of 2000 to 2014. the average cesarean
live births follows a pattern of increase going from 91.58 to 170.46, from 2000 to 2014.
the average Maternal Mortality Rate had the lowest average in 2006 (15.77), and the
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highest average was observed in 2005 (88.10), and the last year studied presented an
average of 69.12. In conclusion, maternal health has weaknesses, which can be
addressed from the investigation of the conditioning factors and the implementation of
care improvement strategies in this area.
Keywords: Maternal Health. Maternal Mortality. Maternal Death.

1437

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0553
Autor: ALINE DIAS BESERRA
Orientador: NILBA LIMA DE SOUZA
Co-Autor: ANDRESSA DA SILVA PAULA, CECILIA OLIVIA PARAGUAI DE OLIVEIRA
SARAIVA, NICLÉCIA CARLA PEREIRA DA FONSECA
Título: Identificação dos incidentes/eventos adversos em uma Maternidade Escola
Resumo: INTRODUÇÃO: Evento adverso é a ocorrência de um incidente decorrente dos
cuidados de saúde, que causa dano ao paciente, não atribuíveis à evolução natural da
doença. O estudo objetiva identificar os incidentes/eventos adversos ocorridos, bem
como a natureza do incidente e o grau do dano ao recém-nascido hospitalizado em uma
UTIN de uma maternidade escola. METODOLOGIA: estudo transversal, descritivo,
retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado em uma UTIN de uma
maternidade escola. A amostra constou de 116 recém-nascidos internados no período
de janeiro a junho de 2015, com tempo de internação superior a 24 horas e que não
tivessem eventos anteriores à admissão. A coleta de dados ocorreu de maio a agosto de
2015 a partir da análise retrospectiva dos prontuários baseando-se na ferramenta
Trigger. RESULTADOS: dos RN investigados, 110 sofreram pelo menos um evento
adverso durante a internação, com registro total de 391 nos prontuários analisados e
taxa de 3,37 eventos por paciente. Destacaram-se os distúrbios da termorregulação
(39,0%), seguidos das infecções relacionadas à assistência à saúde (16,4%) e distúrbios
da glicemia, hipoglicemia (9,0%) e hiperglicemia (6,64%). Quanto à classificação dos
eventos, as categorias E e F foram mais frequentes, com taxa de 57,8% e 38,8%,
respectivamente. CONCLUSÃO: a elevada taxa de eventos identificada na unidade
estudada reforça a necessidade de elaboração de estratégias preventivas específicas
para esse ambiente de risco.
Palavras-chave: Unidades de terapia intensiva neonatal. Recém-nascido.
Title: IDENTIFICATION OF INCIDENT/ADVERSE EVENTS IN NEWBORNS OF A SCHOOL
MATERNITY
Abstract: BACKGROUND: Adverse event is the occurrence of an incident resulting from
health care, which causes harm to the patient, not attributable to the natural course of
the disease. The study aims to identify incidents / adverse events, and the nature of the
incident and the extent of damage to the newborn hospitalized in a NICU of a school
maternity. METHODS: Cross-sectional, descriptive, retrospective study with a
quantitative approach, performed in a NICU of a school maternity. The sample consisted
of 116 newborns admitted from January to June 2015, with a length of stay more than
24 hours and do not have events prior to admission. Data collection occurred from May
to August 2015 from the retrospective analysis of the records based on the Trigger tool.
RESULTS: the investigated RN, 110 experienced at least one adverse event during
hospitalization, with total enrollment of 391 in the files and rate of 3.37 events per
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patient. Stood out the thermoregulation disorders (39.0%), followed by infections
related to health care (16.4%) and glucose disorders, hypoglycemia (9.0%) and
hyperglycemia (6.64%). The classification of events, categories E and F were more
frequent, with a rate of 57.8% and 38.8%, respectively. CONCLUSION: the high rate of
events identified in the study unit reinforces the need for developing specific prevention
strategies for this risk environment.
Keywords: Neonatal intensive care units. Newborn.
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Código: SB0559
Autor: DICKSON NOBREGA TRIGUEIRO DE MEDEIROS
Orientador: BRUNO LOBAO SOARES
Título: INJEÇÃO INTRAVENTRICULAR DE DIMETILTRIPTAMINA
PARÂMETROS DE MEMÓRIA E ANSIEDADE EM RATOS WISTAR

MODULA

Resumo: Neste estudo, avaliamos o aprendizado de ratos Wistar adultos que, durante
sua fase de desenvolvimento, foram alojados em ambiente aversivo. Métodos: O teste
realizado foi a esquiva discriminativa (ED), adaptação do Labirinto em Cruz Elevado.
Para gerar dados brutos nós utilizamos o software ANY-maze e, para análise estatística,
GraphPad Prism 5. Resultados: As comparações de teste T na ED apresentaram
diferenças significativas em ambos os dias, indicando que os animais aprenderam.
Conclusões: O teste realizado demonstrou ser efetivo para verificar o aprendizado deste
grupo de animais. Assim, nos próximos experimentos, haverá uma maior confiabilidade
nos dados gerados a partir de animais provenientes do mesmo alojamento.
Palavras-chave: Aprendizado; Memória; Wistar; DMT.
Title: INTRAVENTRICULAR INJECTION OF DIMETHYLTRYPTAMINE MODULATES
LEARNING AND MEMORY PARAMETERS ON WISTAR RATS
Abstract: In this study, we evaluated the learning of adult Wistar rats that during its
development phase, were housed in aversive environment. Methods: The test performed
was the discriminative avoidance (DA), Elevated Plus Maze adaptation. To generate raw
data we use the ANY-maze software and, for statistical analysis, GraphPad Prism 5.
Results: T-test comparisons in the DA are significantly different on both days, indicating
that the animals learned. Conclusions: The test performed was effective to verify the
learning of this group of animals. Thus, in the next experiments, there will be more
reliable data generated from animals from the same accommodation.
Keywords: Learning; Memory; Wistar; DMT.
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Código: SB0560
Autor: MAYARA FABIANA PEREIRA COSTA
Orientador: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST
Co-Autor: LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO
Título: Efeitos da prática mental na mobilidade de indivíduos com doença de Parkinson
idiopática
Resumo: INTRODUÇÃO: A prática mental vem mostrando benefícios no tratamento de
pacientes neurológicos, porém, ainda sem evidências na marcha de portadores da
Doença de Parkinson (DP). OBJETIVO: Verificar os efeitos imediatos na marcha de
pacientes com DP. METODOLOGIA: Estudo com 20 pacientes com DP entre 44 e 75 anos.
Foram avaliados aspectos sociodemográficos, clínicos, antropométricos, cognitivos, nível
de incapacidade física, capacidade de deambulação, nitidez da imagem neural, função
motora, desempenho em atividades diárias, mobilidade e cinemática da marcha. Os
participantes foram distribuídos em 2 grupos, GC e GE, aleatoriamente. O GC realizou
durante o treino etapas de familiarização, memorização e treino físico da tarefa e o GE,
além dessas, cumpriu as etapas adicionais de prática mental. Com reavaliação após 10
minutos e 7 dias. A normalidade foi verificada com o teste Shapiro-Wilk, o teste “t” não
pareado comparou variáveis clínicas e sócio-demográficas entre os grupos e uma
ANOVA verificou a interação entre grupos para medidas repetidas. RESULTADOS: Não
houve diferenças significativas entre os grupos, nas variáveis observadas. Apenas
intragrupo no que se refere a velocidade, comprimento da passada, amplitude de
movimento do quadril, tempo de apoio e balanço. CONCLUSÃO: A PM ainda não mostrou
resultados superiores significativos a PF em pacientes com DPI com apenas uma sessão
de treino.
Palavras-chave: Parkinson; Biomecânica; Distúrbios da marcha; Prática mental.
Title: Effects of mental practice on the mobility of individuals with idiopathic
Parkinson’s disease
Abstract: INTRODUCTION: The mental pactice has shown benefits in the treatment of
neurologic patients, but without evidences on the gait of patients with Parkinson's
Disease (PD). OBJECTIVE: To verify the immediate effects on gait of patients with PD.
METHODOLOGY: Review with 20 patients with PD, between 44 and 75 years old. It was
measured features sociodemographics, clinicals, anthropometrics, cognitives, level of
physical desability, walking ability, neural image sharpness, motor function,
performance in daily activities, mobility and gait kinematics. The participants were
randomly divided in 2 groups, GC and GE. The GC group realized, during the training,
steps of familiarization, memorization and physical training of the task and the GE
group, beyond those, accomplished the mental practice (MP) steps. They were reevaluated after 10 minutes and 7 days. Normality was verified with the Shapiro- Wilk
test, the "t" test unpaired compared clinical and socio –demographic variables between
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groups and ANOVA verified the interaction between groups for repeated measures.
RESULTS : There were no significant differences between groups in the observed
variables. Only intra-group on the speed, step length, hip movement amplitude, support
and swing time. CONCLUSION : The MP has not showed significant better results in
comparison to physical practice in PD patients with only one training session.
Keywords: Parkinson; Biomechanics; Gait disturbance; Mental practice.
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Código: SB0563
Autor: DAYANNE DOS SANTOS RIBEIRO
Orientador: CELIA MARCIA MEDEIROS DE MORAIS
Co-Autor: INGRID WILZA LEAL BEZERRA
Título: Prevalência de pressão arterial elevada em trabalhadores beneficiados pelo
Programa de alimentação do trabalhador em Indústrias têxteis da Grande Natal
Resumo: A hipertensão arterial sistêmica é uma afecção de alta prevalência que
contribui para origem de diversas doenças crônicas, acarretando aumento do risco e
mortalidade por doenças cardiovasculares. O presente estudo objetivou realizar aferição
da pressão arterial em trabalhadores de indústrias beneficiárias do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), afim de classificar os níveis pressóricos arteriais dos
trabalhadores. Foi desenvolvido um estudo descritivo, transversal, de natureza
quantitativa, realizado em indústrias têxteis da Grande Natal (RN). A coleta de dados foi
feita a partir da informação referida sobre o diagnóstico de HAS pelo trabalhador, do uso
de medicamento para o seu controle e da aferição da pressão arterial em trabalhadores
das indústrias selecionadas, os procedimentos de medida da pressão e a classificação da
pressão arterial dos trabalhadores foram realizados de acordo com as técnicas e
parâmetros recomendados pela VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. A amostra foi
composta por 229 trabalhadores de seis indústrias têxteis cadastradas no PAT, com
média de idade igual a 37 anos (±11). A média de renda dos funcionários da amostra é
de 1,5 salário mínimo (±2,6). Observou-se uma média de 116,34 mmHg para a pressão
sistólica (±14,73) e 77, 64 mmHg para a pressão diastólica (±11,34); 21,83% da amostra
estava com a pressão elevada na medida casual. Quanto às informações autorreferidas,
12,66% referiram hipertensãoto e 8,3% afirmaram usar hipotensivos.
Palavras-chave: prevalência de hipertensão. pressão arterial elevada. PAT.
Title: PREVALENCE OF HIGH BLOOD PRESSURE IN WORKERS BENEFITTED BY
PROGRAM OF WORKER’S FEEDING PROGRAM IN TEXTILE INDUSTRIES OF GRANDE
NATAL
Abstract: Systemic Arterial Hypertension (SAH) is a prevalent condition that contributes
to originate several chronic diseases, resulting in increased risk of cardiovascular
disease and mortality related to it. This study aimed to measure the blood pressure in
workers from industries benefitted by the Worker Food Program (WFP) in order to
classify the blood pressure level of these employees. A cross-sectional, descriptive and
quantitative study was held in textile industries of the great Natal area (RN). The
collected data were composed of the declaration of SAH diagnosis, the use of medication
to control the condition and the measurement of blood pressure in workers from
selected industries. The assesment and classification of blood pressure were carried out
according to techniques and parameters recommended by the VI Brazilian Guidelines on
Hypertension. The sample consisted of 229 employees of six textile industries registered
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in the WFP, mean age of 37 years (± 11). The workers' average income is of 1.5
minimum wage (± 2.6). An average of 116.34 mmHg for systolic pressure (± 14.73) and
77, 64 mmHg for the diastolic pressure (± 11.34) were observed and 21.83% of the
sample had high pressure during the casual measurement. Regarding the self-reported
diagnosis, 12.66% declared to have hypertension and 8.3% reported the use of
hypotensive drugs.
Keywords: Prevalence of hypertension. High blood pressure. Health food.
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Código: SB0564
Autor: LEILAN SANTOS SOARES
Orientador: EGMAR LONGO ARAUJO DE MELO
Co-Autor: ISABELLY CRISTINA RODRIGUES REGALADO, SILVANA ALVES PEREIRA
Título: MOBILIDADE E SUA RELAÇÃO COM O AMBIENTE DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL
Resumo: Alcançar mudanças ambientais favoráveis para as pessoas com deficiências é
uma das diretrizes estabelecidas pela Convenção da Organização das Nações Unidas
(ONU). Pesquisas demonstram que crianças e adolescentes com paralisia cerebral (PC)
ainda não têm as mesmas oportunidades que seus companheiros sem deficiência, por
barreiras relacionadas com o ambiente físico, social ou atitudinal. A classificação
internacional da funcionalidade, incapacidade e saúde (CIF) ressalta que o ambiente
onde as pessoas com alterações física, sensorial ou de aprendizagem vivem influenciará
de maneira significativa a extensão de sua participação. Dentre os aspectos que
caracterizam a PC, a classificação funcional é de substancial importância, e serve como
complemento para a categorização dessa condição. O presente estudo tem como
objetivo mensurar a função motora grossa, mobilidade e função manual de crianças e
adolescentes com PC e correlacionar com fatores ambientais dos participantes. Os
instrumentos utilizados são as escalas GMFCS, MACS e o questionário CHIEF. O projeto
teve duração de 12 meses, onde as principais ações efetivadas foram a realização de
estudos e aprofundamentos acerca do tema.A partir dessa pesquisa e dos estudos
realizados é perceptível a influência dos níveis da função motora grossa e do ambiente
no desenvolvimento de diversas atividades em crianças e adolescentes com PC.
Palavras-chave: Paralisia Cerebral. Criança. CIF. Mobilidade. Ambiente.
Title: MOBILITY AND ITS RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENT OF THE CHILDREN
AND TEENAGERS WITH CEREBRAL PALSY
Abstract: Achieve favorable environmental changes for people with disabilities is one of
the guidelines established by the United Nations (UN) Convention.Research shows that
children and adolescents with cerebral palsy (CP) does not have the same opportunities
as their peers without disabilities, by barriers related to the physical, social and
attitudinal environment. The international classification of functioning, disability and
health (ICF) points out that the environment where people with physical, sensory or
learning changes live will influence significantly the extent of their participation.Among
the aspects that characterize the PC, the functional classification is of substantial
importance, and serves as a complement to the categorization of this condition.This
study aimed to measure gross motor function, mobility and manual function of children
and adolescents with PC and correlate with environmental factors of the
participants.The instruments used are the GMFCS scales, MACS and the questionnaire
CHIEF. The project lasted 12 months, where the main effect actions were the studies and
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insights on the subject.From this research and studies is noticeable the influence of
levels of gross motor function and the environment in the development of various
activities in children and adolescents with CP.
Keywords: Cerebral Palsy. Child. ICF. Mobility. Environment.
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Código: SB0566
Autor: AUGUSTO CÉSAR FERNANDES DE LIMA
Orientador: FABIO ROBERTO DAMETTO
Co-Autor: ANA ROBERTA ASSUNÇÃO DE FREITAS, TALITA PEREIRA DE LIMA, VIRGÍNIA
DÂMARIS FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA
Título: Analise in vitro do tampão cervical quanto a permeabilidade da dentinária em
dentes submetidos ao tratamento clareador
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de três materiais restauradores,
utilizados como tampão cervical, quanto à permeabilidade dentinária, em dentes
submetidos ao clareamento interno, em diferentes intervalos de tempo. Foram
selecionados 40 pré-molares extraídos por motivo ortodôntico. Inicialmente, os dentes
foram seccionados com um disco flexível diamantado 2 mm abaixo da cervical e então,
foram impermeabilizados abaixo dessa medida, em seguida, foram divididos
aleatoriamente em 4 grupos de acordo com o tipo de tampão cervical (G1- 10 dentes
selados com Coltosol, G2- 10 dentes com Ionoseal, G3- 10 dentes com Riva, G4- 10
dentes utilizados como grupo controle- sem tampão cervical). Cada amostra preenchida
com seu respectivo tampão cervical foi submetida à técnica de clareamento mediata
utilizando Whiteness Perborato. A cavidade com material foi selada com resina
composta, uma camada de esmalte de unha e uma camada de cianoacrilato de metila.
Cada amostra foi então, imersa em um recipiente plástico contendo água destilada com
pH 5,6. Após os intervalos de tempo de 12h, 24h, 72h e 7 dias, as amostras foram
submetidas à medição da liberação do oxigênio e variação de pH. Todos os grupos
apresentaram algum grau de transporte de oxigênio e liberação de pH, sendo que o
Coltosol obteve os melhores resultados, seguido do ionoseal e o riva, que obteve os
piores resultados. Concluiu-se que o Cotosol parece mais adequado em tampões
cervicais na endodontia.
Palavras-chave: Clareamento interno. Permeabilidade dentinária.
Title: Evaluation IN VITRO of Cervical Cap as Patency Dentin in Teeth Submitted to
Bleaching Treatment
Abstract: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of three restorative
materials used to buffer the cementoenamel junction, as the dentin in teeth submitted to
internal bleaching at different time intervals. 40 premolars were selected extracted for
orthodontic reasons, initially, all teeth were sectioned with a floppy disk diamond 2mm
below the cervical and then were sealed under this measure, then were divided
randomly into 4 groups according to the type of neck plug (G1 Coltosol sealed with 10
teeth, 10 teeth G2 with Ionoseal, G3 with teeth 10 Riva, G4 teeth 10 used as controlgroup without cervical cap). Each sample filled with their respective cervical cap was
subjected to mediate bleaching technique using Whiteness perborate. The material was
sealed cavity with resin composite, a nail enamel layer and a layer of ethyl
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cyanoacrylate. Each sample was then immersed into a plastic container containing
distilled water with pH 5.6. After the 12-hour time intervals, 24h, 72h and 7 days, the
samples were subjected to measurement of release of oxygen and pH variation. All
groups showed some degree of oxygen transport and release of pH, and the Coltosol
obtained the best results, followed by ionoseal and Riva, who had the poorest results. It
was concluded that the Coltosol seems to be more appropriate in endodontics in cervical
caps.
Keywords: Internal bleaching. Dentin permeability.
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Código: SB0567
Autor: CLÉCIA PATROCINIO DA SILVA
Orientador: DYEGO LEANDRO BEZERRA DE SOUZA
Título: Tendências de mortalidade por câncer de colo de útero nos estados brasileiros e
distrito federal e projeções até o ano 2030.
Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a tendência temporal da
mortalidade por câncer de colo de útero no Brasil e calcular a projeção da mortalidade
até o ano de 2030. Analisamos os óbitos ocorridos no Brasil de 1996 a 2010 com dados
provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade e foram realizadas análises
das tendências da mortalidade por meio da regressão Joinpoint. Para o cálculo das
projeções foi utilizado o programa Nordpred. Conclui-se que há tendência de redução
das taxas de mortalidade para o Brasil, com redução significativa para a região centro
oeste, sudeste e sul, ao passo que as regiões norte e nordeste apresentam tendência de
estabilidade. Nas projeções de mortalidade, haverá redução das taxas a partir do
primeiro período projetado, mais marcante para a região sul, cujas taxas até 2030 serão
explicadas, em maior medida, pela redução dos risco para a doença
Palavras-chave: Neoplasias do colo do útero. Mortalidade. Projeções.Tendências.
Title: Regional inequalities in cervical cancer mortality in Brazil: trends and projections
to 2030.
Abstract: This study aims to analyze the temporal trend of mortality from cervical
cancer in Brazil and calculate the projection of mortality by the year 2030. We analyze
the deaths in Brazil from 1996 to 2010 with data from the Information System mortality
and were performed analyzes of trends in mortality by Joinpoint regression.For the
calculation of projections was used Nordpred program. It is concluded that there is a
downward trend in mortality rates for Brazil , with a significant reduction for the central
region west, southeast and south, while the north and northeast regions have stable
trend. In mortality projections , there will be reduction in rates from the first projected
period, remarkable for the southern region , whose rates by 2030 will be explained in
greater extent by the reduction of risk for the disease .
Keywords: Cervical Neoplasms; Mortality; Projections; Trends.
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Código: SB0570
Autor: ALINE AIRES DE OLIVEIRA
Orientador: MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR
Título: PESQUISA CLÍNICA EM UNIDADE DE BLOCO OPERATÓRIO: A SEGURANÇA DO
PACIENTE RELACIONADA À LAVAGEM DE MÃOS
Resumo: Introdução: Os avanços científicos e tecnológicos trouxeram benefícios a
assistência à saúde, culminando em melhoria das ações de saúde para a população. No
entanto, observa-se que complicações primitivas, como as infecções hospitalares,
perduram, e são responsáveis por altas taxas de morbidade e mortalidade. Objetivo:
Identificar na literatura a frequência de higienização das mãos e a realização das
técnicas padronizadas pelos profissionais de enfermagem que atuam em centro
cirúrgico. Método: Revisão integrativa por estudos primários indexados nas seguintes
bases de dados: PubMed, CINAHL, MEDLINE e Science Direct, em todos os idiomas.
Resultados: Foram selecionados dois artigos que respondiam a questão norteadora. O
estudo intitulado An assessment of hand hygiene practices of healthcare workers of a
semiurban teaching hospital using the five moments of hand hygiene foi realizado no
Hospital da Universidade de Ensino de Babcock, na Nigéria. O estudo intitulado Practical
experience in a surgical unit when changing from scrub to rub foi realizado no Hospital
Universitário em Madrid, Espanha. Conclusão: A equipe de enfermagem é a que mantém
maior contato com o paciente, portanto precisa estar atenta às necessidades de higiene.
Buscar estratégias para capacitar o profissional, tornando-o capaz de identificar
empecilhos que dificultam a realização da técnica correta da HM é uma maneira eficaz
de promover assistência de qualidade.
Palavras-chave: higiene das mãos; controle de infecções; enfermagem.
Title: HAND HYGIENE AMONG PROFESSIONAL NURSING
ACTING IN SURGICAL CENTER: integrative review
Abstract: Introduction: Scientific and technological advances have brought benefits to
health care, resulting in improvement of health measures for the population. However, it
is observed that primitive complications such as nosocomial infections persist and are
responsible for high rates of morbidity and mortality. Objective: To identify the
literature the frequency of hand washing and carrying out the technical standard by
nursing professionals who work in the operating room. Method: Integrative review of
primary studies indexed in the following databases: PubMed, CINAHL, MEDLINE and
Science Direct, in all languages. Results: We selected two articles that answered the
guiding question. The study entitled An assessment of hand hygiene practices of
healthcare workers of the semiurban teaching hospital using the five moments of hand
hygiene was conducted at the University Hospital of Babcock Education in Nigeria. The
study entitled Practical experience in the surgical unit When changing from scrub to rub
was conducted at the University Hospital in Madrid, Spain. Conclusion: The nursing staff
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is what keeps most contact with the patient, so need to be attentive to hygiene needs.
Search strategies to train professionals, making it able to identify obstacles that hinder
the realization of the right of HM technical and guiding it with respect to the appropriate
frequency of hand washing is an effective way to promote quality care.
Keywords: hand hygiene; infection control; nursing.
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Código: SB0572
Autor: RAYSSA DANTAS DE LIRA
Orientador: SATHYABAMA CHELLAPPA
Co-Autor: MAYGLANNE CRISTINA BARBOSA DA COSTA LIMA, NIRLEI HIRACHY COSTA
BARROS
Título: "Aspectos reprodutivos do peixe marinho ariacó, Lutjanus synagris das águas
costeiras do Rio Grande de Norte."
Resumo: O presente trabalho verificou os aspectos reprodutivos do peixe marinho
ariocó, Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758), pertencente à família Lutjanídae. A espécie
ocorre nos Oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. O estudo foi realizado na praia de Baía
Formosa, Rio Grande do Norte, Brasil 06º 22' 10" Latitude S e 35º 00' 28" Longitude W.
Os peixes foram capturados bimestralmente de agosto de 2015 a maio de 2016. Em
laboratório, os peixes foram identificados taxonomicamente, pesados, medidos e o sexo
foi identificado. foram verificados os aspectos reprodutivos do peixe ariocó, proporção
sexual, tipo de crescimento, comprimento da primeira maturação sexual (L50), aspectos
do desenvolvimento das gônadas, fator de condição (K) e o índice gonadossomático
(IGS). A proporção sexual de L. synagris foi de 1M:1,3F. O comprimento total variou de
18 cm a 29 cm (23,26 ± 2,02) e o peso total variou de 89 g a 339 g (184,57 ± 48,00). O
crescimento foi alométrico negativo (&#952;= 2,725). O valor de L50 foi de 22,9 ± 0,97
cm para fêmeas e 23,7 ± 0,77 cm para machos. Os estádios de desenvolvimento gonadal
foram: imaturo, em maturação e maduro. Baseado nos valores do IGS o período
reprodutivo de L. synagris, ocorreu durante agosto-setembro. Quando comparado com o
IGS o fator de condição não mostrou correlação. Estudos relacionados à biologia
reprodutiva dos peixes geram subsídios para uma melhor compreensão quanto à
conservação e manejo das espécies, bem como a manutenção dos estoques pesqueiros.
Palavras-chave: Lutjanus synagris. aspectos reprodutivos. período reprodutivo
Title: REPRODUCTIVE ASPECTS OF THE MARINE FISH ARIOCÓ, Lutjanus synagris THE
COASTAL WATERS FROM RIO GRANDE DO NORTE
Abstract: This study investigated the reproductive aspects of the marine fish lane
snapper, Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758), of the family Lutjanidae. The species
occurs in the Indian Ocean, Pacific and Atlantic. The study was realized on the Baía
Formosa beach, Rio Grande do Norte, Brazil (06º 22 '10 "S Latitude and 35º 00' 28" W
Longitude). The fish were caught every two months, from August 2015 to May 2016. In
the laboratory, the fishes were taxonomically identified, weighed, measured and was
identified the sex. Reproductive aspects of lane snapper fish were checked: sex ratio,
type of growth, length of first sexual maturity (L50), aspects of the gonads development,
condition factor (K) and the gonadosomatic index (GSI). The sex ratio of L. synagris was
1M: 1,3F. The total length ranging from 18 cm to 29 cm (23.26 ± 2.02) and the total
weight ranging from 89 g to 339 g (184.57 ± 48.00). The type of growth was negative
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Allometric (&#952; = 2.725). The value of L50 was 22.9 ± 0.97 cm for females and 23.7 ±
0.77 cm for males. The gonadal development stages were: immature, maturing and
mature. Based on the values of GSI the reproductive period of L. synagris occurred
during August-September. When compared to the GSI whit condition factor, they not
showed correlation. The fish reproductive biology studies generate subsidies for a better
understanding about the conservation and management of species and the maintenance
of the fish stocks.
Keywords: Lutjanus synagris. reproductive aspects. reproductive period
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Código: SB0574
Autor: RAYANA MARIA MEDEIROS BATISTA
Orientador: GELSON DOS SANTOS DIFANTE
Co-Autor: EZIO HENRIQUE CAPISTRANO, NATHÁLIA RAFAELA FIDELIS CAMPOS, VALDI
DE LIMA JUNIOR
Título: Desempenho de crias suplementadas durante o período de amamentação em
pastos de capim-massai.
Resumo: O objetivo foi avaliar o desempenho de cordeiros suplementados ao pé das
mães em pastos de capim-massai. O experimento foi conduzido na área experimental do
Grupo de Estudos em Forragicultura (GEFOR), localizado na Escola Agrícola de Jundiaí,
Macaíba, RN. Os animais foram mantidos no pasto sob lotação intermitente e a
suplementação foi fornecida diariamente. Foram utilizadas 32 matrizes, com peso médio
inicial de 41,3 ± 1,57 kg acompanhadas de suas crias. Os animais-teste foram pesados a
cada 7 dias para acompanhamento do ganho de peso e ajuste da taxa de lotação. Os
cordeiros foram avaliados até a desmama, aos 90 dias de idade. Foram avaliados o
Escore de condição corporal (ECC), o retorno ao cio e a biometria dos cordeiros. A
quantidade de suplemento foi ajustada a cada pesagem. O peso das matrizes não foi
afetado pelos diferentes suplementos. O uso de suplementação com feno de Gliricídia e
farelo de soja para matrizes ovinas em lactação mantidas em pastos de capim-massai,
promoveu maior peso ao desmame das crias. Cordeiros filhos de matrizes
suplementadas com feno de gliricídia em pastos de capim-massai apresentaram maiores
medidas zoométricas, o que torna o feno de gliricídia uma alternativa viável de
suplementação para matrizes ovinas em lactação mantidas em pasto.
Palavras-chave: Rendimento, Panicum maximum, Suplementação, Fenação, Índices
Zootécnic
Title: Offspring performance supplemented during the breastfeeding period massaigrass
pastures.
Abstract: The experiment was conducted in the experimental area of the Study Group on
Forage (GEFOR), located in the Agricultural School of Jundiaí, Macaíba, RN. The objective
was to evaluate the performance of lambs supplemented the foot of mothers in
massaigrass pastures. The animals were kept in pasture under intermittent stocking and
supplementation was provided daily. They used 32 arrays, with average initial weight of
41.3 ± 1.57 kg accompanied by their offspring. The test animals were weighed every 7
days to monitor the weight gain and stocking rate adjustment. The lambs were
evaluated until weaning at 90 days of age. We also evaluated the body condition score
(BCS), the return to estrus and biometrics of the lambs. The amount of supplement was
adjusted every weighing. The weight of the matrix was not affected by different
supplements. The use of supplementation with Gliricidia hay and soybean meal for
lactating ewes kept massaigrass pastures, promoted higher weaning weight of calves.
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Lambs children of mothers supplemented with Gliricidia hay in massaigrass pastures
showed higher zoométricas measures, which makes the gliricidia hay a viable
alternative supplementation to lactating ewes kept on pasture.
Keywords: Income, Panicum maximum, Supplementation, Haying, Zootechnical Indexes
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Código: SB0576
Autor: YASMIN KETHLYN GOMES DOS SANTOS
Orientador: DANIELLE SOARES BEZERRA
Título: QUALIDADE DA SAÚDE MENTAL EM MULHERES ASSISTIDAS NAS UBS DO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN
Resumo: A saúde mental da mulher é um fator primordial para sua qualidade de vida e
autonomia materna. Pensando nisso, este projeto busca avaliar a qualidade da saúde
mental de mulheres de baixa renda, quanto à presença de problemas de ansiedade,
sintomas depressivos e estresse neste público, num período de 30 dias. Trata-se de um
projeto que está sendo realizado com mães de crianças, com idade entre 6 à 59 meses,
que frequentam as UBS da cidade de Santa Cruz/RN e, por meio de questionários
aplicados com esse público, será analisado apenas os dados referentes ao bem-estar
mental e estresse das mulheres por meio da avaliação da tabela K-10 que contém
questões referentes à saúde mental. As perguntas A e I obtiveram a maior porcentagem
(10%) para a resposta “o tempo todo”, já para a resposta “a maior parte do tempo” a
pergunta B obteve a maior porcentagem (24%). No todo, a questão com maior número
de respostas foi a questão B, referente à questão “sentiu-se nervosa nos últimos 30
dias?”. Então, com a análise dos resultados, observou-se um rastreio positivo de
possíveis níveis severos de problemas mentais nas mulheres. Desta forma, pode-se
afirmar que possivelmente esse público acreditam que problemas mentais são comuns
do dia-a-dia, o que camufla-os na saúde pública, entretanto, é necessário uma atenção
mais eficaz, nos cuidados primários da saúde, à respeito das doenças mentais, visando
melhorar a qualidade de vida da população.
Palavras-chave: Saúde. Problemas mentais. Ansiedade. Sintomas depressivos. Mulheres.
Title: QUALITY OF MENTAL HEALTH IN ASSISTED WOMEN IN UBS COUNTY SANTA
CRUZ/RN
Abstract: The mental health of women is a primary factor for their quality of life and
autonomy. Thinking about it, this project seeks to assess the quality of mental health of
low-income women, regarding the presence of anxiety disorders, depressive symptoms
and stress in this audience, over a period of 30 days. This is a project that is being
carried out with mothers of children aged 6 to 59 months, who attend the UBS in the city
of Santa Cruz/RN and, through questionnaires applied to that audience, will be analyzed
only the data referring to mental wellbeing and stress of women through the evaluation
of Table K-10 that contains questions relating to mental health. The questions A and I
obtained the highest percentage (10%) for the answer "all the time", already for the
answer "most of the time" the question B had the highest percentage (24%). In all, the
issue with greater number of responses was the issue B, on the question "felt nervous in
the last 30 days?". Then, with the analysis of the results, we observed a positive
screening of possible severe levels of mental health problems in women. In this way, it
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can be stated that possibly this audience believe that mental health problems are
common in the day-to-day, that camouflages them in public health, however, it is
necessary to focus more effectively in primary care health, the respect of mental
diseases, aiming to improve the quality of life of the people.
Keywords: Health. Mental problems. Anxiety. Depressive symptoms. Women.
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Código: SB0577
Autor: GIRACELDA CORRÊA ANTUNES
Orientador: MERCIA MARIA DE SANTI ESTACIO
Título: ELABORANDO INSTRUMENTOS PARA COLETAS DE DADOS NO NÚCLEO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR (NAST) DO HOSPITAL MONSENHOR
WALFREDO GURGEL (HMWG)
Resumo: Este texto tem o intuito de apresentar um dos objetivos da pesquisa intitulada
Escola de Saúde da UFRN e Walfredo Gurgel: parceria em benefício da qualidade de vida
dos servidores, o qual pretende apresentar propostas que visem oferecer ao Núcleo de
Assistência à Saúde do Trabalhador (NAST) apoio e colaboração na coleta de
informações sobre os servidores que participam das atividades oferecidas pelo NAST.
Tais informações serão sistematizadas gerando dados que contribuam com a oferta
dessas atividades, bem como com a qualidade de vida laboral dos servidores da
instituição. Assim foi necessário compreender a relevância do registro cadastral da
ginástica laboral oferecida aos servidores do HMWG, enquanto método de verificação
dos hábitos de vida e, fornecedor de subsídios para a adequada promoção da qualidade
de vida através da atividade física e mental, da educação nutricional e, por conseguinte,
saúde.
Palavras-chave: Fichas de Acompanhamento. Saúde do Trabalhador. GInástica Laboral.
Title: WORKER HEALTH CARE CENTER (NAST) HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO
GURGEL (HMWG)
Abstract: This text aims to present one of the objectives of the study entitled Health
School of UFRN and Walfredo Gurgel: partnership for the benefit of the quality of life of
the servers, which intends to make proposals to provide the Assistance Center for
Occupational Health (NAST ) support and cooperation in gathering information on the
servers that participate in the activities offered by the NAST. Such information will be
systematized generating data that contribute to the provision of these activities, as well
as labor quality of life of the institution's servers. So it was necessary to understand the
relevance of cadastral registration of labor gymnastics offered to servers HMWG while
checking method of lifestyle and subsidies provider for proper promotion of quality of
life through physical and mental activity, nutrition education and therefore health.
Keywords: Sheets Tracking. Worker's health. Labor gymnastics.
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Código: SB0578
Autor: EDJAN CARLOS DANTAS DA SILVA
Orientador: EUZEBIO GUIMARAES BARBOSA
Título: QSAR-4D PARA PREVISÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DE NOVOS PROTÓTIPOS
ANTIMALÁRICOS.
Resumo: Estratégias de planejamento de fármacos auxiliadas por computador utiliza-se
de técnicas computacionais para auxiliar o descobrimento de novos fármacos.
Economizando custos e agilizando o processo de pesquisa e desenvolvimento, além de
poder processar uma quantidade grande de dados. A utilização da técnica do LQTAQSAR permite a criação de modelos de previsão de atividade biológica capazes de
sugerir estruturas inéditas sem a real necessidade de execução de teste de atividade
biológica in vitro ou in vivo. A malária é uma doença causada pelo parasito do gênero
Plasmodium e afeta principalmente as regiões da África e América Latina. Estima-se que
em 2014 ocorreram 214 milhões de caso de malária e 438 mil de mortes de acordo com
a Organização Mundial de Saúde. A enzima Plasmepsina II é responsável pela clivagem
inicial da hemoglobina e é um alvo validado para o planejamento de novos agentes
antimaláricos. O objetivo geral desse trabalho foi desenvolver um modelo de previsão de
atividade biológica baseado na relação estrutura atividade de compostos inibidores da
Plasmepsina II que possuem um núcleo derivado de alofenilnostatinas. Foi criado um
modelo de previsão com 37 amostras. O modelo PLS apresentou um Q² = 0,92 e R² =
0,95 com 10 variáveis e 2 variáveis latentes. O modelo apresentou bons parâmetros
estatísticos e boa capacidade preditiva (Q² ext = 0,79) Os descritores também estão
corroboram com a interação dos inibidores com sítio receptor da Plm II. Os dados
obtidos servem
Palavras-chave: LQTA-QSAR, Plasmepsina II, Malária, quimica medicinal.
Title: QSAR -4D FOR PREDICTION OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF NEW PROTOTYPES
ANTIMALARIALS.
Abstract: Strategies for drug design aided by computer uses of computational
techniques for guidance on the discovery of new drugs. Saving costs and speeding the
process of research and development, besides it being able to process a big volume data.
The utilization of LQTA-QSAR allows the creation of predicting models of biological
activity able to propose novel compounds without the real necessity of in vitro biological
activity essays. Malaria is a disease caused by the parasite from genre Plasmodium and
affects mainly the Africa and Latin America regions. It is estimated that in 2014 it
happened 214 million cases of malaria and 438 thousand cases of death according to
World Health Organization. Plasmepsin II is responsible for the metabolism of
hemoglobin and it is a valid target for the development of new antimalarial agents. The
general objective of this work is to develop a predictive model of biological activity
based on the structure of Plasmepsin II inhibitors derivate from allophenylnorstatine. A
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model was built with 37 samples, Q² = 0.92 and R² = 0.95 with 10 variables and 2 latent
variables. The model present good statistical parameters and good predicting ability
(Q²ext=0.79). The descriptors could be well correlated to ligand-Plm II interactions. The
data obtained serves as guides to the design of new optimized antimalarial agents.
Keywords: LQTA-QSAR, plasmepsin II, malaria, medicinal chemistry
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Código: SB0580
Autor: WANDEMBERG FORTUNATO DE OLIVEIRA
Orientador: CATARINA DE OLIVEIRA SOUSA
Co-Autor: JOÃO VICTOR MORAIS DE LIMA, JOSÉ DIEGO SALES DO NASCIMENTO,
LAYSLA CARLA DE CASTRO FERREIRA
Título: CONFIABILIDADE INTRA-EXAMINADOR DO DIAGNÓSTICO DE PONTOS GATILHO
MIOFASCIAIS NA REGIÃO DO OMBRO.
Resumo: INTRODUÇÃO: Pontos-Gatilho miofasciais (PGMs) são nódulos palpáveis
presentes no músculo, dentro de uma banda tensa. Podem ser classificados em ativos ou
latentes de acordo com a manifestação da dor referida. O exame físico é a principal
metodologia empregada na identificação de PGMs. OBJETIVO: O objetivo desse estudo
foi de verificar a confiabilidade intraexaminador de músculos do complexo do ombro.
METODOLOGIA: Participaram deste estudo 20 indivíduos (9 homens e 11 mulheres)
assintomáticos para dor na região do ombro, com média de 26,45 (± 3,5) anos, sendo a
amostragem foi do tipo não-probabilística. Os indivíduos foram submetidos a um
protocolo de avaliação de PGMs em músculos do complexo do ombro, quando familiar, o
PGM era categorizado como ativo; dor referida não familiar, PGM latente; não havendo
dor referida, foi considerado sem PGM. Para os dados de identificação e classificação de
PGMs, a confiabilidade intraexaminador foi calculada através da porcentagem de
concordância (PC) entre avaliações e pelo Coeficiente de Kappa (k). RESULTADOS: A PC
teve variação entre 77,3 e 86,4 (com Kappa entre 0,54 e 0,80). Em apenas três músculos,
os resultados das medidas diferiram dos demais, com 0,41 < κ < 0,60. DISCUSSÃO:
Concluímos que o protocolo utilizado para identificação de PGMs apresentou uma
confiabilidade intraexaminador entre moderada a boa, que podem ser justificados pela
inexperiência do avaliador.
Palavras-chave: Reprodutibilidade de teste. Síndrome da dor miofascial. Dor referida.
Title: INTRA-RATER REALIABILITY OF MYOFASCIAL TRIGGER POINTS DIAGNOSIS IN
SHOULDER REGION
Abstract: INTRODUCTION: Myofascial trigger points (MTrPs) are palpable nodules
present in a taut band hyperirritable nodule in a taut band of skeletal muscle. MTrPs can
also be classified as latent or active according to the manifestation of that referred pain.
The physical examination is the main methodology used in the identification of MTrPs.
OBJECTIVE: The purpose this study was to verify the intrarrater of shoulder complex
muscles. METHODOLOGY: Twenty subjects (9 males and 11 females) asymptomatic
shoulder pain were examined, averaging 26,45 (± 3,5) years, with sampling was nonprobabilistic. The subjects were assessment with a TrPS protocol shoulder complex
muscles, if familiar, MTrPs was characterized as active; if unfamiliar referred pain, latent
MTrPs; there is no such pain, was considered without MTrPs. To express interrater
reliability, we calculated both pair- wise percentages of agreement (PA) and pair-wise
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Cohen Kappa-values (κ). RESULT: The PA had a variation between 77.3 and 86.4 (with κ
between 0.54 and 0.80). In just three muscles, the results of the measures differed from
the others, with 0,41 < k < 0,60. DISCUSSION: We conclude that the protocol used for
PGMs identification presented an intra-rater reliability between moderate to good,
which can be justified by the inexperience of the examiner.
Keywords: Reproducibility of tests. Miofascial Pain Syndrome. Referred pain.
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Código: SB0584
Autor: MARIA TEREZA DE GUSMAO PEREIRA
Orientador: GELSON DOS SANTOS DIFANTE
Co-Autor: ANA BEATRIZ GRACIANO DA COSTA, ANTONIO LEANDRO CHAVES GURGEL,
JOELMA DA SILVA SOUZA
Título: Controle da altura de pastos de capim-massai como estratégia de manejo para
produção de ovinos
Resumo: O experimento foi conduzido na área experimental do Grupo de Estudos em
Forragicultura (GEFOR) localizado na Escola Agrícola de Jundiaí-UFRN. Objetivou-se
Identificar a altura de manejo adequado do capim-massai na região em função do
objetivo de exploração do sistema de produção e avaliar as características estruturais do
capim-massai. Os tratamentos foram constituídos de duas frequências de pastejo,
representadas pelos momentos em que o dossel forrageiro interceptava 90 e 95% da
radiação solar incidente, combinados com duas intensidades de desfolhação, 15 e 25 cm
de altura pós-pastejo. Foram avaliados os componentes da forragem no pré e póspastejo por meio de amostras estratificadas; períodos de ocupação e descanso, altura,
massa de forragem e taxa de acúmulo. As frequências de pastejo correspondentes a 90 e
95% de interceptação de luz pelo dossel mostraram-se adequadas para o manejo do
capim-massai pastejado por ovinos. A altura de 25cm pós-pastejo mostrou-se adequada
nas interceptações de 90 e 95%. A altura de 15cm de pós-pastejo deve ser utilizada
quando associada a interceptação luminosa de 90%.
Palavras-chave: Altura. Capim-massai. Manejo. Ovinos.
Title: Controle da altura de pastos de capim-massai como estratégia de manejo para
produção de ovino.
Abstract: The experiment was conducted in the experimental area of the Study Group on
Forage (GEFOR) located at the Agricultural School of Jundiaí-UFRN. This study aimed to
evaluate the structural characteristics of massaigrass. The treatments were two grazing
frequencies, represented by moments when the sward intercepted 90 and 95% of the
incident solar radiation, combined with two intensities of defoliation, 15 and 25 cm
post-grazing height. We evaluated the forage components in pre- and post-grazing
through stratified samples, periods of occupation and rest, height, herbage mass and
accumulation rate. The area managed with 90/25 presented with greater height 51,7cm.
There was an interaction between treatments and strata to forage mass, the areas
managed with 90/15 had higher mass in the upper layer with an average of 6103.9 kg /
ha. There was no difference in the accumulation of forage kg / ha and accumulation rate
in kg / ha.dia with average of 6344.9 kg / ha and 116.4 kg / ha.dia respectively. The
grazing frequencies corresponding to 90 and 95% light interception by the canopy
shown to be adequate for the management of massaigrass grazed by sheep. The height
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of 25 cm post-grazing was adequate in interceptions 90 and 95%. The height of 15 cm
post-grazing should be used when combined with light interception of 90%.
Keywords: Height. massaigrass .handling. sheep.
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Código: SB0586
Autor: ANA LUCIA ALVES DA SILVA
Orientador: ELISANGELA FRANCO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
Título: Fatores desencadeantes do absenteísmo nos ambientes de trabalho: uma revisão
integrativa.
Resumo: Absenteísmo consiste na ausência do trabalhador no ambiente de trabalho. As
causas nem sempre são resultantes do colaborador, mas da organização. Fatores como,
condições inadequadas de trabalho, entre outros, são decisivos para a falta ao serviço.
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que teve como objetivo identificar
quais são as causas do absenteísmo entre profissionais de saúde, por meio de
publicações indexadas nas bases de dados SciELO, MEDLINE, LILACS e Cochrane no
período de 2005 á 2015. Obedecendo aos critérios de inclusão, foram selecionados sete
estudos para análise. Os estudos analisados mostraram que as causas do absenteísmo
foram doenças do sistema osteomuscular e transtornos mentais, e suas consequências
são altos custos operacionais e a diminuição da produtividade. Para obter uma redução
no absenteísmo dos profissionais, é necessário que se tomem medidas preventivas,
como diminuição das cargas de trabalho, atividades que não prejudiquem a ergonomia,
evitar conflitos existentes, e favorecer a motivação, para que realizem suas atividades
laborais de forma saudável. Seguindo estas recomendações, pode-se reduzir
consideravelmente o absenteísmo dos profissionais, aumentando a satisfação e
qualidade dos serviços realizados, e consequentemente possibilitar a diminuição dos
custos operacionais e a satisfação no trabalho.
Palavras-chave: Absenteísmo. Pessoal de Saúde. Saúde do Trabalhador.
Title: Triggering factors of absenteeism in the workplace: an integrative review.
Abstract: Absenteeism is the absence of the worker in the workplace. The causes are not
always resulting from the developer, but the organization. Factors such as inadequate
working conditions, among others, are decisive for the lack service. This is an integrative
literature review, which aimed to identify what are the causes of absenteeism among
health professionals, through publications indexed in SciELO databases, MEDLINE,
LILACS and Cochrane in 2005 to 2015. Obeying the inclusion criteria, were selected
seven studies for analysis. The studies analyzed showed that the causes of absenteeism
were musculoskeletal diseases and mental disorders, and its consequences are high
operating costs and decreased productivity. For a reduction in absenteeism of workers,
it is necessary to take preventive measures, such as decreased workloads, activities that
do not harm the ergonomics, prevent conflicts, and to promote motivation to complete
their work activities in a healthy way. By following these recommendations, it can
considerably reduce the absenteeism of workers, increasing satisfaction and quality of
services performed, and consequently enable the reduction in operating costs and job
satisfaction.
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Keywords: Absenteeism. Health Personnel. Occupational Health.
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Código: SB0588
Autor: FRANCISCA MINERVINA DA COSTA
Orientador: GELSON DOS SANTOS DIFANTE
Co-Autor: EMMANUEL LIEVIO DE LIMA VERAS, JOAO VIRGINIO EMERENCIANO NETO,
JOELMA DA SILVA SOUZA
Título: Ganho de peso de ovinos em pastagens de capim-massai sob pastejo rotativo
Resumo: O objetivo foi avaliar o desempenho, o comportamento e o consumo de
forragem por ovinos em pastos de cultivar massai sob pastejo intermitente. Os ovinos
foram mantidos em pastagem de Panicum maximum manejados em sistema de lotação
intermitente e taxa de lotação variável. Foram feitas avaliações de peso vivo final, ganho
de peso médio diário, conversão alimentar, ganho de peso total, taxa de lotação e o
comportamento ingestivo dos ovinos. Houve efeito de ciclo para o peso final dos ovinos
e das combinações de frequências e intensidade de pastejo para o ganho médio diário, os
maiores ganhos foram observados nos animais mantidos nos pastos com 90% de
interceptação de luz e 15% de pós pastejo 90/15, 90/25 e 95/25 (137, 153 e 154g dia-1,
respectivamente), o ganho de peso total dos animais foi afetado pelos manejos, os
maiores ganhos foram observados no manejo 90/25 (7.60 kg). A conversão alimentar
dos animais mantidos nos pastos manejados a 90/15 e 90/25 (5.39 e 7.76 kg de MS
ingerida por kg de ganho de peso) foram inferiores aos do manejo com 95/15 (15.74 kg
de MS ingerida por kg de ganho). A taxa de lotação não variou entre os manejos com
média de 49.7 cabeças (30kg) ha-1. Houve efeito de comportamento dos ovinos para
tempo de pastejo, ruminação, ócio e taxa de bocados. O manejo do pastejo do capimmassai para ovinos em sistema intermitente que promove melhor desempenho animal e
maior eficiência de utilização da forragem está associado ao nível da altura de póspastejo de 90/15
Palavras-chave: Cultivar massai, ovinos, pastejo, ganho de peso.
Title: Sheep weight gain massaigrass pastures under rotational grazing
Abstract: The objective was to evaluate the performance, behavior and forage intake by
sheep pastures to grow Maasai under intermittent grazing. The sheep were kept on
Panicum maximum handled in rotational stocking system and variable stocking rate.
final weight assessments were made alive, average daily gain weight, feed conversion,
total weight gain, stocking rate and feeding behavior of sheep. There were cycle effect to
the final weight of sheep and combinations of frequencies and grazing intensity to the
average daily gain, the biggest gains were seen in animals kept in pastures with 90/15,
90/25 and 95/25 (137, 153 and 154g day -1, respectively), the total weight gain of the
animals was affected by managements, the biggest gains were observed in the
management 90/25 (7.60 kg). The feed conversion of the animals kept in pastures
managed to 90/15 and 90/25 (5:39 and 7.76 kg of DM intake per kg weight gain) were
lower than management of those with 95/15 (15.74 kg of DM intake per kg gain). The
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stocking rate did not vary between the managements averaging 49.7 heads (30kg) ha-1.
There was behavior effect of sheep for grazing time, rumination and bite rate. The
management of massaigrass grazing for sheep in intermittent system that promotes
better animal performance and greater efficiency of use of the forage is associated with
the level of post-grazing height of 90/15, 90/25 and 95/25.
Keywords: Cultivating Maasai , sheep , grazing , weight gain.
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Código: SB0589
Autor: MARIA ISABELLY SOUZA SILVA
Orientador: BERTHA CRUZ ENDERS
Co-Autor: CAROLINE EVELIN NASCIMENTO KLUCZYNIK VIEIRA, FRANCISCA NIVIANE
DA SILVA NASCIMENTO
Título: PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES COM SOBREPESO/OBESIDADE SOBRE UM
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS EM
NATAL, RN
Resumo: Objetivo: Identificar as percepções dos adolescentes participantes em um
programa de alimentação saudável para o controle da obesidade e do sobrepeso.
Métodos: Estudo descritivo na perspectiva qualitativa desenvolvido em duas etapas nos
meses de outubro a dezembro de 2016. A primeira etapa consistiu na realização da
Intervenção, o Programa de Alimentação Saudável, com 104 adolescentes matriculados
em escolas estaduais de Natal/RN. A segunda etapa envolveu a identificação das
percepções e expectativas destes sobre a participação no Programa e as possibilidades
de mudança no comportamento alimentar. Os dados foram coletados por meio de quatro
grupos focais e rodas de conversa de adolescentes participantes e analisados de acordo
com os preceitos do sujeito coletivo.
Resultados: Eles avaliaram as ações como positivas, sugeriram expandir as ações
educativas para toda a escola, solicitaram auxílio para enfrentar e combater o bullying,
ter mais oportunidades de atividade física e criar um programa permanente de ações de
saúde na escola.
Conclusão: O Programa teve boa aceitação, os adolescentes afirmaram ter interesse em
continuar participando e a maioria relatou o interesse em mudar o comportamento
alimentar segundo as informações compartilhadas.
Palavras-chave: Obesidade. Sobrepeso. Adolescentes.
Title: PERCEPTION OF OBESE AND OVERWEIGHT TEENAGERS ABOUT A HEALTHY
EATING PROGRAM AT THE STATE PUBLIC SCHOOL IN NATAL, RN.
Abstract: Objective: Identify the perceptions of the teenagers participants in a healthy
eating program for the control of obesity and overweight.
Methods: Descriptive study in qualitative perspective developed in two stages from
October to December 2016. The first step consisted in intervention, the Healthy Eating
Program, with 104 adolescents enrolled in state schools in Natal / RN. The second stage
involved the identification of these perceptions and expectations about participation in
the program and the possibilities of change in feeding behavior. Data were collected
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through four focus groups and teenagers conversations wheels participants and
analyzed in accordance with the provisions of the collective subject.
Results: They evaluated the actions as positive, suggested expanding educational
activities for the whole school, requested assistance to address and combat bullying,
have more opportunities for physical activity and create an ongoing program of health
activities at school.
Conclusion: The program was well accepted, teens said interest to continue participating
and most reported interest in changing eating behavior according to shared information.
Keywords: Obesity. Overweight. Teenagers.
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Código: SB0591
Autor: GEOVANNA FERREIRA CAMARA
Orientador: NILBA LIMA DE SOUZA
Título: Caracterização dos recém-nascidos que sofreram os incidentes e eventos
adversos em uma maternidade escola
Resumo: O objetivo do estudo é caracterizar os recém-nascidos que sofreram algum tipo
de incidente ou evento adverso em uma UTI neonatal de uma maternidade escola. È um
estudo descritivo. A população da amostra foram os RNs internados durante os 6
primeiros meses de 2015 com o total de 116 prontuários analisados a partir da
admissão até os 28 dias de vida do RN, que corresponde ao período neonatal. A média de
permanência na unidade neonatal foi em torno de 25 dias. Em relação a idade
gestacional a média encontrada foi de 33,8 semanas. Houve maior frequência de recémnascidos do sexo masculino com 56% e apgar maior que 7 entre o 1° e o 5° minuto de
vida. o baixo peso esteve presente em 63,8% em média 2.087,07g. Quanto ao tempo de
internação houve uma maior prevalência no período entre 7 a 27 dias, 36,2%. No
período gestacional 85,3% das mães apresentaram pelo menos um tipo de
intercorrência na gravidez,. Dentre essas intercorrências destacam-se as doenças
hipertensivas, com 42,2% e as infecciosas, 34,5% .É importante ressaltar que 18,9%
apresentaram mais de uma intercorrência. Quanto ao tempo de bolsa rota,80,2%
rompimento no momento do parto. . O líquido amniótico foi relatado como claro em
47,4% e em 31,9%, não havia registros. O tipo de parto foi o cesárea com 63,8%. Os
fatores podem então ter influenciado na ocorrência desses eventos. Porém é necessária
a realização de outros estudos para corroborar o que foi encontrado.
Palavras-chave: Unidades de terapia intensiva neonatal; Segurança do paciente
Title: Characterization of newborns who have suffered incidents and adverse events in a
school maternity
Abstract: The objective of the study is to characterize newborns who suffered any type
of incident or adverse event in a neonatal intensive care unit of a school hospital. It is a
descriptive study. The sample population were newborns hospitalized during the first 6
months of 2015 with a total of 116 analyzed records from admission to 28 days of life of
the newborn, which is the neonatal period. The average stay in the neonatal unit was
around 25 days. In relation to gestational age average was 33.8 weeks. There was a
higher frequency of newborn male with 56% and Apgar score higher than 7 between the
1st and the 5th minute of life. low weight was present in 63.8% on average 2.087,07g. As
for hospitalization time there was a higher prevalence in the period between 7 to 27
days, 36.2%. During pregnancy 85.3% of mothers had at least one type of complications
in pregnancy ,. Among these events there are the hypertensive diseases, with 42.2% and
infectious, 34.5% .It is important to point out that 18.9% had more than one
complication. As for the time of rupture of membranes, 80.2% disruption in delivery. .
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Amniotic fluid was reported as clear in 47.4% and 31.9%, there were no records. The
type of delivery was cesarean section with 63.8%. The factors can then have influenced
the occurrence of these events. But it is necessary to carry out further studies to confirm
what was found.
Keywords: neonatal intensive care units ; Patient safety
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Código: SB0594
Autor: STEPHANIA RUTH BASILIO SILVA GOMES
Orientador: BRUNO TOMIO GOTO
Co-Autor: KHADIJA JOBIM, MARIANA BESSA DE QUEIROZ
Título: Diversidade de fungos micorrízicos arbusculares (Glomeromycota) em rizosfera
de macrófitas aquáticas de tabuleiro costeiro do Rio Grande do Norte
Resumo: Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA) compreendem o filo Glomeromycota
formando associação mutualística com a maioria das famílias de plantas terrestres. O
estudo foi conduzido na Lagoa de Alcaçuz, localizada na Área de Proteção Ambiental
Bonfim-Guarairas durante o período chuvoso e de estiagem com o objetivo de
inventariar as comunidades de FMA seguindo um gradiente ambiental e avaliar os
efeitos da sazonalidade sobre a diversidade desses organismos em ecossistemas
aquáticos. Um total de 37 espécies foram encontardas distribuídas em quatro ordens
(Archaeosporales, Diversisporales, Glomerales e Gigasporales), oito famílias
(Ambisporaceae, Acaulosporaceae, Dentiscutataceae, Diversisporaceae Glomeraceae,
Gigasporaceae, Racocetraceae e Scutellosporaceae) e treze gêneros (Ambispora,
Acaulospora, Cetraspora, Dentiscutata, Fuscutata, Glomus, Gigaspora, Rhizoglomus,
Racocetra, Redeckera ,Sclerocystis, Septoglomus e Scutellospora).
Palavras-chave: Vegetação aquática.Taxonomia.Micorrizas
Title: Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi Glomeromycota) in rhizosphere of
aquatic macrophytes of costal tablelands, Rio Grande do Norte
Abstract: Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) comprise the phylum Glomeromycota
forming mutualistic association with most families of terrestrial plants. The study was
conducted in Alcaçuz lake, located in the Environmental Protection Area BonfimGuarairas, during the rainy season and drought. The aim of this study was carry out a
inventory of the arbuscular mycorrhizal fungi communities considering an
environmental gradient and evaluate the effects of seasonality on the diversity of these
organisms in aquatic ecosystems. A total of 37 species were found distributed in four
orders (Archaeosporales, Diversisporales, Glomerales e Gigasporales), eight families
(Ambisporaceae, Acaulosporaceae, Diversisporaceae, Dentiscutataceae, Glomeraceae,
Gigasporaceae, Racocetraceae e Scutellosporaceae) and thirteen genera (Ambispora,
Acaulospora, Cetraspora, Dentiscutata, Fuscutata, Glomus, Gigaspora, Rhizoglomus,
Racocetra, Redeckera, Sclerocystis, Septoglomus e Scutellospora).
Keywords: Aquatic vegetation.Taxonomy.mycorrhiza
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Código: SB0595
Autor: FABIANA EMANUELA CÂMARA DE MOURA
Orientador: MARIA ALZETE DE LIMA
Co-Autor: FERNANDA RAFAELA MARTINS XAVIER, JEMIMA RAFAELA RODRIGUES DE
MEDEIROS, LARISSA LUCENA DE ARAÚJO
Título: validação de optótipos virtual para avaliação da saúde ocular
Resumo: Este trabalho é referente ao plano de ação denominado Validação de
optótipo virtual para autoexame ocular, que qualificadamente faz parte do projeto de
pesquisa Desenvolvimento de Tecnologia e inovação em Saúde. É importante
ressaltar que o autoexame ocular é uma medida preventiva de avaliação inicial e que
apresenta uma conjuntura de fácil e simples acesso, que permite ao indivíduo
enquanto usuário do optótipo conferir modificações em sua visão e a partir disso
convergir sua atenção na busca do oftalmologista, que é o profissional de saúde
adequado para avaliação ocular. O objetivo é avaliar a tecnologia enquanto escala
optométrica tentando adequá-la ao meio virtual requerendo processo de validação.
Como método iremos realizar um estudo de avaliação e desenvolvimento
tecnológico, utilizando acadêmicos com conhecimento a cerca da Semiologia e
conhecimentos básicos de avaliação ocular. Foram obtidas 20 respostas à cartilha,
destes 100% (20) autorizaram por meio da TCLE a divulgação das informações. Do total,
60% (12) são do sexo feminino e 40% (8) do sexo masculino. O plano de trabalho
encontra-se em execução na fase de coleta de dados. Acreditamos que a validação da
escala fornecerá aos usuários uma ferramenta adequada a uma avaliação inicial,
capaz de proporcionar uma busca mais profunda em relação à saúde ocular e à
procura por um profissional especializado.
Palavras-chave: Saúde. Enfermagem. Inovação.
Title: Virtual optotypes validation to evaluate eye health
Abstract: This work is related to the action plan called virtual optotype Validation for
eye selfexam, which qualifiedly is part of the development research project Technology
and Innovation in Health. With the development and growth of technology it is
necessary to seek follow-up measures individual, particularly with regard to health
and their constant evaluation. Note that the eye self-examination is a preventive
measure of initial assessment and presents an environment of easy and simple
access, which allows the individual as optotype user check changes in your vision
and f rom that converge their attention on the ophthalmologist search, which is the
provider suitable for ocular evaluation. The objective is to evaluate the technology as
optometric scale trying to adapt it to the virtual environment requiring validation
proces s. As a method we will conduct an evaluation study and technological
development, using academics with knowledge about semiology and basic knowledge
of eye evaluation. 20 responses to the primer were obtained, these 100% (20)
1474

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

authorized by the IC disclosure. Of the total, 60% (12) are female and 40% (8)
male. The work plan is running in the data collection phase. We believe that the scale
validation will provide users with an appropriate tool to an initial evaluation, able to
provide a deeper search in relation to eye health and looking for a specialist.
Keywords: Health. Nursing. Innovation.
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Código: SB0600
Autor: AMANDA GABRIELA ARAÚJO DA SILVA
Orientador: ROBERTO DIMENSTEIN
Co-Autor: JULIANA FERNANDES DOS SANTOS DAMETTO, LARISSA QUEIROZ DE LIRA,
MELISSA NUNES MOIA
Título: Influência do diagnóstico nutricional materno de vitamina E sobre o alfatocoferol presente no compartimento fetal e colostro de puérperas saudáveis
Resumo: A vitamina E é considerada um dos melhores antioxidantes biológicos, crianças
recém-nascidas podem ser vulneráveis a desenvolver sintomas clínicos em
consequência da deficiência do alfa-tocoferol. O presente trabalho teve como objetivo
definir a influência dos níveis maternos de alfa-tocoferol sérico sobre a concentração da
vitamina E no compartimento fetal e leite colostro. Esse estudo foi do tipo transversal, a
amostragem obtida por conveniência, composta por parturientes voluntárias (n=11). Foi
coletado sangue de cordão umbilical no momento do parto, e no primeiro dia pós parto
sangue materno e leite colostro. O alfa-tocoferol das amostras foi obtido por
Cromatografia Liquida de Alta Eficiência (CLAE). A concentração média de alfa-tocoferol
encontrada no soro materno foi 1079,3 ± 196,4 µg/dL, sendo considerado, portanto,
adequado estado bioquímico em vitamina E. Não foi verificada associação entre o alfatocoferol do soro materno com o do cordão umbilical e leite colostro.
Palavras-chave: Cordão umbilical. Leite humano. Soro. Cromatografia líquida.
Title: Influence of maternal nutritional diagnosis of vitamin E on alpha-tocopherol
present in the fetal compartment and colostrum of healthy puerperal women
Abstract: The vitamin E is considered one of the best antioxidants biological, children
newly born may be vulnerable to develop clinical symptoms in consequence of the
deficiency of alpha-tocopherol. The Present study aimed to evaluate the influence of
levels of alpha-tocopherol in maternal serum about the concentration of vitamin E in the
fetal compartment and milk colostrum. This study it was type transversal, by
convenience sampling, conducted with volunter mothers (n = 11). Umbilical cord blood
it was collected during the childbirth, and in the first day postpartum maternal blood
and colostrum milk. The alpha-tocopherol of the samples it was obtained by High
Performance Liquid Chromatography (HPLC). The concentration of alpha-tocopherol
found in the maternal serum it was 1079.3 ± 196.4 mg / dL being considered, therefore,
adequate biochemical status of vitamin E. There was not association between alphatocopherol of maternal serum with umbilical cord blood and colostrum milk.
Keywords: Cord blood. Human Milk. Serum. Liquid chromatographic.
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Código: SB0601
Autor: IASMIM DE PONTES ARAÚJO
Orientador: MARIA ISABEL BRANDAO DE SOUZA MENDES
Título: A saúde nos Parâmetros Curriculares Nacionais
Resumo: A Educação Física tradicionalmente se configura dentro da grande área das
Ciências da Saúde. Mas a compreensão de saúde que prevalece na tradição está
relacionada às compreensões reducionistas, tais como a ausência de doença, ou a
compreensão idealizada da Organização Mundial de Saúde, que diz que a saúde é um
completo bem estar físico, mental e social. Diante da problemática apresentada, a análise
de documentos que orientam diversas áreas do conhecimento sobre saúde, inclusive a
área da Educação Física, como os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam-se
como possibilidade para se perceber outras compreensões de saúde. Esta pesquisa tem
como objetivo analisar, catalogar e arquivar documentos relacionadas aos cuidados com
o corpo em busca de saúde por meio dos PCN’s relacionado ao tema da saúde. A
metodologia utilizada caracteriza-se como um estudo hermenêutico (RICOEUR, 1976),
que se baseia na teoria da interpretação, e contribuirá com a análise de documentos
relacionadas aos cuidados com o corpo em busca de saúde. Ao estudarmos os PCN’s,
bem como documentos que orientam diversas áreas do conhecimento sobre saúde,
incluindo a área da Educação Física, dialogamos sobre o conceito, compreensão e
modelos que podemos encontrar nos documentos analisados. Mostrar alguns resultados
da pesquisa.
Palavras-chave: Saúde; Parâmetros Curriculares Nacionais; Educação Física.
Title: HEALTH IN PAR METERS CURRICULUM NATIONAL
Abstract:
Physical education traditionally set within the area of Health Sciences . But the
understanding of health prevailing tradition is related to reductionist understandings ,
such as the absence of disease or understanding of the World Health Organization ,
which says health is a complete physical welfare , mental and social . Regarding the
problem presented , the analysis of documents that guide various areas of knowledge on
health, including the area of Physical Education , as the National Curriculum Parameters
are presented as a possibility to understand other understandings of health. This
research aims to analyze , catalog and archive documents related to body care seeking
health through the NCP's related to the subject of health. The methodology is
characterized as a hermeneutical study ( Ricoeur , 1976) , which is based on the theory
of interpretation , and contribute to the analysis of documents related to the care of the
body for health. As we study the NCP's , as well as documents that guide various areas of
knowledge on health, including the area of Physical Education, we discussed the concept
, understanding and models that can be found in the analyzed documents. Show some
search results.
1477

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Keywords: Cheers; curricular parameters nacinais; physical education.
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Código: SB0603
Autor: MARIA JULIA FERREIRA RODRIGUES
Orientador: JULIANA MARIA GAZZOLA
Título: CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DE QUEDAS EM IDOSOS ATENDIDOS EM
AMBULATÓRIO MÉDICO
Resumo: A instabilidade postural deixa o indivíduo mais propenso a sofrer uma queda,
identificar as causa e consequências desse evento torna-se um importante em pesquisas
envolvendo idosos devido ao impacto na saúde que uma queda pode gerar. Método:
trata-se de um estudo transversal descritivo analítico, no qual foram avaliados 52
pacientes idosos, submetidos à avaliação funcional do equilíbrio corporal por meio Berg
Balance Scale (BBS), Dynamic Gait Index (DGI), Timed Up and Go Test (TUGT), MiniExame do Estado Mental (MEEM) e Geriatric Depression Scale (GDS-15). Foram
utilizados os testes Qui-quadrado e Mann-Whitney. Resultados: A amostra apresentouse com média etária de 72,82 anos, feminina (73,1%) e sedentária (75%). Verificaram-se
associações entre DGI categorias e as variáveis: EVA da dor (p=0,022), Mini Mental-score
(p=0,002), GDS-score (p<0,001), TUGT-score (p<0,001), BBS-score (p<0,001), CTSIBOFSI (p=0,002), possível quadro de depressão (p<0,001), osteoporose
(p=0,045),cardiopatias (p=0,032), local da queda (p=0,034), ajuda para levantar após a
queda (p=0,037), presença de quase-quedas (p=0,008), medo de cair (p=0,018), prática
de atividade física (p=0,007), BOMFAQ categorias (p=0,002), uso de dispositivo de
auxílio (p=0,02) e TUGT-categorias (p=0,003). Conclusão: Foram encontradas causas e
consequências de quedas bem relacionadas com a capacidade funcional e prática de
atividade física.
Palavras-chave: quedas; idosos; equilíbrio postural.
Title: CIRCUMSTANCES AND CONSEQUENCES OF FALLS IN ELDERLY IN OUTPATIENT
MEDICAL SERVED
Abstract: Postural instability leaves the individual more likely to suffer a fall, identify the
causes and consequences of this event becomes an important research involving the
elderly due to the impact on health that a fall can generate. Method: This is an analytical
cross sectional study, which evaluated 52 elderly patients undergoing functional body
balance by Berg Balance Scale (BBS), Dynamic Gait Index (DGI), Timed Up and Go Test
(TUGT ), Mini-Mental State Examination (MMSE) and Geriatric Depression Scale (GDS15). Chi-square test and Mann-Whitney were used. Results: The sample presented with a
mean age of 72.82 years, female (73.1%) and sedentary (75%). There were DGI
associations between categories and variables VAS pain (p = 0.022), mini-mental score
(p = 0.002), GDS-score (p <0.001), TUGT-score (p <0.001), BBS- score (p <0.001), CTSIBOFSI (p = 0.002), possible depression above (p <0.001), osteoporosis (p = 0.045), heart
disease (p = 0.032), the crash site (p = 0.034), aid to raise after the fall (p = 0.037),
presence of near-falls (p = 0.008), fear of falling (p = 0.018), physical activity (p = 0.007),
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BOMFAQ categories (p = 0.002), use aid device (p = 0.02) and TUGT-categories (p =
0.003). Conclusion: We found causes and consequences of falls and related to functional
ability and physical activity.
Keywords: falls; elderly; postural balance.
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Código: SB0606
Autor: THATYANE OLIVEIRA SOUZA
Orientador: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA
Co-Autor: ANGELICA LUIZA DE SALES SOUZA, JÉSSICA BASTOS PIMENTEL, MYCHELLE
KYTCHIA RODRIGUES NUNES DUARTE
Título: A DIETA COMO UM DOS FATORES DE RISCOS MODIFICÁVEIS EM PACIENTES
COM DCV: QUAIS AS PRINCIPAIS ASSOCIAÇÕES?
Resumo: O objetivo foi descrever os fatores de risco cardiovascular e o consumo
alimentar e dietético. Estudo transversal com pacientes de ambos os sexos, e idade entre
30 a 74 anos, submetidos à cinecoronariografia. O estudo aprovado pelo
CEP/HUOL/UFRN, CAAE nº 0001.0.051.294-11, entre Junho a Outubro/2015. Coletouse dados biodemográficos, clínicos, pressão arterial, antropométricos, estilo de vida,
bioquímicos e dietéticos. O risco cardiovascular foi obtido pelo Escore de Risco de
Framingham. A amostra final foi de 51 pacientes, idade média 56,84 (9,77) anos. Uma
maior frequência de sobrepeso em ambos os sexos, média de 29,04 (4,97) kg/m² e
excesso de adiposidade central em ambos os sexos. Registrou-se que 31,37% eram
tabagistas, mais frequente no sexo masculino (35,48%). Observou-se alterações nas
médias da glicemia de jejum, 117,28(50,86) mg/dL, e HDL-c baixo 37,04 (12,22) mg/dL.
Verificou-se a partir da classificação pelo Escore de Risco de Framingham, que a maioria
dos pacientes estavam na faixa de alto risco, com maior percentual (90%) no sexo
feminino. Identificou-se um consumo de energia abaixo do recomendado e um elevado
consumo de proteína, colesterol e sódio, e baixo consumo de fibra. Concluiu-se um
elevado risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, associado ao
sobrepeso, perímetro da cintura elevado, hiperglicemia, dislipidemias e elevado
consumo de proteína, colesterol e sódio e baixo consumo de fibra.
Palavras-chave: Doença cardiovascular. Dieta. Fator de Risco.
Title: DIET AS A RISK FACTORS OF MODIFIABLE IN PATIENTS WITH CVD : WHICH
REALITY ?
Abstract: The aim was to describe the cardiovascular risk factors and the food and
dietary intake. Cross-sectional study with patients of both sexes, aged 30-74 years,
undergoing elective cinecoronariography. The study was approved by CEP / HUOL /
UFRN, CAAE No 0001.0.051.294-11 from June to October / 2015. Collected up
biodemographical clinical data, blood pressure, anthropometric, lifestyle, biochemical
and dietary. Cardiovascular risk was obtained by the Framingham Risk Score. The final
sample of 51 patients, mean age 56.84 (9.77) years. A higher frequency of overweight in
both sexes, average of 29.04 (4.97) kg / m² and excess central adiposity in both sexes. It
has observed that 31.37% were smokers, more frequent in males (35.48%). Observed
changes in average fasting glucose, 117.28 (50.86) mg / dL and low HDL-c 37.04 (12.22)
mg / dL. It was from the classification by the Framingham Risk Score, which most
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patients were in the high risk group, with the highest percentage (90%) in females.
Identified a power consumption below the recommended and a high protein intake,
cholesterol and sodium, and low fiber intake. It was concluded a high risk for developing
cardiovascular diseases associated with overweight, high waist circumference,
hyperglycemia, dyslipidemia and high intake of protein, sodium and cholesterol and low
consumption of fiber.
Keywords: Cardiovascular disease. Diet. Risk factor.
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Código: SB0640
Autor: TÁBATTA MURIELLY DE MEDEIROS DANTAS
Orientador: IZAURA LUZIA SILVERIO FREIRE
Título: Validação de instrumento para avaliar o conhecimento de docentes e discentes
de enfermagem sobre o suporte básico de vida no adulto
Resumo: Objetiva-se validar um instrumento para avaliar o conhecimento de docentes e
discentes de enfermagem sobre o suporte básico de vida no adulto. Trata-se de estudo
transversal, metodológico, com abordagem quantitativa. Para o processo de validação
está sendo utilizada a técnica Delphi, onde juízes são contatados e após responderem o
questionário, eles opinam de três formas em relação as questões do instrumento:
adequada, inadequada ou necessita de alterações. O instrumento foi enviado para 200
juízes que atenderam aos critérios de inclusão, desse total 24 (12,0%) responderam o email, sendo que 79,2% se auto avaliaram como aptos para analisar as questões contidas
no instrumento. Inicialmente, o instrumento era composto por 11 questões, dessas, os
juízes consideraram que a maioria se encontrava adequada (74,1%), seguida de
necessita de alterações (19,9%) e inadequada (6,0%). A qualidade dos instrumentos de
medida é fundamental para o desenvolvimento de qualquer atividade científica e a sua
validação é uma condição necessária para sua credibilidade e difusão.
Palavras-chave: Suporte Básico de Vida; Parada cardiorrespiratória.
Title: Instrument validation to assess the knowledge of teachers and nursing students
about the basic life support in adults
Abstract: This study aims to validate an instrument to assess the knowledge of teachers
and nursing students about the basic life support in adults. This is study cross-sectional
study methodology with a quantitative approach . For the validation process is being
used the Delphi technique, where judges are contacted and after answering the
questionnaire , they opine in three ways regarding the instrument issues : adequate,
inadequate or needs change. With the second round already completed, it was
established that need a third round for greater validity of the instrument content.
Keywords: Basic Life Support ; cardiorespiratory arrest.
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Código: SB0642
Autor: HELOYSA ARAÚJO SILVA
Orientador: ANA CAROLINA LUCHIARI
Título: A aprendizagem aversiva e apetitiva poder ser prejudicada pela privação de
sono?
Resumo: Aprendizagem e memória são processos importantes paras as espécies, pois
permitem o reconhecimento coespecífico, rotas e sítios de alimentação. Um dos
comportamentos conhecidos por facilitar à aprendizagem é o sono, fenômeno universal
presente na maioria dos vertebrados e altamente estudado sob vários aspectos. O peixe
paulistinha (Danio rerio) surgiu nos últimos anos como vertebrado modelo em estudos
do comportamento. Por ser um animal de ritmo circadiano diurno e possuir
comportamento de sono bem caracterizado, o peixe paulistinha ainda apresenta
vantagens por seu tamanho pequeno e de baixo custo de manutenção, o que estabelece
essa espécie como modelo interessante para pesquisas sobre sono. No presente estudo
buscou-se analisar os efeitos da privação total ou parcial de sono sobre a aprendizagem,
e ainda os efeitos concomitantes com o uso de álcool e melatonina.
Palavras-chave: sono. Aprendizagem. Memória. Álcool. paulistinha
Title: EFFECTS OF SLEEP ON LEARNING AND MEMORY OF ZEBRAFISH (DANIO RERIO)
Abstract: Learning and memory are important mechanism for species, since its allows to
recognize conspecifics, routes and food place. Sleep is one of behaviors known by
facilitate learning, it is a widespread phenomenon, present in most of vertebrates lives
and highly investigated in many aspects. The zebrafish (Danio rerio) emerge in the last
years as vertebrate model in behavioral studies. Despite the fact that zebrafish is a
diurnal animal and have well characterized sleep behavior, zebrafish fish still has
advantages due to its small size and low cost of maintenance, which establishes this
species as interesting model for research on sleep. In this study we aimed to analyze the
effects of partial and total sleep deprivation on learning acquisition, as well the
concomitant administration of alcohol and melatonin.
Keywords: sleep. Learning. Memory. Alcohol. zebrafish
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Código: SB0643
Autor: ANDREA MORAIS PEREIRA CARDOSO
Orientador: ANNE CHRISTINE DAMASIO
Co-Autor: FLAVIA RAYONARA SANTANA DA SILVA
Título: A humanização no processo de formação dos profissionais em saúde: pensando a
relação paciente-fisioterapeuta
Resumo: Introdução: A educação em saúde passou por modificações em relação a seus
significados, hoje integra os processos teórico-prático levando em consideração
aspectos relacionados ao senso comum e aspectos científicos. A disciplina SACI foi uma
oportunidade criada para diminuir a distância entre a universidade, futuros
profissionais da saúde e a comunidade, e a partir do território do outro poder construir
um olhar mais relativista, quebrando a barreira existente entre moradores de uma
mesma sociedade. O projeto de pesquisa irá analisar a percepção dos discentes sobre
SACI e sua importância para a formação profissional. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa qualitativa do tipo exploratório-descritivo, com grupos focais norteados pelo
roteiro de entrevista semiestruturada e de um moderador. A pesquisa aconteceu na
UFRN - FACISA, localizada no Município de Santa Cruz/RN. Com estudantes de
graduação dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Nutrição, que cursaram
a disciplina SACI, estando regularmente matriculados nos cursos de graduação, e aptos a
responder perguntas de caráter subjetivo. O material obtido será analisado por meio das
entrevistas gravadas e transcritas na íntegra e utilização de sistemas de codificação;
buscando construir significados extraídos das falas dos sujeitos, seguido do tratamento
dos resultados, inferência e interpretação. Desfecho esperado: Espera-se trazer
reflexões dos impactos provocados pela SACI na formação dos profissionais de saúde.
Palavras-chave: saúde, humanização, problemas sociais
Title: Humanization in the process of training of health professionals: thinking the
patient - therapist relationship
Abstract: Introdução: A educação em saúde passou por modificações em relação a seus
significados, hoje integra os processos teórico-prático levando em consideração
aspectos relacionados ao senso comum e aspectos científicos. A disciplina SACI foi uma
oportunidade criada para diminuir a distância entre a universidade, futuros
profissionais da saúde e a comunidade, e a partir do território do outro poder construir
um olhar mais relativista, quebrando a barreira existente entre moradores de uma
mesma sociedade. O projeto de pesquisa irá analisar a percepção dos discentes sobre
SACI e sua importância para a formação profissional. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa qualitativa do tipo exploratório-descritivo, com grupos focais norteados pelo
roteiro de entrevista semiestruturada e de um moderador. A pesquisa aconteceu na
UFRN - FACISA, localizada no Município de Santa Cruz/RN. Com estudantes de
graduação dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Nutrição, que cursaram
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a disciplina SACI, estando regularmente matriculados nos cursos de graduação, e aptos a
responder perguntas de caráter subjetivo. O material obtido será analisado por meio das
entrevistas gravadas e transcritas na íntegra e utilização de sistemas de codificação;
buscando construir significados extraídos das falas dos sujeitos, seguido do tratamento
dos resultados, inferência e interpretação. Desfecho esperado: Espera-se trazer
reflexões dos impactos provocados pela SACI na formação dos profissionais de saúde.
Keywords: health, humanization , social problems
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Código: SB0646
Autor: ANA BEATRIZ GRACIANO DA COSTA
Orientador: GELSON DOS SANTOS DIFANTE
Co-Autor: JÉSSICA GOMES RODRIGUES, JOELMA DA SILVA SOUZA, MARISLAYNE DE
GUSMAO PEREIRA
Título: Comportamento ingestivo de ovinos suplementados em pastos de capim-massai.
Resumo: objetivou-se com esse trabalho avaliar o desempenho, o comportamento
ingestivo e o consumo voluntário de matéria seca por ovinos em pastos de capim-massai
sob pastejo intermitente. O experimento foi conduzido na área experimental do Grupo
de Estudos em Forragicultura (GEFOR), Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Macaíba/RN, de janeiro a outubro de 2015, totalizando 300 dias de período
experimental. A área experimental foi de 9600 m² (0,96 ha) dividida em quatro módulos
iguais de 2400 m² (0,24ha), subdivididos em seis piquetes de 400 m² (0,04ha). O
delineamento adotado foi inteiramente ao acaso Os tratamentos avaliados foram dois
níveis de interceptação luminosa e duas alturas de pós-pastejo: 90/15; 95/15; 90/25 e
95/25. O método de pastejo foi o de lotação intermitente. A associação entre 95% de IL e
15 cm de resíduo não é recomendada para manejo do capim-massai.
Palavras-chave: intermitente, ócio, Panicum maximum, pós-pastejo
Title: BEHAVIOR OF SHEEP INGESTIVE SUPPLEMENTED ON GRASS MASSAI OF
PASTURES
Abstract: aim with this study was to evaluate the performance, feeding behavior and
voluntary dry matter intake by sheep massaigrass pastures under intermittent grazing.
The experiment was conducted in the experimental area of the Study Group on Forage
(GEFOR), Federal University of Rio Grande do Norte, Macaíba / RN, from January to
October 2015, totaling 300 days of trial. The experimental area was 9600 m² (0.96 ha)
divided into four equal modules of 2,400 m² (0,24ha), subdivided into six paddocks of
400 m² (0,04ha). The design adopted was completely randomized The treatments were
two levels of light interception and two post-grazing height: 90/15; 95/15; 90/25 and
95/25. The grazing method was the intermittent stocking. The association between IL
95% and 15 cm residue is not recommended for management of massaigrass.
Keywords: after grazing, intermittent, leisure, Panicum maximum
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Código: SB0647
Autor: ALESSANDRA VASCONCELOS DE SENA
Orientador: JOVANKA BITTENCOURT LEITE DE CARVALHO
Co-Autor: GRACIMARY ALVES TEIXEIRA, PAMELA CÂNDIDO DE MORAIS
Título: PERFIL DE MÃES DE BEBÊS PREMATUROS EM PARNAMIRIM-RN
Resumo: Título: Perfil de mães de bebês prematuros. Objetivo: identificar o perfil de
mães de bebês prematuros. Método: trata-se de um estudo transversal, desenvolvido em
uma maternidade pública da região nordeste, do Brasil. A coleta de dados se deu no
período de abril a setembro de 2015, com 109 mães de bebês prematuros. Resultados:
apontam que 62,96% referem eventos estressantes na gestação; gravidez não planejada
em 59,63% e indesejada em 21,10%. Quanto ao estilo de vida apenas 43,12%
praticavam alguma atividade física antes de engravidar; 8,26% utilizaram drogas ilícitas;
9,17% fizeram uso do tabaco e 11,01% de bebidas alcoólicas. Com isso, 42,20% das
mães apresentavam-se obesas no final da gestação; 32,11% com pressão arterial
elevada. Conclusão: As gestações dos bebês prematuros estão ocorrendo em situações
de vida desfavoráveis à saúde materno-infantil, pois há carência de gestação planejada,
com eventos estressantes, sedentarismo desde antes da gestação, obesidade e consumo
de drogas lícitas e ilícitas.
Palavras-chave: gravidez; ganho de peso; prematuridade.
Title: Profile of mothers of premature babies
Abstract: Objective: To identify the profile of mothers of premature babies. Method: This
is a cross-sectional study, developed in a public hospital in the northeast region of Brazil.
Data collection occurred from April to September 2015 with 109 mothers of premature
babies. Results: show that 62.96% reported stressful events during pregnancy;
unplanned pregnancy in 59.63% and 21.10% in unwanted. As for lifestyle only 43.12%
practiced some physical activity before pregnancy; 8.26% used illicit drugs; 9.17% used
tobacco and 11.01% of alcohol. Thus, 42.20% of the mothers had become obese in late
pregnancy; 32.11% with high blood pressure. Conclusion: The pregnancy of premature
babies are taking place in unfavorable life situations to maternal and child health, as
there is lack of planned pregnancy, stressful events, physical inactivity since before
pregnancy, obesity and consumption of licit and illicit drugs
Keywords: pregnancy; weight gain; prematurity.
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Código: SB0649
Autor: YASMIM BORGES CÂMARA
Orientador: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA
Título: Estudo comparativo de índices de vegetação aplicados ao monitoramento da
cobertura vegetal de áreas úmidas (manguezais do litoral Rio Grande do Norte)
utilizando imagens orbitais do tipo Landsat
Resumo: O manguezal trata-se de um ecossistema costeiro, localizado entre os
ambientes terrestre e marinho, chamado de zona de transição entre esses dois
ambientes, ocorre tipicamente em regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das
marés (SCHAEFFER, NOVELLI, 1995). Visto que o manguezal é uma fonte de renda, isso
acaba por gerar uma série de impactos nestes ambientes que são gerados pela ação e
ocupação do homem. Este trabalho utilizou interpretação visual de imagens de
sensoriamento remoto do SPOT-HRV, com o objetivo de delimitar os ecossistemas de
manguezais do Litoral Setentrional e Oriental Potiguar por meio de SR remoto orbital, ao
longo dos anos de 2000 e 2005. O acompanhamento multitemporal dos mapas permite
um melhor monitoramento espacial a fim de averiguar os impactos sofridos nas regiões.
Observou-se uma diminuição das áreas de mangue, que saiu de um total de 5567.37ha
no ano 2000, para 4614.33ha em 2005. Esse processo de redução da vegetação de
mangue ocorre devido principalmente ao aumento populacional, que implica no
aumento das atividades salineiras, pesqueira e outros tipos de exploração na região.
Palavras-chave: Manguezal. Sensoriamento Remoto. Impactos. Redução.
Title: Comparative study of vegetation indices applied to the monitoring of vegetation of
wetlands (mangroves of Rio Grande do Norte) using orbital type Landsat images
Abstract: The mangrove forest is a coastal ecosystem, located between the terrestrial
and marine environments, called the transition zone between these two environments,
typically occurs in tropical and subtropical regions, under the regime of the tides
(SCHAEFFER, NOVELLI 1995). Since the mangrove forest is a source of income, it
eventually generates a series of impacts in these environments that are generated by the
action and human occupation. This study used visual interpretation of remote sensing
images from the SPOT-HRV, in order to delimit the ecosystems of mangroves in the
northern coast and eastern Potiguar through SR orbital remote, over the years 2000 and
2005. The multi-temporal monitoring of maps allows better space monitoring in order
to assess the impacts suffered in the regions. There was a decrease in mangrove areas,
which left a total of 5567.37ha in 2000 to 4614.33ha in 2005. This reduction process of
mangrove vegetation occurs mainly due to population growth, which implies an increase
of salineiras activities, fishing and other exploitation in the region.
Keywords: Mangrove. Remote sensing. Impacts. Decrease.
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Código: SB0652
Autor: RENATO BARBOSA SOARES
Orientador: ISANA ALVARES FERREIRA
Co-Autor: BONIEK CASTILLO DUTRA BORGES, CAMILA PESSOA LOPES
Título: INFLUÊNCIA DE PROCEDIMENTOS EXECUTADOS DURANTE A PROTEÇÃO DO
COMPLEXO DENTINO/PULPAR EM SELETAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE CIMENTOS A
BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: RESULTADO PARCIAL
Resumo: Objetivo: Avaliar o efeito do contato de cimentos de hidróxido de cálcio
(convencionais e modificados por resina) aos ácidos poliacrílico e fosfórico nas suas
propriedades físico-mecânicas. Metodologia: Cimentos a base de hidróxido de cálcio,
quimicamente ativados (Hydro C e Dycal - Fórmula Avançada II) e modificados por
resina (Ultrablend Plus), serão examinados após exposição a diferentes estratégias: (1)
contato com nenhuma substância, controle; (2) lavagem com água e secagem; (3)
contato com ácido poliacrílico (POL), lavagem com água e secagem; e (4) contato com
ácido fosfórico (FOS), lavagem com água e secagem. A sorção e solubilidade, liberação de
íons hidroxila, rugosidade superficial e microscopia eletrônica de Varredura serão
avaliadas após 07 dias de estocagem. Os dados serão estatisticamente avaliados através
do teste ANOVA a dois fatores e pós-teste de Tukey (p<0,05). Resultado parcial: Foi
identificada diferença estatisticamente significativa entre o subgrupo ácido fosfórico e
os subgrupos controle e lavagem, referentes ao teste de sorção e solubilidade aplicado
ao Ultrablend Plus. Conclusão: Existe influência dos procedimentos realizados durante a
proteção do complexo/dentino pulpar, no que diz respeito a sorção e solubilidade de
cimentos de hidróxido de cálcio modificado por resina.
Palavras-chave: Hidróxido de cálcio. pH. Rugosidade. Dentística operatória.
Title: INFLUENCE OF PROCEDURES PERFORMED DURING PROTECTION OF DENTINEPULP COMPLEX IN SELECT PHYSICAL PROPRIETIES OF CALCIUM HYDROXIDE
CEMENT: A PARTIAL RESULT
Abstract: Purpose: to evaluate the effect of the contact of calcium hydroxide cements
(conventional and modified by resin) to polyacrylic and phosphoric acids in its physicalmechanical proprieties. Methods: calcium hydroxide cements, chemically activated
(Hydro C and Dycal - Advanced Formula II), and modified by resin (Ultrablend Plus),
were examinated after exposure to different strategies: (1) contact with no substance,
control group; (2) cleaning by water and drying; (3) contact with polyacrylic acid (POL),
cleaning by water and drying; and (4) contact with phosphoric acid (FOS), cleaning by
water and drying. Sorption and solubility, release of hydroxil ions, superficial roughness
and Scanning Electronic Microscopy were evaluated after 07 days of storage. Data was
statically evaluated through ANOVA test to two factors and Tukey post test (p<0,05).
Partial result: it was found significant statistical difference between the phosphoric acid
subgroup, and control and cleaning subgroups, related to the sorption and solubility test
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applied to Ultrablend Plus. Conclusion: there was an influence of procedures performed
during the protection of dentin-pulp complex, regarding to sorption and solubility of
calcium hydroxide cements modified by resin.
Keywords: Calcium hydroxide. pH. Roughness. Operatory dentistry.
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Código: SB0654
Autor: PAMELA CÂNDIDO DE MORAIS
Orientador: JOVANKA BITTENCOURT LEITE DE CARVALHO
Co-Autor: ALESSANDRA VASCONCELOS DE SENA, GRACIMARY ALVES TEIXEIRA
Título: CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS DA GESTAÇÃO DE BEBÊS PREMATUROS
Resumo: Objetivo: identificar as condições socioeconômicas da gestação de bebês
prematuros. Método: trata-se de um estudo transversal, desenvolvido com 109 mães de
bebês prematuros as quais pariram em uma maternidade pública do município de
Parnamirim-RN, Brasil, no período de abril a setembro de 2015. Os dados foram
analisados através do Statistica 10 e apresentados em freqüências e proporções. O
projeto tem parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, nº 1.047.431/2015. Resultados: apontam gravidez nos extremos
de idade, com 16,51% na faixa etária da adolescência e 7,34% com mais de 35 anos;
ensino fundamental incompleto em 22,02% e com parceiro fixo 85,32%. Além disso,
observa-se famílias constituídas com mais de 3 filhos, baixa renda familiar e que residem
em imóveis alugados com apenas 2 a 3 cômodos. Conclusão: gestações estão ocorrendo
em condições desfavoráveis à saúde materno-inafantil, pois há gravidez na adolescência,
com carência de estrutura financeira e de moradia digna.
Palavras-chave: Prematuro; cuidado pré-natal; Enfermagem materno-infantil.
Title: SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF PREMATURE BABIES PREGNANCY
Abstract: Objective: To identify how socioeconomic conditions of premature babies
pregnancy. Method: This is um cross-sectional study developed with 109 mothers of
premature babies as What gave birth in a public hospital in the municipality of
Parnamirim-RN, Brazil, no period April to September 2015. Were analyzed data through
the Statistica 10 and presented in frequencies and proportions. The tem project assent
of the Ethics and Research Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte,
n° 1047431/2015. Results: link pregnancy in extremes of age, with 16.51% in the age
range of adolescence and 7.34 % with more than 35 years; incomplete basic education at
22.02% and 85.32% fixed partner. In Addition, observe families made with more than 3
Children, low family income and living What in rented properties with only 2 to 3 rooms.
Conclusion: pregnancies are taking place in unfavorable conditions for maternal and
infantil as there are teenage pregnancy, lacking financial structure and decent housing.
Keywords: Premature; prenatal care; maternal-child nursing.
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Código: SB0657
Autor: JOÃO VICTOR MORAIS DE LIMA
Orientador: CATARINA DE OLIVEIRA SOUSA
Co-Autor: JOSÉ DIEGO SALES DO NASCIMENTO, LAYSLA CARLA DE CASTRO FERREIRA,
WANDEMBERG FORTUNATO DE OLIVEIRA
Título: CONFIABILIDADE INTRA-AVALIADOR DAS MEDIDAS DE AMPLITUDE DE
MOVIMENTO E FORÇA ISOMÉTRICA DO COMPLEXO DO OMBRO
Resumo: Diversas ferramentas são utilizadas na avaliação de força e de amplitude de
movimento (ADM). Independente do método utilizado para avaliação dessas variáveis,
há a necessidade de se adotar um padrão para medida e que os métodos de mensuração
apresentem boa confiabilidade para que os resultados obtidos possam ser consistentes e
aplicáveis. O objetivo deste estudo foi avaliar a confiabilidade intra-avaliador da
mobilidade e da força do complexo do ombro em sujeitos saudáveis. Participaram desse
estudo 20 sujeitos, sendo 11 do sexo masculino e 9 feminino. Foram coletadas medidas
de ADM e força, em ambos os membros. A ADM de flexão nos planos sagital e escapular e
rotações medial e lateral foi coletada com inclinômetro digital; e de força nos
movimentos de flexão no plano escapular e rotações medial e lateral com dinamômetro
manual. Apenas um avaliador realizou duas avaliações com um intervalo mínimo de 20
minutos entre as avaliações. Em geral, foi encontrada excelente confiabilidade intraavaliador nas medidas do inclinômetro (ICC = 0,78 à 0,90) e do dinamômetro (ICC = 0,91
à 0,97). As medidas de rotação, tanto na ADM quanto na força, apresentaram maiores
valores de SEM (ADM 4,82º à 7,55º; força 8,78N à 22,27N) e MDC (ADM 6,82º à 10,69º;
força 12,42N à 31,50N). Apesar da boa confiabilidade das medidas, em geral; as medidas
de ADM e força das rotações medial e lateral apresentaram maiores SEM e MDC, o que
indicam que essas variáveis necessitam de maior atenção.
Palavras-chave: Acurácia de medidas. Inclinômetro. Dinamômetro.
Title: INTRA-RATER REALIABILITY OF RANGE OF MOTION AND ISOMETRIC FORCE
MEASUREMENTS OF SHOULDERCOMPLEX
Abstract: Several tools are used in the evaluation of strength and range of motion (ROM).
Regardless of the method used to assess these variables, it is necessary to adopt a
standard for measurement and to have measurement methods with good reliability, in
order to have results consistent and enforceable. The aim of this study was to evaluate
the intra-rater reliability of mobility and strength of shoulder complex in healthy
subjects. Twelve subjects (11 males and 9 females) participated in this study. The ROM
and strength measurements were collected in both limbs. The ROM of flexion in the
sagittal and scapular planes and medial and lateral rotations was collect with digital
inclinometer; and strength offlexion in the scapular plane and medial and lateral
rotations with a hand-held dynamometer. Only an evaluator conducted two evaluations
with a minimum rest time of 20 minutes between the evaluations. Overall, it was found
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excellent intra-rater reliability for the measuremnts from inclinometer (ICC = 0.78 to
0.90) and dynamometer (ICC = 0.91 to 0.97). The rotation measurements in both ROM
and strength showed higher values of SEM (ROM 4.82o to 7.55o; force 8.78N to 22.27N)
and MDC (ROM 6.82o to 10.69o; force 12.42N to 31.50N).. Although the good reliability,
in general; the measurements of ROM and strength of medial and lateral rotations
showed higher values of SEM and MDC, which indicate that theses variables need more
attention.
Keywords: Accuracy of measurements. Inclinometer. Dynamometer.
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Código: SB0658
Autor: MARIA EDUARDA CAPISTRANO DA CÂMARA
Orientador: CLAUDIA SOUZA MACEDO
Título: ELABORAÇÃO DE SORVETE DE LEITE CAPRINO COM ADIÇÃO DE GELÉIA DE
JAMBOLÃO
Resumo: O objetivo do referente trabalho foi avaliar as características sensoriais do
sorvete com concentrado de jambolão elaborado com leite caprino e bovino. Para isso,
foi realizada a análise sensorial com 42 provadores não treinados, com faixa etária entre
14 e 23 anos. Utilizou o teste de aceitação com escala hedônica de 1 a 9 pontos, variando
de ''desgostei extremamente'' (escore 1) a ''gostei extremamente'' (escore 9), para os
atributos “acidez”, “aroma”, “cor”, “sabor”, “textura”, “doçura”, e “aparência global”. Além
disso, verificou-se a intenção de compra utilizando uma escala estruturada de 7 pontos,
variando de 1 “nunca comeria” a 7 “comeria sempre”. O teste triangular foi aplicado para
verificar se existia diferença significativa entre as amostras de sorvetes elaboradas com
leite caprino e bovino. O resultado da análise sensorial mostrou que as amostras de
sorvete com concentrado de jambolão tanto com leite caprino como leite bovino tiveram
uma boa aceitabilidade segundo Dutcosky (2007) para que um produto seja aceito
quanto suas características sensoriais é necessário que seu índice de aceitabilidade seja
no mínimo 70 e na maioria dos quesitos avaliados obtiveram essa porcentagem. O teste
triangular revelou diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade entre as
amostras de sorvete.
Palavras-chave: Aceitabilidade. Intenção de compra. Teste triangular.
Title: JAMBOLAN CONCENTRATE USE IN PREPARING ICE CREAM WITH GOAT MILK
AND CATTLE
Abstract: The purpose of the referent study was to evaluate the sensory characteristics
of ice cream with jambolan concentrate prepared with milk goats and cattle. For this,
sensory analysis was performed with 42 untrained tasters, aged between 14 to 23 years.
Used the hedonic scale acceptance testing from 1 to 9 points, varying from 'disliked
extremely' '(score 1)' 'like extremely' '(score 9) for "acidity" attributes, "flavor", " color
"," taste "," texture "," sweetness "and" overall appearance ". Besides, was verified the
intention to purchase using a structured scale 7-point ranging from 1 "never eat" 7
"always eat". The triangular test was used to see if there was significant difference
between the ice cream samples prepared with goat and cow milk. The result of the
sensory analysis showed that the ice samples with concentrated jambolan both with
goat milk and cow milk had a good acceptability second Dutcosky (2007) for a product
to be accepted as their sensory characteristics are necessary for its acceptability index is
on least 70 and most of the variables evaluated obtained this percentage. The triangular
test showed a significant difference at 5% probability between the ice cream samples.
Keywords: Acceptability. Purchase intent. Triangular test
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Código: SB0659
Autor: MATHEUS DA SILVA ZATTI
Orientador: RAQUEL CORDEIRO THEODORO
Co-Autor: THALES DOMINGOS ARANTES
Título: LAMP-PCR de região multicópia como método alternativo para o rápido
diagnóstico da histoplasmose.
Resumo: A histoplasmose é uma micose sistêmica de distribuição mundial que acomete
principalmente pacientes com comprometimento do sistema imunológico,
apresentando-se inicialmente como um quadro de infecção pulmonar, o qual progride
rapidamente para uma infecção generalizada e com comprometimento dos órgãos do
sistema reticulo-endotelial. No geral, as micoses sistêmicas de caráter oportunista
aumentaram progressivamente nas últimas décadas, devido ao aumento nos casos de
imunossupressão causados pela disseminação do vírus HIV, pela utilização de fármacos
com efeito de deprimir o sistema imunológico e a maior prevalência de doenças como
diabetes mellitus e neoplasias malignas. O presente estudo teve como objetivo o
desenvolvimento de um LAMP-PCR para o diagnóstico rápido e preciso da
histoplasmose, visto que os métodos de diagnóstico atualmente disponíveis apresentam
diversas desvantagens, como: baixa sensibilidade e demora na obtenção de resultados
conclusivos, no caso da detecção do patógeno por cultivo, reação cruzada com outros
fungos patogênicos em testes sorológicos e baixa especificidade na microscopia direta.
Os métodos moleculares baseados em PCR são rápidos, sensíveis e específicos, mas a
necessidade de aparelhos onerosos e pessoas capacitadas inviabiliza o uso da técnica na
rotina laboratorial. Por outro lado, o LAMP-PCR constitui uma técnica mais fácil de ser
aplicada em laboratórios de rotina, além de apresentar alta sensibilidade analítica e
especificidade única.
Palavras-chave: Histoplasmose. Histoplasma capsulatum. LAMP-PCR. Diagnóstico.
Title: LAMP-PCR of multicopy region as an alternative method for the rapid diagnosis of
histoplasmosis.
Abstract: Histoplasmosis is a worldwide distributed systemic mycosis that mainly
affects patients with compromised immune system, presenting initially as a pulmonary
infection, which rapidly progresses to a generalized infection with involvement of
reticuloendothelial system organs. In general, the opportunistic systemic mycoses
progressively increased in recent decades, due to the immunosuppression caused by
HIV, as well as the use of immune suppressor drugs and the increased prevalence of
diseases such as diabetes mellitus and neoplasia. This study aimed to develop a LAMPPCR for rapid and accurate diagnosis of histoplasmosis, since the currently available
diagnostic methods present several disadvantages, such as low sensitivity and delay in
obtaining conclusive results in culture, cross-reactive with other pathogenic fungi in
serologic assays and low specificity under direct microscopy. The PCR-based molecular
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methods are fast, sensitive and specific, but the necessity for expensive equipment and
trained people prevents the use of this technique in routine laboratories. Moreover,
since the LAMP-PCR is isothermal, it iseasier to be applied in routine laboratories, and
have high analytical sensitivity and unique specificity.
Keywords: Histoplasmosis. Histoplasma capsulatum. LAMP-PCR. Diagnosis.
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Código: SB0662
Autor: CATARINA ZULMIRA SOUZA DE LIRA
Orientador: RICARDO OLIVEIRA GUERRA
Título: - Projeto: Impacto da Hospitalização no declínio funcional de idosos - Plano de
Trabalho Bolsista IC - PIBIC
Resumo: INTRODUÇÃO: O declínio de força muscular em idosos, dinapenia, advém do
processo de senescência e tem consequências desfavoráveis para o desempenho das
atividades diárias e sobrevivência, refletindo na incapacidade funcional dos longevos,
que por sua vez repercute em maior risco de institucionalização e morte. OBJETIVOS:
Avaliar força de preensão palmar como preditor de declínio funcional em idosos
hospitalizados. METODOLOGIA: Este estudo é do tipo coorte prospectivo e faz parte de
um estudo maior intitulado “Impacto da hospitalização na capacidade funcional do
idoso”, realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes, localizado em Natal-RN A
amostra foi selecionada por conveniência. RESULTADOS: A amostra total foi composta
de 1071 idosos com média de idade de 70,53±7,04 para homens e 69,24±7,42 para
mulheres. Os homens tiveram média de 8,52±12,48 dias de internação e as mulheres
7,81±9,07 dias. Dos 634 idosos homens, 31 morreram e 2 não realizaram o teste de
preensão palmar na alta por não conseguirem sentar na cadeira do teste, das 437
mulheres, 25 morreram. A força de preensão na segunda avaliação foi menor que na
ocasião da admissão (p<0.05). DISCUSSÃO: O projeto encontra-se em fase de execução,
sendo assim os resultados na integra serão discutidos em breve.CONCLUSÃO: O
presente estudo fundamenta sua importância na proposta de observar a força de
preensão como preditor de declínio funcional de idosos hospitalizados.
Palavras-chave: Hospitalização. Dinapenia. Funcionalidade.
Title: HAND GRIP STRAINTGH PREDICTS FUNCTIONAL DECLINE IN HOSPITALIZED
ELDERLY?
Abstract: INTRODUCTION: The decline of muscle strength in elderly, dynapenia, derives
from the senescence process and has adverse effects on the daily and survival activities
performance, reflecting the functional disability of the oldest, which in turn reflected in
greater risk of institutionalization and death .OBJECTIVES: To assess grip strength as a
predictor of functional decline in hospitalized elderly patients. METHODOLOGY: This
study is a prospective cohort study and is part of a larger study entitled "hospitalization
Impact of the functional capacity of the elderly", held at the University Hospital Onofre
Lopes (HUOL), located in Natal, Brazil. The sample was selected by convenience.
RESULTS: The sample consisted of 1071 elderly with the mean age of 70.53 ± 7.04 for
men and 69.24 ± 7.42 for women. The men had an average of 8.52 ± 12.48 days of
hospitalization and women 7.81 ± 9.07 days. Of the 634 men, 31 died and 2 did not
perform the hand grip test at the discharge because they can not sit in the test seat, the
437 women, 25 died. The grip strength in the second evaluation was lower than the
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admission (p<0.05). DISCUSSION: The project is in implementation phase, so the full
results will be discussed soon. CONCLUSION: This study bases its importance in the
proposal to observe the grip strength and functional decline predictor of hospitalized
elderly.
Keywords: Hospitalization. Dynapenia. Functionality.
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Código: SB0664
Autor: JULIANNE KAROLINNE BARBOSA PAULO
Orientador: JULIANA TEIXEIRA JALES MENESCAL PINTO
Título: O SIGNIFICADO DA TUBERCULOSE PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM
ENFERMAGEM
Resumo: Objetivou-se avaliar o conhecimento dos alunos do curso técnico de
enfermagem sobre tuberculose. O estudo é exploratório-descritivo, transversal com
abordagem qualitativa, realizado com 117 alunos. Utilizou-se um questionário onde os
alunos deveriam evocar cinco palavras que viessem à mente quando pensassem em
tuberculose. Para análise, utilizou-se o programa Microsoft Excel 2013 ® e o Software
Ensemble de Progranmes permetettant I’analyse dês evocation (EVOC). O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob parecer Nº 1.169.753. Os alunos citaram
246 palavras por ordem de importância e frequência: tosse (n=94), doença (n=50),
contágio (n=41), bactéria (n=31), pulmão (n=30). Referiram que a principal via de
transmissão é a respiratória (97%), o agente transmissor é uma bactéria (74%) e que
não pode afetar qualquer órgão do corpo (65%). As primeiras informações sobre a
doença foram adquiridas através da televisão (41%). O sintoma mais citado foi a tosse
por mais de três semanas (93%) e o exame solicitado é o de escarro (91%). Tem cura
(92%), há tratamento (99%) por 6 meses (74%) e a medicação pode ser adquirida na
Unidade Básica de Saúde (73%). Após o início do tratamento o paciente não transmitirá
mais a doença após 15 dias (45%), mas, pode adquiri-la novamente (72%) e preveni-la
(83%) através de vacina (56%). Ainda que exista um bom resultado sobre o
conhecimento da tuberculose, verifica-se que os alunos necessitam de um maior
aprofundamento sobre o tema.
Palavras-chave: Conhecimento. Tuberculose. Alunos de enfermagem.
Title: THE TUBERCULOSIS MEANING FOR STUDENTS OF COURSE TECHNICIAN
NURSING
Abstract: This study aimed to asses knowledge technical nursing course students on
tuberculosis. The study is exploratory and descriptive, with a qualitative approach,
conducted with 117 students. We used a questionnaire where students should evoke
five words that come to mind when they thought in tuberculosis. For analysis, we used
the program Microsoft Excel 2013 ® and the Progranmes Ensemble Software
permetettant I'analyse des evocation (EVOC). The study was approved by the Research
Ethics Committee IN opinion N. 1,169,753. Regarding the evocation of the words
associated with the inducer tuberculosis term, they cited 246 words in order of
importance and frequency: cough (n = 94), disease (n = 50), infection (n = 41), bacteria
(n = 31 ), lung (n = 30). The students said that the main route of transmission is
respiratory (97%), the transmitter agent is a bacterium (74%) and can not affect any
organ of the body (65%). The first information about the disease wAS acquired through
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television (41%). The most cited symptoms were cough for more than three weeks
(93%) and the test request is sputum (91%). It is curable (92%), can be treated (99%)
for 6 months (74%) and the medication may be caught at the Basic Health Unit (73%).
After the start of treatment the patient does not transmit more disease after 15 days
(45%), but you can again sicken (72%) and prevent it (83%) through vaccine (56%).
Although there is a good result on knowledge of tuberculosis, it appears that students
need a dee
Keywords: Knowledge. Tuberculosis. nursing students.
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Código: SB0666
Autor: DÉLIS DE OLIVEIRA FERREIRA
Orientador: DANIELLE BARBOSA MORAIS
Título: Morfometria do compartimento intertubular testicular e avaliação da capacidade
androgênica do morcego Artibeus planirostris
Resumo: O testículo é um órgão de função anfícrina. Seu parênquima é constituído pelos
compartimentos tubular, onde acontece a espermatogênese, e intertubular, onde ocorre
a produção de testosterona. Pouco se sabe acerca da quantificação intertubular em
morcegos, sobretudo na espécie Artibeus planirostris. Assim, objetivou-se a
caracterização das estruturas que compõem o compartimento intertubular testicular de
A. planirostris. Foram capturados 14 espécimes adultos no campus central da UFRN,
Natal-RN, os quais foram divididos nos grupos estação seca (n=7) e estação chuvosa
(n=7). Após eutanásia dos animais os testículos foram coletados e processados
histologicamente para inclusão em historesina e análise histomorfométrica sob
microscopia de luz. Os resultados obtidos quanto aos parâmetros analisados foram
comparados pelo teste t (p<0,05). Os percentuais de células Leydig no intertúbulo e nos
testículos foram significativamente maiores na estação seca, assim como seu percentual
nuclear e número por grama de testículo. Já seu volume individual e percentual
citoplasmático foram maiores na estação chuvosa. Os percentuais de espaço linfático no
intertúbulo e nos testículos, assim como seus volumes, foram maiores na estação seca,
enquanto o percentual de tecido conjuntivo no intertúbulo foi maior na estação chuvosa.
Conclui-se que A. planirostris apresenta ciclo reprodutivo anual contínuo na cidade de
Natal-RN, com pico de produção androgênica durante os meses de setembro a fevereiro.
Palavras-chave: Phyllostomidae. Espermatogênese. Morfometria. Célula de Leydig.
Title: Morphometry of the intertubular compartment and evaluation of the androgenic
capacity of the bat Artibeus planirostris
Abstract: The testes is an organ with endocrine and exocrine functions. Its parenchyma
is composed by seminiferous tubules, where the spermatogenesis occurs, and
intertubular compartment, where the androgenesis takes place. Little is know about the
quantification of the intertubule in bats, specially in the species Artibeus planirostris. So,
this study aimed the characterization of the structures that compose the intertubular
compartment in the testes of A. planirostris. Fourteen males of A. planirostris were
captured at UFRN, Natal-RN, and divided in the groups dry season (n=7) and rainy
season (n=7). After euthanasia of the animals, the testes were collected and
histologically processed for embedding in historesin and analysis under light
microscopy. The results for the parameters analyzed were compared by t-test (p<0.05).
The percentages of Leydig cells in the intertubule and in the testes were statistically
larger in the dry season, as well its nuclear percentage and number per gram of testis. In
contrast, the volume of this cell and its cytoplasmic percentage were larger in the rainy
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season. The percentages of lymphatic spaces in the intertubule and in the testes, as well
its volumes, were higher in the dry season, while the percentage of connective tissue in
the intertubule were higher in the rainy season. In conclusion, A. planirostris showed an
annual reproductive cycle continuous in Natal-RN, with a peak of androgen production
during the months from September to February.
Keywords: Phyllostomidae. Spermatogenesis. Morphometry. Leydig cell.

1504

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0667
Autor: WALTER SANTOS ARAUJO
Orientador: RENATA DE FATIMA PANOSSO
Título: Isolamento e fisiologia de cepas de cianobactérias selecionadas em reservatórios
do Rio Grande do Norte.
Resumo: Notodiaptomus iheringi e N. cearensis são copépodos zooplanctônicos de
ecossistemas aquáticos. São importantes, pois representam um elo entre o fitoplâncton e
os consumidores de maior porte. Tais copépodos são frequentemente encontrados em
ambientes eutróficos, dominados por cianobactérias. Conhecer os padrões de
crescimento populacional de N. iheringi e N. cearensis é essencial para o
desenvolvimento de modelos que façam previsões sobre o estabelecimento de florações
de cianobactérias, e possíveis estratégias de manejo. Esta pesquisa teve como objetivo
determinar os parâmetros de crescimento de N. iheringi e N. cearensis, isolados de
reservatórios do RN, em condições ótimas de cultivo com alimento de boa qualidade,
também foram realizados isolamentos de cianobactérias com a finalidade de identificar
as espécies presentes nos reservatórios. Ensaios preliminares foram realizados a fim de
definir a curva de crescimento de Cryptomonas sp, para estabelecimento do período
ideal do cultivo que deveria ser usado como alimento para o zooplâncton.
Posteriormente, N. iheringi e N. cearensis foram cultivados em beckeres de vidro, e
alimentados a cada dois dias com Cryptomonas sp. O crescimento dos copépodos foi
acompanhado por três semanas, e o número de novos indivíduos foi registrado. Os
isolamentos de cianobactérias ocorreram de duas diferentes formas (plaqueamento e
meio liquido) com a finalidade de isolar diferentes tipos de cepas.
Palavras-chave: Zooplâncton, Fitoplâncton, Copépodes e Cianobactérias.
Title: Isolation and physiology of cyanobacteria strains selected in Rio Grande do Norte
reservoirs.
Abstract: Notodiaptomus iheringi and N. cearensis are copepods zooplankton of aquatic
ecosystems. They are important because they represent a link between phytoplankton
and larger consumers. These copepods are often found in eutrophic environments,
dominated by cyanobacteria. Knowing the patterns of population growth N. iheringi and
N. cearensis is essential for the development of models to make predictions about the
establishment of cyanobacteria, and possible management strategies. This research
aimed to determine the growth parameters of N. ihering and N. cearensis isolated RN
reservoirs, under optimal growing conditions with good quality food, were also isolation
of cyanobacteria performed in order to identify the species present the reservoirs.
Preliminary tests were carried out in order to define the growth curve of Cryptomonas
sp, to establish the optimal period of cultivation should be used as food for zooplankton.
Subsequently, N. iheringi and N. cearensis were grown on glass beckeres and fed every
two days with Cryptomonas sp. The growth of copepods was accompanied by three
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weeks, and the number of new individuals was recorded. Cyanobacterial Isolates
occurred in two different ways (plating and liquid medium) in order to isolate different
types of strains.
Keywords: Zooplankton, Phytoplankton ,Copepod and cyanobacteria
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Código: SB0670
Autor: SALOMÃO RENAN DO NASCIMENTO FERNANDES
Orientador: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Título: PREPARAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS POR TECNICA DE BAIXA
ENERGIA PARA INCORPORAÇÃO DE FÁRMACOS E BIOMOLÉCULAS
Resumo: A malária é uma doença negligenciada, de origem infecciosa febril aguda, que
constitui um problema grave de saúde pública, principalmente para os países em
desenvolvimento econômico. A cloroquina vem sendo utilizada há muitos anos para
combater a infecção pelos agentes causadores da malária. Atualmente, o principal
inconveniente do tratamento da malária, é o desenvolvimento de resistência múltipla
aos fármacos e a falta de direcionamento alvo aos parasitas intracelulares, o que resulta
em efeitos tóxicos. As nanopartículas poliméricas, representam uma estratégia
promissora para a veiculação de fármacos e biomoléculas. Esses sistemas de liberação,
têm sido usados para obtenção de um melhor resultado terapêutico, através do
direcionamento alvo do fármaco e consequente redução dos efeitos adversos. Esse
trabalho teve como objetivo, o preparo de nanopartículas de ácido polilático (PLA),
através do método da nanoprecipitação, para veiculação de cloroquina. As
nanopartículas obtidas foram caracterizadas físico-quimicamente, apresentando
tamanhos médios de partícula entre 173,5 e 226,4 nm, índices de polidispersão
satisfatórios (< 0,3) e potencial zeta entre -18,15 e -6,25 mV. A eficiência de
encapsulação máxima foi de 14,5%. Os resultados desse trabalho indicam que as
nanopartículas de PLA obtidas, possuem um potencial para veiculação de cloroquina,
entretanto novas estratégias devem ser implementadas para se alcançar uma maior
eficiência de encapsulação.
Palavras-chave: Nanopartículas poliméricas. Nanoprecipitação. Cloroquina.
Title: PREPARATION OF POLYMERIC NANOPARTICLES BY LOW ENERGY TECHNIQUE
TO INCORPORATE DRUGS AND BIOMOLECULES
Abstract: Malaria is an acute febrile infectious illness, which is considered a neglected
disease and a public health problem, especially for developing countries. Chloroquine
has been used for many years to treat the infection caused by malaria agents. Currently,
the main drawbacks of malaria treatment are the development of multiple drug
resistance and the non-specific targeting to intracellular parasites, resulting in toxic
effects. Polymeric nanoparticles represent a promising strategy for drug and
biomolecules delivery. These delivery systems have been used to improve therapeutic
activity through targeting drug to specific cells and consequently reducing the side
effects. This study aims to prepare polylactic acid (PLA) nanoparticles, by
nanoprecipitation technique, for delivery of chloroquine. The nanoparticles were
characterized physicochemically, resulting in average particle sizes between 173.5 and
226.4 nm, satisfactory polydispersity index (<0.3) and zeta potential between -18.15 and
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-6.25 mV. The maximum encapsulation efficiency was 14.5%. The results of this study
indicate that PLA nanoparticles obtained have some potential for delivery of
chloroquine, but new strategies should be implemented to achieve a higher
encapsulation efficiency.
Keywords: Polymeric nanoparticles. Nanoprecipitation. Chloroquine.
Keywords: Polymeric nanoparticles. Nanoprecipitation. Chloroquine.
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Código: SB0671
Autor: EDUARDO PAIXÃO DA SILVA
Orientador: ROBERTO DIMENSTEIN
Co-Autor: AMANDA VANESSA FERNANDES FREIRE, RODRIGO ALBERT BARACHO
RÜEGG
Título: Efeito da refrigeração e congelamento sobre a concentração de retinol em fígado
de galinha
Resumo: A concentração da vitamina A pode variar de acordo com o método de
conservação empregado. O presente estudo observou a concentração de retinol em
fígado de galinha comercializado na cidade de Natal-RN. A dosagem de retinol foi feita
por cromatografia líquida de alta eficiência. A amostra foi analisada fresca, após 10 dias
sob refrigeração e após 30 dias de congelamento. A temperatura de armazenamento não
influenciou significativamente os níveis de retinol no fígado (p > 0,05). Os valores de
retinol nas amostras frescas e após 10 dias sob refrigeração foram de 6829,65 ± 1216,82
µg/100g e 5584,03 ± 991,30 µg/100g, respectivamente. Após 30 dias sob temperatura
de congelamento esses valores foram de 5481,47 ± 885,56 µg/100g. Os dados obtidos
demonstraram que 10 dias de armazenamento sob refrigeração e 30 dias sob
congelamento não foram capazes de provocar diminuições significativas na
concentração de retinol. Assim, a ingestão de fígado de galinha refrigerado e congelado
pelos períodos de tempo avaliados proporciona aporte nutricional semelhante da
vitamina A, comparando-se ao alimento fresco, não sofrendo efeitos negativos
decorrentes das baixas temperaturas. Portanto, a ingestão de uma porção de 100g de
fígado conseguiu atingir a Recommended Dietary Allowance para homens e mulheres
saudáveis, correspondente a 900µg e 700µg, respectivamente, sendo então considerado
uma excelente fonte de vitamina A, podendo auxiliar no combate à DVA, por ser um
alimento de fácil acessibilidade.
Palavras-chave: Fígado de galinha. Retinol. Refrigeração. Congelamento.
Title: Effect of refrigeration and freezing on the concentration of retinol in chicken liver
Abstract: The concentration of vitamin A can vary according to the method of
conservation employee. This study noted the concentrations of retinol in chicken liver
sold in the city of Natal-RN. The dosage of retinol was made by high-performance liquid
chromatography. The sample was analyzed, after 10 days under refrigeration and after
30 days. The storage temperature did not influence significantly the levels of retinol in
liver (p > 0.05). The values of retinol in fresh samples and after 10 days under
refrigeration were 6829.65 ± 1216.82 µg/100g and 5584.03 ± 991.30 µg/100g,
respectively. After 30 days under freezing temperature these values were of 5481.47 ±
885.56 µg/100g. The data obtained demonstrated that 10 days of refrigerated storage
and 30 days under freezing were unable to cause significant decreases in concentration
of retinol. Thus, the intake of chilled and frozen chicken liver for the time periods
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evaluated provides similar nutritional intake of vitamin A, compared to fresh food, not
suffering negative effects resulting from low temperatures. Therefore, the ingestion of a
portion of 100g liver managed to achieve the Recommended Dietary Allowance for
healthy men and women, corresponding to 900 µg and 700 µg, respectively, being
considered an excellent source of vitamin A, which can assist in combating DVA, for
being a food of easy accessibility.
Keywords: Chicken liver. Retinol. Refrigeration. Freezing.
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Código: SB0673
Autor: DANIELY THAYSA RÊGO LEITE
Orientador: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE
Co-Autor: KAMILA ARAÚJO DE QUEIROZ, KARLA SIMONE COSTA DE SOUZA, PAMELLA
REBECA FERNANDES TIAGO
Título: Influência do gene TGFB1 na densidade mineral óssea de pacientes com Diabetes
mellitus tipo 1
Resumo: O diabetes tipo 1 (DM1) conduz a uma redução na densidade mineral óssea
(DMO), o que aumenta o risco de osteoporose e fraturas. No entanto, o mecanismo desta
alteração óssea não está elucidado. Assim o objetivo deste estudo foi avaliar a associação
do TGFB1 com a redução na DMO em pacientes pediátricos com DM1. Foram recrutados
100 indivíduos normoglicêmicos (NG) e 101 pacientes com DM1. Os pacientes com DM1
foram avaliados como um todo (DM1), e subdivididos de acordo com o controle
glicêmico em: diabéticos compensados (DM1C) e diabéticos não compensados (DM1NC).
Avaliou-se o controle glicêmico, parâmetros séricos do metabolismo renal e ósseo, DMO,
além da expressão do RNAm e polimorfismo do TGFB1. Os pacientes com DM1
apresentaram controle glicêmico insatisfatório. Em relação à função renal, houve
aumento nos valores de ureia e relação albumina/creatinina (RAC) nos grupos
diabéticos. Quanto aos parâmetros do metabolismo ósseo, teve uma diminuição nos
valores de cálcio total e ionizado nos grupos diabéticos e, aumento na atividade da
fosfatase alcalina (FAL) no grupo DM1. Além disso, houve uma redução na DMO no
grupo DM1 quando comparado ao NG. Foi observada expressão diminuída do RNAm de
TGFB1 no grupo DM1. Não foi encontrada associação do polimorfismo com a
susceptibilidade ao DM1 e baixa DMO. Estes resultados sugerem que o controle
glicêmico insatisfatório, associada à baixa expressão do TGFB1 pode reduzir DMO no
DM1.
Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1; osso; expressão gênica; polimorfismo.
Title: Influence of TGFB1 in bone mineral density in patients with Type 1 diabetes
mellitus
Abstract: Type 1 diabetes (T1D) leads to a reduction in bone mineral density (BMD),
which increases the risk of osteoporosis and fractures. However, the mechanism of this
bone change is not elucidated. The aim of this study was to evaluate the association of
TGFB1 with the reduction in BMD in pediatric patients. One hundred normoglycemic
individuals (NG) and 101 patients with T1D were recruited. Patients with T1D were
evaluated as a whole (T1D) and subdivided according to glycemic control: compensated
diabetic (DM1C) and not compensated diabetic (DM1NC). We assessed glycemic control,
serum parameters of renal and bone metabolism, BMD, as well as mRNA expression and
polymorphism TGFB1. Patients with T1D had poor glycemic control. Regarding renal
function, there was an increase in urea values and albumin / creatinine ratio (ACR) in
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diabetic groups. Regarding the parameters of bone metabolism, we had a decrease in
total calcium values and ionized in diabetic groups and increase in alkaline phosphatase
activity (FAL) in T1D group. In addition, there was a reduction in BMD in the T1D group
compared to the NG. It observed decreased mRNA expression of TGFB1 in T1D group.
There was no polymorphism associated with susceptibility to T1D and low BMD. These
results suggest that poor glycemic control, associated with low expression of TGFB1 can
reduce BMD in T1D.
Keywords: Type 1 Diabetes mellitus; bone; gene expression; polymorphism.
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Código: SB0674
Autor: REGINA RANIELLY DOS SANTOS AVELINO
Orientador: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA EVANGELISTA
Co-Autor: ERIKA PAULA SILVA FREITAS DE OLIVEIRA
Título: Ingestão de energia, macronutrientes e zinco em pacientes com e sem síndrome
metabólica
Resumo: A síndrome metabólica (SM) é um transtorno multifatorial relacionado à
deposição central de gordura e à resistência à ação da insulina. Os seus principais
componentes são a obesidade central, alterações da homeostase da glicose, como
hiperglicemia ou diabetes mellitus tipo 2, elevação da pressão arterial e dislipidemia.
Dentre estas, a resistência à insulina e a adiposidade abdominal podem desencadear
processos inflamatórios e estresse oxidativo, levando ao aumento do risco de doenças
cardiovasculares. A dieta exerce papel fundamental no tratamento da SM, e dentre os
nutrientes, o zinco tem relevância devido às suas funções antioxidantes e
antiinflamatórias relacionadas com a patogênese desta síndrome. A partir disso, o
objetivo deste trabalho foi avaliar a ingestão de energia, macronutrientes e zinco dos
pacientes com e sem SM. O estudo foi do tipo caso-controle com pacientes adultos e
idosos atendidos no Ambulatório de Endocrinologia do Hospital Universitário Onofre
Lopes (HUOL). Foi realizada uma avaliação nutricional,aplicação e do recordatório de
24horas. Os resultados deste estudo demonstraram que os pacientes do grupo controle
apresentaram ingestão maior que os do grupo caso para energia, macronutrientes, fibra
e zinco. A ingestão inadequada de macro e micronutrientes pode agravar os
componentes da SM, assim como induzi-los. Assim, torna-se fundamental a orientação
nutricional na saúde dos indivíduos expostos aos fatores de riscos que levam ao
desenvolvimento da SM.
Palavras-chave: síndrome metabólica, energia, macronutrientes, zinco
Title: INTAKE ENERGY, MACRONUTRIENTS AND ZINC IN PATIENTS WITH AND
WITHOUT METABOLIC SYNDROME.
Abstract: Metabolic syndrome (MS) is a multifactorial disorder related to central
adiposity and the insulin resistance. Its main components are central obesity, glucose
homeostasis changes, such as hyperglycemia or type 2 diabetes mellitus, elevated blood
pressure and dyslipidemia. Among these features of MS, insulin resistance and
abdominal fat can trigger oxidative stress and inflammation, leading to increased risk of
cardiovascular disease. Diet plays a key role in the treatment of MS, and among the
nutrients, zinc is relevant because of its antioxidant and anti-inflammatory functions
related to the pathogenesis of this syndrome. From this, the objective of this study was
to evaluate the intake of energy, macronutrients and zinc in patients with and without
MS. The study was a case-control adults and elderly patients treated at the University
Hospital Endocrinology Clinic Onofre Lopes (HUOL). a nutritional evaluation,
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implementation and recall 24 hours was performed. The results showed that the control
group of patients had a higher intake than those in the case group for energy,
macronutrients, fiber and zinc. Inadequate intake of macro and micronutrients can
aggravate MS components, as well as lead them. Thus, the nutritional guidance it is
essential to the health of individuals exposed to the risk factors that lead to MS.
Keywords: Metabolic Syndrome,energy, macronutrients, zinc
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Código: SB0677
Autor: REBECA GONDIM CABRAL MEDEIROS DE AZEVEDO
Orientador: MARICELE NASCIMENTO BARBOSA
Título: Responsividade Aloparental em fêmeas de sagüi após a exposição à vocalização
de filhotes recém-nascidos
Resumo: Em mamíferos o comportamento parental é influenciado por estímulos
hormonais e não hormonais. Dentre os últimos, as pistas sensoriais dos filhotes, como a
visão, o cheiro e o toque são apontados na literatura como fatores que estimulam o
comportamento parental. Neste estudo, foram utilizados 8 fêmeas adultas de sagüi
(Callithrix jacchus) não reprodutoras. 4 delas eram experientes no cuidado aloparental e
4 eram inexperientes. Cada animal foi exposto 4 vezes em sua gaiola durante 15 minutos
a filhotes colocados em uma caixa de acrílico sob duas condições diferentes: a) caixa de
acrílico permaneceu fechada, de forma a não permitir interação física entre os animais;
b) caixa de acrílico permaneceu aberta, permitindo interação física entre a fêmea e o
infante. Após os testes foram coletadas amostras de sangue das fêmeas adultas para
avaliar seus níveis de cortisol. Os resultados mostraram que os níveis de cortisol das
fêmeas foram maiores após a exposição a caixa de acrílico fechada, quando não era
possível a interação física com o filhote. Quando a experiência prévia foi levada em
consideração apenas foi encontrada diferença significativa para os animais experientes
entre as condições. Assim, podemos sugerir que o aumento do cortisol nas fêmeas após a
exposição a caixa de acrílico fechada, principalmente para os animais experientes foi
devido ao estresse causado pelo impedimento do animal de ter acesso e interagir com o
filhote.
Palavras-chave: Callithrix jacchus, filhote, estímulo sensorial, cortisol
Title: Responsiveness Aloparental in marmoset females after exposure to newborn
Abstract: Parental care in mammals is influenced by hormonal and non-hormonal
stimuli. Among the latter, the sensory cues of infants, such as sight, smell and touch are
pointed out in the literature as factors that stimulate parental behavior. In this study, we
used 8 adult non-reproductive female marmosets (Callithrix jacchus). 4 of them were
experienced in aloparental care and 4 were inexperienced. Each animal was exposed
four times in its cage for 15 minutes to infants placed in an acrylic box under two
different conditions: a) Acrylic box was closed, so as not to allow physical interaction
between the animals; b) acrylic box remained open, allowing physical interaction
between the female and the infant. After testing, blood samples were collected from
adult females to assess their cortisol levels. The results showed that cortisol levels were
higher in females after exposure to acrylic closed box, when the physical interaction
with the infant as not possible. When the previous experience was taken into account
only significant difference was found for the animals experienced between the
conditions. Thus, we suggest that increased cortisol in females after exposure to closed
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acrylic box, especially for experienced animals was due to stress caused by animal
impediment to access and interact with the infant.
Keywords: Callithrix jacchus, infant, sensory stimuli, cortisol
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Código: SB0678
Autor: SOFIA SANTOS DA SILVA
Orientador: ADLEY ANTONINI NEVES DE LIMA
Co-Autor: EUZEBIO GUIMARAES BARBOSA, JONAS GABRIEL DE OLIVEIRA PINHEIRO
Título: Desenvolvimento e caracterização de complexos de inclusão com β-ciclodextrina
e óleo de Copaifera multijuga Hayne para incremento de suas propriedades físicoquímicas
Resumo: O óleo extraído das copaibeiras é amplamente utilizado devido a amplitude de
suas atividades farmacológicas, atribuídas principalmente ao seu composto majoritário,
β-cariofileno. Contudo, a hidrofobicidade deste oleoresina compromete sua
biodisponibilidade oral. Para incremento desta característica, foi utilizado a βciclodextrina, com capacidade de complexar compostos lipofílicos em seu interior e
melhorar características como solubilidade em água, facilitando sua dissolução no meio
biológico e, consequentemente sua biodisponibilidade. O seguinte trabalho teve como
objetivo quantificar o composto majoritário do óleo de Copaifera multijuga Hayne e
caracterizar os sistemas obtidos com este e a β-ciclodextrina por meio de análise
espectral, morfológica, cristalográfica e térmica. A análise por cromatografia gasosa
indicou que o composto majoritário do óleo é o β-cariofileno. Houve complexação do
óleo de copaíba com a β-ciclodextrina, tendo em vista a mudança no perfil destes em
relação aos sistemas obtidos, além de, melhoria na estabilidade térmica desses. O
sistema com melhor desempenho nas análises foi obtido por malaxagem.
Palavras-chave: complexo de inclusão, caracterização, óleo de copaíba, b-ciclodextrina
Title: Development and characterization of inclusion complexes with β-cyclodextrin and
Copaifera multijuga Hayne oil to increase of its physical chemical properties
Abstract: The oil extracted from copaibeiras are extensively used due to its many
pharmacological activities. However, the hydrophobicity of this oilresin compromises its
oral bioavailability. To increase of this characteristic, was used β-cyclodextrin that has
capacity of complexing lipophilic compounds in its interior and elaborate properties as
water solubility, facilitating their dissolution in biological environment and,
subsequently, the bioavailability. The following work has as objective quantify the main
compound of Copaifera multijuga Hayne oil and characterize the obtained systems with
it and β-cyclodextrin by spectral, morphological, crystallographic and termal assays. Gas
chromatograph analysis has shown that the main compound of the oil sample is βcaryophyllene. There was complexation between copaíba oil and β-cyclodextrin due to
evidences of changes of the samples profiles compared to the obtained systems, beyond,
the increase in their thermal stability. The system with best performance in the analysis
was the one achieved by kneading method.
Keywords: inclusion complexes, characterization, copaíba oil, B-cyclodextrin
1517

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

1518

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0681
Autor: ANA MARGARIDA DOS SANTOS MELO
Orientador: MARIA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS
Co-Autor: BONIEK CASTILLO DUTRA BORGES, MATHEUS DANTAS TERTULINO, THIAGO
JONATHAN SILVA DOS SANTOS
Título: AVALIAÇÃO DO GRAU DE CONVERSÃO POLIMÉRICA DA SUPERFÍCIE DE
COMPÓSITOS PARA DENTES CLAREADOS SUBMETIDOS À AÇÃO DE LUBRIFICANTES
Resumo: A pegajosidade apresentada por resinas compostas traz inconvenientes à
técnica incremental, mas pode ser melhorada usando lubrificantes na manipulação.
Porém, ainda é desconhecido o efeito causado nas propriedades das resinas. O objetivo
desse estudo foi analisar o efeito de lubrificantes aplicados aos compósitos sobre o grau
de conversão dos mesmos. Os parâmetros analisados foram: 1) resinas compostas:
Filtek® Z350XT (XT), Empress® Direct (ED) e Esthet X HD® (HD), nas cores A2 e para
dentes clareados; e 2) lubrificantes: Adper™ Single Bond 2 (SB), Adper™ Scotchbond™
MultiPurpose (MP). As resinas foram polimerizadas em incremento único por 20s.
Nenhum lubrificante foi utilizado nos grupos controles (CT). Foram confeccionados 180
corpos de prova (n=10) e avaliada a propriedade grau de conversão com FTIR. Os dados
foram estatisticamente analisados através de ANOVA com pós-teste de Tukey (p<0,05).
Houve diferença estatística entre os compósitos (p<0,05), entre lubrificantes (p<0,05) e
na interação resinas vs lubrificantes (p<0,05). O lubrificante MP reduziu o grau de
conversão de todos os compósitos. Conclui-se que o uso de adesivos como lubrificantes
em restaurações de resina composta pode alterar o grau de conversão desse material.
Palavras-chave: Resinas compostas. Adesivos dentinários.
Title: EVALUATION OF DEGREE OF CONVERSION POLYMER OF SURFACE OF
COMPOSITES FOR TEETH WHITENED SUBMITTED TO LUBRICATING ACTION
Abstract: The tackiness presented by resins brings inconveniences to the incremental
technique, which can be improved by using lubricants in handling. However, it is still
unknown the effect caused on the properties of the resins. The aim of this study is to
analyze the effect caused by the lubricants applied to the surface in degree of conversion
of the resin. The parameters analyzed were: 1) composite resins: Filtek® Z350XT (XT),
Empress® Direct (ED) and Esthet X HD® (HD), A2 colors and for whitened teeth; and 2)
lubricants: Adper™ Single Bond 2 (SB), Adper™ Scotchbond™ MultiPurpose (MP). The
resins were polymerized in single increment for 20s. No lubricant were used in the
control groups (CT). 180 samples were prepared (n = 10) and evaluated for degree of
conversion with FTIR. The data were statistically analyzed by ANOVA with Tukey's test
(p <0.05). There was no statistical difference between the composites (p <0.05) among
lubricants (p <0.05) and interaction resins vs lubricants (p <0.05). The lubricant MP
reduced the degree of conversion of all the composites. It is concluded that the use of
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adhesives as lubricants in composite restorations can affect the degree of conversion of
this material.
Keywords: Composite resins. Dentin-bonding agents.
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Código: SB0683
Autor: GEAN CARLOS DA SILVA SANTOS
Orientador: FABIO DE ALMEIDA VIEIRA
Co-Autor: FERNANDA MOURA FONSECA LUCAS, KYVIA PONTES TEIXEIRA DAS
CHAGAS, RICHELIEL ALBERT RODRIGUES SILVA
Título: Biometria de frutos e sementes de Ziziphus joazeiro
Resumo: Ziziphus joazeiro conhecido popularmente como Juazeiro, endêmica da
caatinga, apresenta um alto potencial econômico, medicinal, ornamental, alimentício,
madeireiro. O objetivo do trabalho foi realizar a biometria de frutos e sementes de
Juazeiro em uma área da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias. Foram
selecionados 200 frutos de 15 matrizes em estágio e frutificação, em seguida
armazenados e encaminhados ao Laboratório onde foram realizadas medições
biométricas de diâmetro, comprimento, espessura e massa fresca dos frutos e sementes,
e os dados analisados por meio de software estatístico. A média encontrada foi 2,73 g,
16,94 mm, 14,52 mm, 16,35 mm para massa fresca, diâmetro, comprimento e espessura,
respectivamente. Enquanto que os dados médios das sementes foram 0,41 g 7,55 mm,
11,00 mm, 7,11 mm para as mesmas características acima. Os valores para o desvio
padrão foi baixo para as características analisadas averiguando uma precisão na
amostragem dos frutos. Foram observadas correlações positivas para massa da matéria
fresca e o diâmetro dos frutos e entre diâmetro e espessura dos frutos e sementes
indicando que possíveis fatores ambientais e morfologia do fruto poderiam ter
influenciado nestes resultados. Novos estudos sobre biometria de frutos e semente são
importantes para trabalhos futuros sobre conservação.
Palavras-chave: Biometria. Juazeiro. Conservação
Title: Fruits and seeds biometry of Ziziphus Joazeiro
Abstract: Ziziphus Joazeiro popularly known as Juazeiro, endemic to the caatinga,
presents a high economic potential, medicinal, ornamental, food, timber. The objective of
this work was to carry out the fruits and seeds biometry of Juazeiro in an area of
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias. We selected 200 fruit of 15 dies
in the fruiting stage then stored and sent to the laboratory where biometric
measurements were performed diameter, length, thickness and pasta Fresh fruit and
seeds, and the data analyzed using statistical software. The median was 2.73 g, 16.94
mm, 14.52 mm, 16.35 mm for fresh mass, diameter, length and thickness, respectively.
While the average data of the seeds were 0.41 g 7.55 mm, 11.00 mm, 7.11 mm for the
same above characteristics. The value for the standard deviation was low for the
characteristics analyzed checking a sampling accuracy. Positive correlations were
observed for fresh matter mass and diameter of the fruits and between diameter and
thickness of the fruits and seeds indicate that possible environmental factors and
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morphology of the fruit might have influenced these results. New studies on fruits and
seeds biometry are important for future work on conservation.
Keywords: Biometrics. Juazeiro. Conservation
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Código: SB0686
Autor: LUCAS MENDONÇA COSTA
Orientador: ANGELA MARCIA MARONEZ CHIAMENTI
Título: Determinação da umidade, fibra bruta, extrato etéreo em capim massai nas
estações seca e chuvosa
Resumo: O capim massai é uma gramínea híbrida originaria do continente africano. Em
2001, a EMBRAPA lançou o massai para uso comercial em todo o brasil. Para tanto, a
empresa fez intensas pesquisas para constatar as características da referida volumosa.
Porém, tratando-se da região nordeste, são escassas as pesquisas publicadas. Em termos
gerais, o híbrido tem uma ótima adaptação para o clima do nordeste brasileiro,
apresentando-se muito bem adaptado as condições de baixa fertilidade do solo e ao
déficit hídrico. Os resultados no tempo seco foram: umidade: 69,75 %; extrato etéreo:
1,53 %; FDA: 41,44 % e FDN 76,29 %. No tempo chuvoso foram: umidade: 71,66 %;
extrato etéreo: 2,09 %, FDA: 42,39 % e FDN: 72,02%. Concluímos que o massai é um
bom complemento alimentar sendo importante para a pecuária nordestina, mas não
deve ser usado unicamente para viabilizar uma produção animal.
Palavras-chave: capim massai, umidade, fibra bruta, extrato etéreo.
Title: Determination of moisture, crude fiber, ether extract in capim massai in the dry
season and rainy
Abstract: The Massai grass is a hybrid grass originally from Africa. In 2001, EMBRAPA
launched the Massai for commercial use throughout Brazil. To try, the company did
extensive research to find the massive mentioned characteristics. However, when we
refer to the Northeast, the published research are scarce. Overall, the hybrid has a great
adaptation to the climate of northeastern Brazil, performing very well adapted to the
conditions of low soil fertility and drought. The results in dry weather were: humidity:
69.75%; ether extract: 1.53%; FDA: 41.44% and 76.29% NDF. In rainy weather it was:
humidity: 71.66%; ether extract: 2.09% FDA: 42.39% and NDF: 72.02%. We conclude
that the Massai is a good food supplement is important for the Northeastern cattle, but
should not be used as only to allow an animal production.
Keywords: Massai grass, moisture, crude fiber, ether extract
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Código: SB0689
Autor: ANGELICA LOPES DE SOUSA
Orientador: JULIANA FERNANDES DOS SANTOS DAMETTO
Co-Autor: JULIA CURIOSO PADOVAM, LARISSA QUEIROZ DE LIRA, ROBERTO
DIMENSTEIN
Título: Avaliação do retinol em lactantes não diabéticas e com diabetes gestacional, sem
uso de insulinoterapia.
Resumo: Introdução: O diabetes mellitus gestacional pode desencadear redução nos
níveis de vitamina A. O objetivo desta pesquisa foi estabelecer a concentração de retinol
em lactantes normais e com diabetes gestacional. Métodos: Estudo transversal, realizado
com 42 parturientes, distribuídas em grupo controle e diabéticas. Coletou-se em jejum
sangue e colostro para análise do retinol por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência.
Foi aplicado um questionário de frequência alimentar e realizada avaliação
antropométrica. Resultados: A concentração de retinol sérico no grupo controle foi 40,9
± 14µg/dL e o grupo das diabéticas foi 37,3 ± 5,4µg/dL, não havendo diferença
significativa (p=0,1435). A concentração de retinol no colostro foi 110,7 ± 70µg/dL para
o grupo controle e 91,7 ± 62,6µg/dL no grupo das diabéticas, sem diferença
estatisticamente significativa (p=0,1804). O consumo alimentar de vitamina A foi
considerado aceitável. O estado nutricional foi de eutrofia. Discussão: As médias do
retinol sérico e colostro estão dentro da normalidade. O consumo de vitamina A foi
considerado adequado de acordo com as recomendações. A avaliação antropométrica
apontou satisfatório estado nutricional das participantes tanto no pré-gestacional como
no decorrer da gestação. Conclusão: As concentrações de retinol no soro e colostro para
lactantes estão dentro dos padrões considerados normais, não apresentando diferença
entre mulheres consideradas normais e com diabetes mellitus gestacional.
Palavras-chave: Vitamina A. Soro. Leite humano. Diabetes Mellitus Gestacional.
Title: RETINOL ASSESSMENT IN NON DIABETIC INFANTS AND GESTATIONAL
DIABETES WITHOUT USING INSULIN THERAPY
Abstract: Introduction: Gestational diabetes mellitus can trigger a reduction in levels of
vitamin A. The objective of this research was to establish the concentration of retinol in
normal infants and gestational diabetes. Methods: Cross-sectional study with 42
pregnant women, divided into control group and diabetic. Collected in fasting blood and
colostrum for analysis of retinol by high-performance liquid chromatography. A food
frequency questionnaire was administered and performed anthropometric
measurements. Results: The concentration of serum retinol in the control group was
40.9 ± 14&#956;g / dl and the group of diabetes was 37.3 ± 5,4&#956;g / dL, with no
significant difference (p = 0.1435). The retinol concentration in colostrum was 110.7 ±
70mg / dL for the control group and 91.7 ± 62,6&#956;g / dL in the group of diabetics,
with no statistically significant difference (p = 0.1804). The vitamin A dietary intake was
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considered acceptable. Nutritional status was eutrophic. Discussion: The mean serum
retinol and colostrum are within normal limits. The consumption of vitamin A was
considered appropriate according to the recommendations. Anthropometric evaluation
showed satisfactory nutritional status of participants in the pre-pregnancy and during
pregnancy. Conclusion: retinol concentrations in serum and colostrum for nursing are
within normal standards, with no significant difference between women considered
normal and diabetes gestational diabetes.
Keywords: Vitamin A. Serum. Human milk. Gestational Diabetes Mellitus
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Código: SB0692
Autor: LANNYA CLARA SANTOS TAVARES PESSOA
Orientador: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Co-Autor: ALAINE MARIA DOS SANTOS SILVA, IZADORA DE SOUZA, MARIA APARECIDA
DE ARAUJO PEREIRA
Título: PREPARAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS POR TÉCNICA DE BAIXA
ENERGIA
Resumo: As nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) começaram a ser desenvolvidas nos
anos 90, como alternativa para os sistemas lipídicos de encapsulação de fármacos, como
lipossomas, emulsões e nanopartículas poliméricas. Uma das características que as NLS
apresentam é sua boa estabilidade físico-química, o que as tornam excelentes para
proteger fármacos lábeis. O Objetivo do estudo é a otimização de um sistema utilizando
o TG1 como matriz lipídica. Na preparação das NLS a metodologia utilizada foi a
emulsificação por evaporação-solvente. Avaliou-se as NLS com e sem o fármaco fitol
(FT). Este foi avaliado em tais como 0,0625% a 0,5% e foram testados o tamanho de
partícula, índice de polidispersão (IPD) e potencial zeta (PZ). Em uma determinada faixa
de concentração com apenas nanopartículas, as NLS obtiveram tamanho de 119,4 ± 0,45
nm, com IPD de 0,38 ± 0,01 e PZ de -36,02. Os tamanhos de partícula e IPD obtidos para
as concentrações de FT de 0,0625%; 0,125% e 0,25%, foram respectivamente de 162,56
± 22,63 nm e 0,288 ± 0,01 nm, 181,37 ± 20,28 nm e 0,35 ± 0,05 nm; 288,13 ± 62,70 nm e
0,44 ± 0,04 nm. O potencial zeta para todas as amostras foi negativo variando de -23,7
mV a -28,2 mV. O presente estudo permitiu selecionar as melhores condições para obter,
a partir do TG1, NLS com a adição do FT avaliando tamanho e PZ, proporcionando
partículas pequenas (raio inferior a 100nm) e distribuição uniforme (PDI ≤ 0,4),
adequadas para sua liberação modificada de fármacos e biomoléculas.
Palavras-chave: NLS; Lipídeo; emulsificação com evaporação-solvente; TG1
Title: PREPARATION OF LIPID NANOPARTICLES BY LOW ENERGY TECHNIQUE
Abstract: Solid lipid nanoparticles (NLS) began to be developed in the years 90, as an
alternative to encapsulation of lipid systems drugs, such as Liposomes, polymeric
nanoparticles and emulsions. One of the features that the NLS feature is its good physical
and chemical stability, which makes them great to protect labile drugs. The objective of
this study is the optimization of a system using the TG1 as lipid matrix. In the
preparation of the NLS the methodology used was the evaporative-emulsification
solvent. The NLS was evaluated with and without the drug fitol (FT). This was evaluated
in such as the 0.5% and 0.0625% were tested particle size, polidispersão (IPD) index
and the zeta potential (PZ). In a given concentration range with only nanoparticles, the
NLS gained 119.4 size ± 0.45 nm, with 0.38 ± 0.01 of IPD and PZ-36.02. The particle sizes
and IPD obtained for concentrations of FT of 0.0625%; 0.125% and 0.25%, were
respectively of 162.56 ± 22.63 0.288 ± 0.01 nm nm, 181.37 20.28 ± 0.35 ± 0.05 nm and
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nm; 288.13 ± 0.44 ± 0.04 62.70 nm and nm. The zeta potential for all samples was
negative ranging from 23.7 mV to-28.2-mV. This study made it possible to select the best
conditions to obtain, from the TG1, NLS with the addition of the FT assessing size and
PZ, providing small particles (less than 100nm RADIUS) and uniform distribution (PDI ≤
0.4), suitable for your modified release of pharmaceuticals and biomolecules.
Keywords: SLN; Lipid; emulsification-solvent evaporation method; TG1
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Código: SB0694
Autor: JEFFERSON DE OLIVEIRA MACHADO
Orientador: ANGELA MARCIA MARONEZ CHIAMENTI
Título: Determinação da matéria seca, fibra bruta e proteína bruta em capim massai nas
estações seca e chuvosa
Resumo: O capim massai oriundo do cruzamento entre outras espécie do gênero
Panicum. sp. é bem adaptado o clima nordestino e mesmo tendo poucos pesquisas com
relação a sua capacidade nutricional, ele mostrou-se um excelente elemento para a
composição da dieta animal. Os valores encontrados nas análises bromatológicas foram
no tempo seco: FDA: 41,44%, FDN 76,29%,proteína bruta: 3,52 %,matéria seca: 30,25
%;No tempo chuvoso: FDA:42,39%,FDN 72,02 %,proteína bruta: 6,35 %, matéria seca:
28,34 %.
Palavras-chave: capim massai - bromatológica - matéria seca-proteína bruta -FDA-FDN.
Title: Determination of crude protein, crude fiber and dry matter grass Massai in dry
seasons and rainy
Abstract: The Maasai grass originated from a cross between other species of the genus
Panicum. sp. climate Northeast and even having little research regarding their
nutritional capacity, it proved to be an excellent element to the composition of the
animal's diet is well suited. The values found in chemical analysis were in dry weather:
FDA: 41.44%, 76.29% NDF, crude protein: 3.52% dry matter: 30.25%; In rainy weather:
FDA: 42.39% , NDF 72.02% crude protein: 6.35% dry matter: 28.34%.
Keywords: Maasai grass - bromatological - materia gross- FDA-NDF dry protein.
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Código: SB0695
Autor: TALES MARTINS DE ALENCAR PAIVA
Orientador: GABRIEL CORREA COSTA
Co-Autor: ANDRE CARREIRA BRUINJÉ
Título: VARIÁVEIS AMBIENTAIS E DE PERFORMANCE EM Tropidurus semitaeniatus
(LACERTILIA: TROPIDURIDAE), UM LAGARTO NEOTROPICAL COM POLIMORFISMO
RESTRITO AO SEXO
Resumo: O polimorfismo de coloração em lagartos pode indicar que os diferentes
morfos estão segregados em nichos distintos. Conhecer em que níveis esta segregação se
dá é fundamental para a compreensão dos mecanismos de geração e manutenção do
polimorfismo. Neste trabalho nós avaliamos medidas de hábitat, dadas pelo percentual
de cobertura vegetal e por medidas dos padrões térmicos, e de performance, dada pela
velocidade de sprint, como parâmetros ambientais e fisiológicos de Tropidurus
semitaeniatus, e comparamos estas variáveis entre os sexos e os morfos. Dentre as
variáveis analisadas, nós encontramos uma diferença significativa no grau de cobertura
vegetal entre machos e fêmeas, porém quanto as demais variáveis analisadas não houve
diferença, seja entre os sexos ou entre os morfos. As características que podem estar
relacionadas à segregação dos morfos podem variar dentre as ambientais e fisiológicas,
muitas vezes estando sobre efeito da seleção sexual. Dentre as variáveis consideradas
neste trabalho, nós não identificamos um possível fator que esteja contribuindo para a
segregação dos morfos e que possa dar indícios acerca da dinâmica do polimorfismo em
T. semitaeniatus, e apesar de alguns estudos sugerirem que uma divergência nos níveis
de cobertura vegetal pode estar relacionada com variações no desempenho locomotor,
nós não encontramos suporte empírico para esta hipótese.
Palavras-chave: Polimorfismo. Performance. Microhábitat. Ecologia Térmica.
Title: ECOPHYSIOLOGICAL TRAITS IN Tropidurus semitaeniatus (LACERTILIA:
TROPIDURIDAE), A NEOTROPICAL LIZARD WITH A SEX RESTRICTED POLYMORPHISM
Abstract: The color polymorphism in lizards may indicate that there is a segregation of
different morphs into distinct niches. Knowing at what level this segregation occurs is
fundamental to understanding the mechanisms of generation and maintenance of
polymorphism. In this work we evaluate habitat measures, given by the vegetation cover
percentage and measures of the thermal patterns, and performance, given by the sprint
speed, how environmental and physiological parameters for T semitaeniatus, and we
compared this variables between the sexes and morphs. Among the variables analyzed,
we found a significant difference in the degree of vegetation cover between males and
females, but in the other variables, there was no difference between the sexes or
between the morphs. The traits that can be related to the segregation of the morphs vary
among the environmental and physiological, often being under the sexual selection
effect. Among the variables considered in this work, we have not identified a possible
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factor that is contributing to the segregation of the morphs and can give clues about the
dynamics of polymorphism in T. semitaeniatus, and although some studies suggest that
a difference in vegetation cover levels may be related to variations in locomotor
performance, we did not found empirical support for this hypothesis.
Keywords: Polymorphism. Performance. Microhabitat. Thermal Ecology.
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Código: SB0696
Autor: DAVI CORREIA DE OLIVEIRA
Orientador: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO MARTINS
Co-Autor: LARISSA ARAÚJO LUZ DE OLIVEIRA
Título: Avaliação do índice CPO-D de pacientes internados no Hospital Universitário
Onofre Lopes em Natal/RN
Resumo: O presente estudo objetivou avaliar o índice CPO-D para associar à situação de
higiene bucal de pacientes internados no Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal, RN,
Brasil. Os pacientes incluídos na pesquisa deveriam ter tempo mínimo de internação de
cinco dias, período necessário para adaptação à rotina hospitalar. A coleta de dados
realizou-se através de entrevista semi-estruturada e exame clínico bucal. Foram
entrevistados 55 pacientes, dentre estes, o grau de higiene bucal para 38,2% dos
pacientes foi considerado razoável, com 58,2% afirmando frequência de escovação
diária de até duas vezes e 70,9% afirmando não fazer uso do fio dental. A média do
índice de placa visível (IPV) foi de 27,85% e do CPO-D foi de 12,85 dentes cariados,
perdidos ou obturados por paciente internado. Para 52,7% dos pacientes há insatisfação
quanto à condição de saúde oral. Desta forma, foi possível constatar as condições
precárias de saúde bucal dos pacientes internados, existindo grande acúmulo de
biofilme dentário e elevado CPO-D. Portanto, o estudo possibilitou conhecer o perfil
epidemiológico desses pacientes, de modo a permitir o planejamento de estratégias de
intervenção para melhora das condições de saúde bucal dos mesmos.
Palavras-chave: Saúde bucal. Promoção da Saúde. Internação.
Title: CPO-D INDEX ASSESSMENT HOSPITALIZED PATIENTS IN UNIVERSITY HOSPITAL
ONOFRE LOPES IN NATAL / RN
Abstract: This study aimed to evaluate the DMFT index to associate oral hygiene status
of patients admitted to the University Hospital Onofre Lopes, Natal, RN, Brazil. Patients
included in the study should have a minimum hospital stay of five days, time needed for
adaptation to the hospital routine. Data collection was carried out through semistructured interviews and oral clinical examination. We interviewed 55 patients, among
them, the level of oral hygiene for 38.2% of the patients was considered reasonable, with
58.2% stating frequency of daily brushing up twice and 70.9% stating not make flossing.
The average visible plaque index (VPI) was 27.85% and the DMFT was 12.85 decayed,
missing or filled by inpatient. To 52.7% of patients there is dissatisfaction with oral
health condition. Thus, it was possible to see the poor oral health of hospitalized
patients, with great accumulation of dental plaque and high DMFT. Therefore, the study
enabled the epidemiological profile of these patients, in order to allow planning
intervention strategies to improve the oral health status of them.
Keywords: Oral Health. Health promotion. Internment.
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Código: SB0697
Autor: GEÓRGIA FREITAS BARBOSA
Orientador: NILBA LIMA DE SOUZA
Título: Comparação do ganho de peso ponderal em recém-nascidos pré-termos e a
termo
Resumo: O leite materno de mães de recém-nascidos a termo (RNT) e pré-termo é o
alimento mais seguro para a criança e este difere em sua composição, por isso, dá-se a
preferência ao uso do leite da própria mãe para alimentar o seu filho prematuro.
Objetiva comparar o ganho de peso de recém-nascidos pré-termos e a termos em
relação ao leite materno ofertado. Pesquisa quantitativa, descritiva e observacional,
realizada em uma Maternidade Escola, de maio a agosto de 2014, com 39 RNPTs
internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal que atenderam aos critérios de
inclusão. A média de peso ao nascer foi de 1.608g e um total de 9.994 dietas. O
predomínio de oferta das dietas (50,3 %) foi do Banco de Leite Humano (LBL), no
entanto 56,4% dos neonatos receberam dieta com maior quantidade de leite materno
ordenhado. Quanto ao ganho de peso em relação ao tipo de dieta, dos 17 RNPTs
(43,58%) que receberam maior número de dieta do LBL apresentaram ganho de peso
médio de 4,76 g; enquanto 22 RNs (56,4 %) dos que receberam predominantemente
dieta com leite materno cru da própria mãe (LMC), apresentaram média de 0,91 g. A
média do ganho de peso após a inserção do bebê ao seio foi de 13,21 g/kg/dia e
identificou-se que, quanto menor o peso de nascimento, maior o ganho de peso ao ser
inserido ao seio. Conclui-se que a baixa oferta do LMC da própria mãe pode ter
favorecido o menor ganho de peso diário, sendo considerado satisfatório o ganho de
peso ao se inserir o RNPT ao seio materno.
Palavras-chave: Aleitamento Materno; Prematuro; Ganho de Peso; Enfermagem
Neonatal
Title: Comparison of weight weight gain in newborn preterm and term
Abstract: Breast milk newborn mothers at term (RNT) and pre-term is the safest food
for infants and this differs in its composition, so give the preference to the use of the
mother's own milk to feed their premature son. Objectively compare gain of newborn
preterm weight and terms in relation to breast milk offered. quantitative, descriptive
and observational study was conducted in a maternity hospital, from May to August
2014, with 39 PTNBs in the Neonatal Intensive Care Unit who met the inclusion criteria.
The average weight at birth was 1.608g and a total of 9,994 diets. The offer
predominance of diets (50.3%) was the Human Milk Bank (LBL), however 56.4% of
newborns were fed a diet with higher amounts of breast milk. As for the weight gain in
relation to the type of diet, the 17 PN (43.58%) who received higher LBL diet number
showed average weight gain of 4.76 g; while 22 RNs (56.4%) of those who received
predominantly raw diet with breast milk of mothers of (CML) showed an average of 0.91
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g. The average weight gain after inserting the baby to her breast was 13.21 g / kg / day
and it was found that the lower the birth weight, the greater the weight gain to be
inserted into the breast. It is concluded that the low supply of mother's own CML may
have favored the lowest daily weight gain, and is considered satisfactory weight gain
when entering the PTNB the womb.
Keywords: Breastfeeding; Premature; Weight gain; Neonatal Nursing.
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Código: SB0699
Autor: MONAYANE GRAZIELLY LEITE MATIAS
Orientador: MARIA THEREZA ALBUQUERQUE BARBOSA CABRAL MICUSSI
Título: Sinais e sintomas urinários de bexiga neurogênica em pacientes com paralisia
cerebral do tipo hemiplégica.
Resumo: A Paralisia Cerebral (PC) é uma lesão de uma ou várias regiões do cérebro que
apresenta etiologia, manifestações, gravidade, prognóstico e comorbidades variáveis.
Essa disfunção pode ocorrer nas fases pré, peri ou pós-natal. Objetivos: Avaliar os sinais
e sintomas da bexiga neurogênica e a destreza motora em crianças com Paralisia
Cerebral. Metodologia: Foi conduzido um estudo observacional, transversal, descritivo.
Realizou-se avaliação a clínica da criança, aplicação do (GMFCS) e do (PEDI). Resultados:
foram avaliadas 99 crianças com o diagnóstico de PC, com média de idade de 7,1 (±4,3)
anos, sendo 60% meninas. Em relação ao tônus muscular, 50% apresentaram tipo
hipertônico, 30% hipotônico, 10% misto e 10% flutuante. Quanto a topografia, 50%
eram diplégicos. No que se refere ao funcionamento vesical, 90% não apresentam
hesitação e foi relatado pelos cuidadores/responsáveis que 90% apresentam
incontinência urinária e destes 100% fazem uso de protetor higiênico/fralda. Pelo
GMFCS, 60% apresentaram o nível V, 20% o nível IV e 20% o nível II. Baseado na
avaliação pelo PEDI, todos eram dependentes para se vestir, deslocar e cuidados com a
higiene e 80% necessitam de ajuda para se alimentar sozinho. Conclusão: Observa-se
que as crianças não apresentam outros sinais e sintomas do trato urinário inferior, além
da incontinência urinária, que possa caracterizar a bexiga neurogênica.
Palavras-chave: bexiga urinária neurogênica; paralisia cerebral; destreza motora.
Title: Signs and urinary symptoms of neurogenic bladder in Patients with hemiplegic
type of Cerebral Palsy
Abstract: Cerebral palsy (CP) is an injury of the one or many regions of the brain that
presents etiology, manifestations, severity, prognosis, and widely variable
comorbidities. This dysfunction may occur in the pre, peri and post-natal phase.
Objective: to evaluate the signs and symptoms of neurogenic bladder and motor skills in
children with CP. Methods: cross-sectionalwas conducted. the clinical evaluation was
made by (GMFCS) and the (PEDI). Results: 99 children with PC were evaluated, 60%
girls, with an average age of 7.1 (± 4.3) years. the muscle tone showed 50% had type
hypertonic, 30%hypotonic, 10% mixed and 10% floating. The topography, 50% were
diplegic. The functioning bladder did not, 90% have hesitation and was reported by
responsible who 90% had urinary incontinence and 100%, of these; of hygienic
protective/diaper. According to the GMFCS, 60% had level V, 20% level IV and 20% level
II.;, all were dependent to dress, move and care with hygiene and 80% need help to feed
himself Based on the evaluation by PEDI. Conclusion: The urinary incontinence was
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frequent in children with CP. The urinary leakages is characterize the neurogenic
bladder.
Keywords: neurogenic bladder , cerebral palsy , motor dexterity.
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Código: SB0700
Autor: SUERDA LILLIAN DA FONSECA LINS
Orientador: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA
Co-Autor: GLAUBER WEDER DOS SANTOS SILVA
Título: FATORES DE RISCO PARA SUICÍDIO ENTRE PESSOAS TRANSGÊNERO: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA
Resumo: O objetivo desse estudo foi identificar, na literatura científica internacional
disponível, os fatores associados ao risco de suicídio entre pessoas transgênero. Trate-se
de uma revisão integrativa da literatura, realizada entre os meses de janeiro e fevereiro
de 2016, nas bases de dados CINAHL, Cochrane Library, LILACS, MEDLINE, PePSIC,
PubMed, SciELO, SCOPUS e Web of Science. Selecionaram-se 13 artigos publicados, a
maioria em 2015, com significativa produção nos Estados Unidos da América. Pessoas
transgênero são mais vulneráveis ao suicídio quando jovens; com baixa escolaridade;
desenvolvendo atividade de prostituição; em abuso de substâncias psicoativas; que
sofreram algum tipo de discriminação na vida, principalmente por profissional de saúde,
ou expostos a vitimização social, seja verbal, sexual, psicológica, física ou policial;
positivos para sorologia do HIV; e em processo de transição de gênero, especialmente, a
hormonoterapia. Risco de suicídio entre pessoas transgênero está relacionado com
fatores estruturais e interpessoais, e correlacionado com processos de vitimização.
Palavras-chave: Fatores de risco. Suicídio. Pessoas transgênero.
Title: RISK FACTORS FOR SUICIDE AMONG TRANSGENDER PERSONS: AN INTEGRATIVE
REVIEW
Abstract: The aim of this study was to identify, in the international scientific literature
available, the factors associated with suicide risk among transgender people. Treat
yourself to an integrative literature review, in PePSIC databases, LILACS, PubMed,
MEDLINE, Web of Science; Cochrane Library; SciELO; CINAHL, and Scopus, in July and
August 2016. We selected 13 articles published, most in 2015, with significant
production in the United States. Transgender people were more vulnerable to suicide
when young, with low education, developing prostitution activity with substance abuse,
who have suffered some kind of discrimination in life, especially by a health
professional, or exposed to social victimization, whether verbal, sexual psychological,
physical or police, serology positive for HIV and were on gender transition, especially
hormone therapy. Suicide risk among transgender people is related to structural and
interpersonal factors and correlated violence and stigmatization.
Keywords: Risk factors, Suicide, Transgender persons.
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Código: SB0702
Autor: NICLÉCIA CARLA PEREIRA DA FONSECA
Orientador: NILBA LIMA DE SOUZA
Co-Autor: CECILIA OLIVIA PARAGUAI DE OLIVEIRA SARAIVA
Título: Fatores associados à ocorrência dos eventos adversos em recém-nascidos de uma
Unidade de terapia intensiva neonatal.
Resumo: A ocorrência de eventos adversos (EA) na unidade de terapia intensiva
neonatal (UTIN) gera grande preocupação nos serviços de saúde. Alguns fatores
relacionados às condições do ambiente podem constituir elementos importantes para o
aparecimento de EA. O objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre a ocorrência
de eventos adversos em recém-nascidos de uma Unidade de terapia intensiva neonatal e
o tempo de internação, o peso ao nascer e a idade gestacional. Trata-se de um estudo
epidemiológico do tipo transversal, retrospectivo, com abordagem quantitativa,
descritivo e analítico, realizado na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) no ano de
2015 com a aprovação do comitê de ética, sob o CAAE: 43894515.6.00005577. A
amostra constituiu de 116 prontuários, e os fatores analisados foram: peso ao nascer,
idade gestacional e o tempo de internação. Resultou em 391 EA em 110 neonatos que
tiveram seus prontuários avaliados, com a associação desses eventos e os fatores houve
significância estatística entre o peso ao nascer com a hipertermia (p=0,039),Idade
gestacional com hiperglicemia (p=0,017),e tempo de internação com o aparecimento de
eventos infecciosos (p=0,001).Conclui-se que os eventos que mais se destacaram foram
os distúrbios de termorregulação que apareceram 153 vezes nos neonatos, e que os
fatores aqui analisados influenciaram significativamente com o aparecimento dos EA, o
que remete a análise criteriosa da qualidade na assistência prestada a esses recémnascidos.
Palavras-chave: Segurança do Paciente; Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.
Title: Factors associated to the occurrence of adverse events in neonates in a neonatal
intensive care unit.
Abstract: The incidence of adverse events (AEs) in the neonatal intensive care unit
(NICU) generates great concern in health services. Some factors related to
environmental conditions may be important elements for the emergence of AEs. The
purpose of this study was to analyze the relationship between the occurrence of adverse
events in neonates in a neonatal intensive care unit and hospitalization period, birth
weight and gestational age. This is an epidemiological cross-sectional study,
retrospective, with quantitative, descriptive and analytical approach, held in Maternity
Hospital Januário Cicco(MEJC) in the year of 2015 with the approval of the ethics
committee, under the CAAE: 3894515.6.00005577.The sample was composed of 116
medical records, and the factors analyzed were: birth weight, gestational age and
hospitalization time. It resulted in 391 AEs in 110 newborns who had their medical
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records evaluated, with the association of these events and the factors statistical
significance was found between birth weight with hyperthermia (p = 0.039), gestational
age with hyperglycemia (p = 0.017) and time hospitalization with the emergence of
infectious events (p = 0.001).The conclusion is that the events that stood out were the
thermoregulatory disorders that appeared 153 times in neonates, and that the factors
analyzed in this study influenced significantly to the appearance of the AEs, which leads
to careful analysis of the quality of care provided to these newborns.
Keywords: Patient Safety; Neonatal Intensive Care Units.
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Código: SB0704
Autor: LUCAS ALIGHIERI NEVES COSTA BATISTA
Orientador: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA
Título: Nanogeis de fucanas da alga Spatoglossum schroederi: produção e avaliação de
sua atividade citotoxica
Resumo: Algas marinas são uma fonte de produtos com aplicações e uso subestimados,
um aumento no número de aplicações para esse material pode gerar um impacto
econômico positivo para o estado e principalmente para populações litorâneas, dentre
as aplicações possíveis se destaca a atividade de inibir a formação de cálculos renais
formados por oxalato de cálcio, uma doença de caráter crônico para qual ainda não foi
estabelecido nenhum tipo de tratamento farmacológico ou dietético, a hipótese de tal
efeito seja possível é sustentada pela semelhança bioquímica entre inibidores naturais
da formação de cálculos encontrados na urina e um grupo especifico de moléculas
obtidos a partir das algas marinhas, os polissacarídeos sulfatados. Nesse trabalho a alga
marinha utilizada foi a Dictyopteris delicatula, da qual foi possível extrair seis diferentes
frações ricas em polissacarídeos sulfatados, as frações demonstraram potencial de
modular tanto o processo de cristalização do oxalato de cálcio como a forma final do
cristal formado em todas concentrações testadas, com destaque para a fração F0.5v, a
qual foi a única a demonstrar atividade na menor concentração testada (0.01 mg/mL), as
frações foram capazes de inibir o crescimento dos cristais de oxalato de cálcio e de
modular a forma dos cristais para uma morfologia conhecidamente menos agressiva às
células renais, contudo mais pesquisa é necessária para que seja confirmada esse
potencial in vivo e analisado a toxicidade destas frações.
Palavras-chave: algas marinha, cálculos renais, polissacarídeos sulfatados.
Title: Effect of Sulfated polysaccharides rich fraction from Dictyopteris delicatula in
calcium oxalate crystallization and crystal shape.
Abstract: Seaweeds are a source of products with applications and understated use, an
increase in the number of applications for this material may generate a positive
economic impact for the state and especially for coastal populations, among the possible
applications highlights the activity of inhibiting the formation of gallstones composed of
calcium oxalate a chronic nature of the disease for which has not yet been established
any pharmacological or dietary treatment, the possibility of such an effect is possible is
supported by the biochemical similarity between natural inhibitors of calculus
formation found in urine and a specific group of molecules obtained from seaweed,
sulfated polysaccharides. In this work we used the seaweed Dictyopteris delicatula, from
which it was extracted six different rich fractions sulfated polysaccharides, those
fractions demonstrated potential to both modulate the process of calcium oxalate
crystallization as the final shape of the crystal formed in all concentrations tested ,
highlighting the F0.5v fraction, which was the only one to show activity in the lowest
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concentration tested (0.01 mg / ml), the fractions were able to inhibit the growth of
calcium oxalate crystals and modulate the shape of the crystals for a notoriously less
aggressive morphology to kidney cells, however more research is needed to be
confirmed this potential in vivo and analyzed the toxicity of these fractions.
Keywords: seaweeds, kidney stone, sulfated polysaccharides.
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Código: SB0706
Autor: GERLIANE DE OLIVEIRA GOMES
Orientador: JOVANKA BITTENCOURT LEITE DE CARVALHO
Co-Autor: THAIS ROSENTAL GABRIEL LOPES
Título: A mãe-canguru diante da prematuridade do filho
Resumo: O Método Canguru constitui uma estratégia de intervenção com finalidade de
estabelecer o vínculo afetivo entre a genitora e o recé-nascido de baixo peso, permitindo
a evolução extrauterina com estabilidade clínica e assim diminuir os riscos de
mortalidade neonatal. Objetivou-se pesquisar o Método Canguru na literatura científica
bem como participar da vivência do Método Canguru em uma maternidade escola.
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem ancorada no relato de
experiência, sobre a vivência enquanto bolsista PIBIC - ensino médio, no projeto de
extensão intitulado – Método Canguru: a família e o cuidado humanizado ao prematuro
desenvolvido por docentes e estudantes do grupo saúde e sociedade da Escola de Saúde
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Além da revisão de literatura, foi
desenvolvida capacitação sobre este método, confecção de folders, orientação às mães e
aos familiares. As mães realizaram diariamente o Método Canguru com boa aceitação e
relataram os efeitos benéficos do método citado para a díade mãe-bebê. Os profissionais
multidisciplinares atuaram de forma conjunta oferecendo o suporte do atendimento
clínico, no entanto percebe-se que os mesmos devem ser capacitados para o melhor
desenvolvimento do método. A experiência vivenciada ampliou a capacidade
investigativa e revelou a importância do conhecimento para um profissional de
enfermagem no contexto do cuidado ao recém-nascido em uma unidade canguru.
Palavras-chave: Prematuridade. Método Canguru. Humanização. Enfermagem
Title: The kangaroo mother face of prematurity of child
Abstract: The Kangaroo-Mother Care Method is an intervention strategy with purpose to
establish the emotional bond between mothers' and newborn of low weight, allowing
extra-uterine development with clinical stability and thus decrease the risks of neonatal
mortality. It was aimed to find the Kangaroo-Mother Care Method in the scientific
literature as well as to participate in the Kangaroo living in a school maternity. This is an
exploratory and descriptive study, anchored approach in the experience report on the
experience as a scholarship student PIBIC - high school, in titled extension project Kangaroo-Mother Care Method: family and humanized care to premature developed by
professors and students of the Saúde e Sociedade group of Escola de Saúde da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. In addition to the literature review,
training was undertaken on this method, production of brochures, orientation to
mothers and families. Mothers daily performed the aforementioned Method with good
acceptance and have reported the beneficial effects of Kangaroo-Mother Care Method to
mother-newborn dyad. The multidisciplinary professionals worked jointly offering
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support clinical care, however it is clear that they must be trained to best method
development. The lived experience expanded the investigative capacity of the student
scholarship and revealed the importance of knowledge for nursing professionals in the
context of care to newborns in a kangaroo unit.
Keywords: Premature. Kangaroo-Mother Care Method. Humanizing Delivery. Nursin
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Código: SB0707
Autor: MATEUS VINÍCIUS DOS SANTOS MEDEIROS
Orientador: GIULIANNA PAIVA VIANA DE ANDRADE SOUZA
Título: EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO DO HEPARAM SULFATO OBTIDO DAS VÍSCERAS
DE TILÁPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS)
Resumo: A grande diversidade de espécies marinhas e aquáticas impulsiona cada vez
mais estudos de bioprospecção na busca por moléculas bioativas. Os
glicosaminoglicanos (GAGs) são polissacarídeos que apresentam amplo espectro de
utilização farmacológica, como potenciais fármacos anticoagulante, anti-inflamatório,
antitumoral entre outros. Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo determinar a
estrutura e efeito anti-inflamatório de compostos tipo heparina/heparam sulfato
obtidos de vísceras de tilápia (Oreochromis niloticus) no modelo experimental de
peritonite induzida por tioglicolato. O heparinóide foi obtido na fração 3,0M do
fracionamento. O composto apresentou migração eletroforética semelhante à fração de
migração rápida da heparina. Ainda foi observado que estas amostras após a degradação
enzimática apresentaram predominância de dissacarídeos N-acetilados, com alto teor de
dissacarídeos N-sulfatados e dissulfatados. O composto apresentou ainda, baixa
atividade anticoagulante in vitro. No modelo experimental de peritonite, o composto foi
capaz de reduzir a migração leucocitária para a cavidade peritoneal em doses mais
baixas em relação à heparina e ao diclofenaco de sódio.
Palavras-chave: Glicosaminoglicanos, Heparam, Oreochromis, anti-inflamatório
Title: Ani-inflamatory effect of heparam sulfate obtained from Tilapia viscera
(Oreochromis niloticus)
Abstract: The wide diversity of marine and aquatic species boosts bioprospection
studies on the search for bioactive molecules. Glycosaminoglycans (GAGs) are
polysaccharides which have a large spectrum of pharmacological use as potential
anticoagulant, anti-inflammatory, antitumor, among others pharmacological
aplications.Therefore, this study aimed to determine the structure and antiinflammatory effects by heparin/heparan-sulfate like compounds obtained from tilapia
viscera (Oreochromis niloticus) in an experimental model of peritonitis induced by
thioglycolate. The heparinoid was obtained in 3.0M fraction after fractioning. The
compound showed electrophoretic migration similar to the rapid migration fraction of
heparin. It was also observed that these samples, after enzymatic degradation had a
predominance of N-acetylated disaccharides, with high content of N-sulphated and
disulfated disaccharides. Additionally, the compound showed low anticoagulant activity
in vitro. In the experimental model of peritonitis, the compound was capable of reducing
neutrophil migration to the peritoneal cavity at lower doses compared to heparin and
diclofenac sodium.
Keywords: Glycosaminoglycans, heparam, Oreochromis, anti-inflammatory
1544

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

1545

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0710
Autor: STEFANIE DA PAZ FIGUEIREDO DE MACEDO
Orientador: VIVIANE SOUZA DO AMARAL
Título: O USO DA BIOINFORMÁTICA NA COMPREENSÃO DA FISIOPATOLOGIA DAS
DOENÇAS DO ACÚMULO DE GLICOGÊNIO
Resumo: Os erros inatos do metabolismo são um conjunto de doenças oriundas da
ausência ou anormalidade de uma enzima, levando ao acúmulo ou à deficiência de
metabólito específico. Dentre eles, estão inclusas as Doenças do Acúmulo do Glicogênio
(GSDs), as quais são oriundas de alterações prejudiciais na atividade das enzimas
envolvidas na rota metabólica do glicogênio, de forma que cada defeito culmina em um
tipo diferente da doença, sendo divididas em treze tipos, do 0 ao XIII, de acordo com as
enzimas que apresentam a atividade defeituosa. No estado do Rio Grande do Norte, o
Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED) é o centro de
referência para tratamento da doença, agrupando a grande maioria dos casos com
diagnóstico sindrômico definido de GSD. No entanto, ainda se trata de um grande desafio
para a clínica à determinação específica da GSD, em virtude da grande variação de
sintomas que os portadores podem manifestar e o fato de muitos deles serem
compartilhados entre os diferentes tipos da doença. O presente trabalho objetiva
determinar aspectos clínicos, laboratoriais, nutricionais, histopatológicos e genéticos de
crianças e adolescentes com glicogenose hepática, com a utilização de técnicas como
sequenciamento genético e análises laboratoriais aliados à análise do padrão hereditário
(heredograma) e modelagem de proteínas por técnicas de bioinformática.
Palavras-chave: Acúmulo do glicogênio. Diagnóstico. Sequenciamento. Bioinformática.
Title: USING BIOINFORMATIC TO UNDERSTAND THE PATHOPHYSIOLOGY OF
GLYCOGEN STORAGE DISEASES
Abstract: Inborn errors of metabolism are a group of diseases that arises from
abnormalities or absence of an enzyme, leading to accumulation or deficiency of a
specific metabolite. Among these are the glycogen storage diseases (GSDs), which are
derived from harmful alterations in enzymes activity related to glycogen metabolic
pathway. Each affected enzyme in this pathway originates a different kind of disease.
Therefore, GSDs are divided into thirteen types, 0 to XIII, according to which enzyme are
defective. At the state of Rio Grande do Norte, Brazil, Pediatric Hospital Professor
Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED) is the reference center for GSDs treatment, thus, it
gather most of the syndromic cases diagnosed with this disease. However, it is still a
major clinical challenge to determine GSDs specifically, given the wide range of
symptoms that patients may manifest and due to many of these symptoms are shared
among the different types of the disease. This study aims to determine clinical,
laboratory, nutritional, pathological and genetic aspects of children and adolescents with
hepatic glycogen storage diseases by using genetic sequencing and laboratory tests
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together with hereditary pattern analysis (pedigree) and proteins modeling by
bioinformatics approaches.
Keywords: Glycogen storage. Diagnosis. Sequencing. Bioinformatics.
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Código: SB0711
Autor: VALERIA COSTA DA SILVA
Orientador: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA
Título: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO INTESTINAL DO EXTRATO
DE Ipomoea asarifolia EM MODELO DE COLITE EM RATO
Resumo: A Doença Inflamatória Intestinal é desencadeada por uma predisposição
genética, resposta imune descontrolada, fatores ambientais e desequilíbrio da
microbiota intestinal, levando a um aumento da permeabilidade intestinal, a qual é um
dos passos iniciais para o desenvolvimento da doença. Desse modo, foi utilizado o
modelo de colite induzida pelo ácido 2,4- dinitrobenzeno sulfônico em ratos para
avaliação dos efeitos anti-inflamatório intestinal do extrato de Ipomoea asarifolia, que
possui compostos bioativos (quercetina, ácido cafeíco e ácido clorogênico), sendo seu
estudo, promissor, para prevenção e combate da Doença Inflamatória Intestinal. O
tratamento com extrato de Ipomoea asarifolia ou sulfasalazina melhorou
significativamente a atividade da mieloperoxidase, os níveis de interleucina - 1β ( IL-1β),
interleucina-10 (IL-10) e o fator-α de necrose tumoral (TNFα), associado a uma redução
significativa no stress oxidativo, observado pela redução malondialdeído e do aumento
da glutationa. O benefício também foi demonstrado na preservação da citoarquitectura
do cólon e pela relação peso/longitude e do índice do dano macroscópico. Estes
resultados sugerem que o extrato de Ipomoea asarifolia exerce efeitos semelhantes aos
da sulfasalazina em dano intestinal induzida por DNBS, e pode atuar na doença
inflamatória do intestino.
Palavras-chave: Doença inflamatória intestinal. Ipomoea asarifolia.
Title: POTENTIAL ASSESSMENT OF ANTI-INFLAMMATORY BOWEL Ipomoea EXTRACT
asarifolia IN Colitis MODEL IN MOUSE
Abstract: IBD is triggered by a genetic predisposition, uncontrolled immune response,
environmental factors and unbalance of the intestinal tract, leading to increased
intestinal permeability, which is one of the initial steps in the development of the
disease. Thus, we used the colitis model induced by 2,4-dinitrobenzene sulphonic acid in
rats for the evaluation of the intestinal anti-inflammatory effects of Ipomoea Asarifolia
extract that has bioactive compounds (quercetin, caffeic acid and chlorogenic acid), and
its study, promising to preventing and combating IBD. Treatment with Ipomoea
Asarifolia extract or sulfasalazine significantly improved the activity of
myeloperoxidase, interleukin levels - 1β (IL-1β), interleukin-10 (IL-10) and tumor
necrosis factor-α (TNF), associated with a significant reduction in oxidative stress
observed by reduced malondialdehyde and increased glutathione. The benefit was also
demonstrated in preserving cytoarchitecture the colon and the weight / length and the
macroscopic damage index. These results suggest that Ipomoea Asarifolia extract has
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effects similar to sulfasalazine in DNBS-induced intestinal injury, and can act in
inflammatory bowel disease.
Keywords: Inflammatory bowel disease. Ipomoea asarifolia.
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Código: SB0714
Autor: DAMIÃO FERREIRA DA SILVA NETO
Orientador: JANETE GOUVEIA DE SOUZA
Título: EFEITO DA TEMPERATURA E DO PERÍODO DE ESTOCAGEM SOBRE A
QUALIDADE DE OVOS DE CODORNA JAPONESA (Coturnix coturnix japonica).
Resumo: O ovo de codorna é um alimento de baixo custo aquisitivo, sendo completo e
equilibrado em nutrientes, sendo uma fonte confiável de proteínas, lipídeos,
aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais. Para a manutenção da qualidade dos ovos,
o tempo e a temperatura são fatores importantes que devem ser controlados durante o
período de armazenamento, entretanto outras formas de conservação devem ser
testadas visando aumentar a vida de prateleira dos ovos. Objetivou-se avaliar os efeitos
da temperatura de estocagem e a impermeabilização da casca com óleo mineral na
qualidade de ovos de codornas japonesas. Foi realizado um experimento utilizando 240
ovos de codorna distribuídos em quatro tratamentos: SOSR - Sem Óleo mineral Sem
Refrigeração, SOCR - Sem Óleo mineral Com Refrigeração, COSR - Com Óleo mineral Sem
Refrigeração e COCR - Com Óleo mineral Com Refrigeração, com 12 ovos por parcela. A
cada 7 dias foram avaliados a unidade Haugh, o índice de gema, o potencial de
hidrogênio (pH) da gema e do albúmen, a perda de peso e o aumento da câmara de ar
perfazendo 28 dias de armazenamento. Verificou-se que os ovos mantidos sob
refrigeração e com a casca tratada com óleo mineral apresentaram médias superiores
aos ovos sem tratamento algum.
Palavras-chave: Albúmen. Câmara de ar. Conservação. Índice de gema. Vida de prateleira
Title: EFFECTS OF STORAGE TEMPERATURE AND BARK WATERPROOFING WITH
MINERAL OIL QUALITY OF EGGS Japanese quail ( Coturnix coturnix japonica )
Abstract: The quail’s egg is a low cost food; however, it is complete and nutrient
balanced food, which is a source of proteins, lipids, essential amino acids, vitamins and
minerals. In order to keep the egg’s high quality during the storage period it is important
to keep control over time and temperature; although, intending to increase the egg’s
shelf life others conservation methods should be tested. The main objective of this
research was to evaluate the effects of temperature and the sealing of eggshells by
mineral oil, over the quality of quail’s eggs (Coturnix coturnix japonica). The experiment
was realized using 240 quail’s eggs, which were distributed in four treatments: SOSR Without Oil Without Refrigeration; SOCR - Without Oil With Refrigeration; COSR - With
Oil Without Refrigeration; COCR - With Oil With Refrigeration, each parcel has 12 eggs of
each treatment. Every week were evaluated the Haugh Unity; the Yolk’s Index; the
hydrogen potential (pH) of the yolk and the albumen; the weight loss and the increasing
of the air chamber through the 28 days of storage. The results showed that, the eggs that
had the eggshell sealed by oil and were kept under refrigeration presented averages
bigger than the eggs without any treatments.
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Keywords: Air chambre. Albumen. Conservation. Shelf life. Yolk’s index.
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Código: SB0717
Autor: NATÁLIA PEREIRA MARTINS
Orientador: JOSE APARECIDO MOREIRA
Co-Autor: ANDREZA LOURENÇO MARINHO, CLAUDIANA DA SILVA SOUZA, DANIELLE
MARIA ALVES MARQUES
Título: PARÂMETROS LIPIDÊMICOS SANGUÍNEOS DA CARNE
ALIMENTADOS COM DIETAS SUPLEMENTADAS COM BLENDS DE ÓLEOS

DE

SUÍNOS

Resumo: Objetivou-se com esta pesquisa avaliar os parâmetros sanguíneos de suínos em
fase de terminação, alimentados com dietas contendo diferentes Blends de óleos
vegetais. Foram utilizados 24 suínos machos com peso médio de 70 kg, distribuídos em
delineamento de blocos casualizados contendo 4 tratamentos e 6 repetições. Os
tratamentos foram constituídos por uma dieta basal formulada à base de milho, farelo
de soja, núcleo comercial e óleo de soja. As dietas experimentais foram formuladas com
blends de óleos em substituição ao óleo de soja, constituídos da seguinte maneira: TR
(100% óleo de soja); B1 (50,0% soja, 25,0% linhaça, 12,5% oliva e 12,5% canola); B2
(25,0% soja, 50,0% linhaça, 12,5% oliva e 12,5% canola) e B3 (25,0% soja, 12,5%
linhaça, 12,5% oliva e 50,0% canola). Foram coletadas amostras de sangue dos animais
no inicio e no final do experimento, as quais foram armazenas em freezer e
posteriormente analisadas. Observou-se aumento do nível de colesterol total (P<0,05)
dos animais alimentos com a ração referência e aumento do HDL entre os tratamentos
(B1, B2 e B3). Observou-se também uma redução do nível de LDL nos animais que
consumiram os blends 1, 2 e 3 em relação aos que consumiram ração apenas com óleo
de soja (TR). Recomenda-se a utilização do blend 3 na alimentação de suínos machos
castrados em terminação por apresentar melhores índices de HDL e redução nos níveis
de LDL.
Palavras-chave: Colesterol total. HDL. LDL. triglicerídeos
Title: LIPIDEMICS PARAMETERS PORK MEAT OF BLOOD WITH DIETS SUPPLEMENTED
WITH FED OILS BLENDS
Abstract: The aim of this research was to evaluate blood parameters of finishing pigs, fed
with diets containing different vegetal oil blends. Were utilized 24 barrow at average
weight of 70 kg, distributed under randomized block design having 4 treatments and 6
repetitions. The treatments were based on an average diet with maize, soybean meal,
commercial nucleus and soybean oil. The experimental diets were formulated with oil
blends as substitute to soybean oil, under the following distribution: TR (100% soybean
oil); B1 (50,0% soybean, 25,0% linseed, 12,5% olive and 12,5% canola); B2 (25,0%
soybean, 50,0% linseed, 12,5%olive e 12,5% canola) e B3 (25,0% soybean, 12,5%
linseed, 12,5% olive e 50,0% canola). Blood samples were collected from the animals at
the beginning and by the end of the experiment, kept in a freezer and later analyzed.
There was an increase in total cholesterol levels (P<0, 05) of animals fed with the
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reference diet and increase of HDL level between treatments (B1, B2 and B3). There was
also a reduction of LDL levels on animals consuming blends 1, 2 and 3 related to the
ones that consumed the diet with soybean oil only (TR). Is suggested the utilization of
blend 3 on the diet for termination of barrow because of better HDL levels and reduction
of LDL levels.
Keywords: Total cholesterol, HDL, LDL, triglyceride
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Código: SB0736
Autor: ISAIANE MEDEIROS
Orientador: NELY HOLLAND
Título: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE CAJUS SUBMETIDOS A SECAGEM
DURANTE O TEMPO DE ARMAZENAMENTO
Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar as características físico-químicas de
pedúnculos de cajus desidratados por ação osmótica e calor, durante o período de
armazenamento. Foram determinados umidade, pH, acidez total titulável e açúcares
redutores totais, em triplicata. De uma maneira geral, houve aumento (p < 0,05) do
conteúdo de umidade para todos os tratamentos, durante o período de armazenamento,
sendo para o tratamento controle de 5,38% para 15,41%, para ácido cítrico de 7,14%
para 12,95% e para desidratação osmótica de 3,49% para 11,69%. Para as análises de
pH foi observado algumas pequenas variações significativas em todos os tratamentos
com valores variando de 3,75 (DO) a 4,80 (C). Já para as análises de ATT, o tratamento
AC (3,02-2,01%) apresentou maior conteúdo de acidez (p < 0,05) que o C (2,50-1,22%) e
o DO (1,01-0,98%) em todos os tempos do armazenamento, enquanto o tratamento DO
apresentou menor acidez. Para análises de ART, quando comparados os tratamentos C e
AC, verifica-se um maior conteúdo para o controle (p < 0,05), com exceção do tempo 0.
Já, o DO apresentou maior conteúdo de ART (p < 0,05) que o AC em todos os tempos
analisados. Concluiu-se que a embalagem utilizada não foi totalmente adequada, não
apresentando boa barreira ao vapor d'água, mas os tratamentos utilizados podem ser
uma boa opção para o aproveitamento de pedúnculos de caju. Estudos complementares
poderão auxiliar na definição do melhor tratamento.
Palavras-chave: Caju. Desidratação osmótica. Análises físico-químicas.
Title: PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS CASHEWS SUBMITTED TO DRY DURING
STORAGE TIME
Abstract: The purpose of this study was to evaluate the physical and chemical
characteristics of stems of cashews dehydrated by osmotic action and heat during the
storage period. Determined moisture, pH, titratable total acidity and total reducing
sugars, in triplicate. In General, there was an increase (p < 0.05) of the moisture content
for all treatments, during the storage period, and for the treatment of control 5.38% to
15.41%, to citric acid of 7.14% to 12.95% and osmotic dehydration of 3.49% to 11.69%.
For the analysis of pH was observed some slight variations in all treatments with values
ranging from 3.75 (DO) to 4.80 (C). To the analyses of ATT, the treatment AC (3.022.01%) showed the highest content of acidity (p < 0,05) that C (2.50-1.22%) and the DO
(1.01-0.98%) at all times of storage, while the treatment showed lower acidity. For
analyses of ART, when compared the treatments C and AC, there is a greater content to
the control (p < 0,05), with the exception of the time 0. Already, the higher content of
ART (p < 0,05) that the AC at all times. It was concluded that the packing used is not fully
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adequate, not showing good barrier to water vapor, but the treatments used may be a
good option for the use of stems of cashews. Further studies can assist in defining the
best treatment.
Keywords: Cashew. Osmotic dehydration. Physicochemical analysis.
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Código: SB0737
Autor: ELIONE MARIA FERNANDES SILVA CAMPOS
Orientador: ELISANGELA FRANCO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
Título: Absenteísmo entre profissionais de saúde: uma revisão integrativa
Resumo: Introdução: O trabalho é meio de produção e de sustento para os
trabalhadores, entretanto, o mesmo pode resultar em insatisfação e adoecimento.
Objetivo: identificar o absenteísmo entre profissionais de saúde, suas causas e
consequências. Metodologia: trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Os artigos
foram selecionados das bases de dados SciELO, MEDLINE, LILACS e Biblioteca Cochrane
entre o período de 2005 a 2015. Resultados: verificou-se que técnicos e auxiliares de
enfermagem são os profissionais que apresentam maiores índices de absenteísmo; e,
como consequência destaca-se o alto custo operacional da instituição empregadora.
Considerações finais: para reduzir o absenteísmo dos profissionais é preciso utilizar
medidas como: diminuir turnos de trabalho, identificar conflitos existentes, favorecer a
motivação dos trabalhadores e promover ambientes de trabalho ergonômicos.
Palavras-chave: Absenteísmo. Pessoal de Saúde. Saúde do Trabalhador.
Title: Absenteeism among health professionals: integrative review
Abstract: Introduction: The work is a means of production and livelihood for workers,
however, it can result in dissatisfaction and illness. Objective: To identify absenteeism in
the midst of health care professionals, the causes and consequences. Methodology: This
is a integrational literature review. The articles were selected bases dentre given Scielo,
Medline, Lilacs and Cochrane Library in the period from 2015 to 2015. Results: It was
found that technicians and nursing assistants are professionals who constitute the
largest rates of absenteeism; and as a result the high operating expenses for employers
intitutions. Final Considerations: To reduce absenteeism it is necessary to
implementmeasures such as reducing work shifts, identify conflicts, motivate workers
and encourage ergonomic work environments.
Keywords: Absenteeism. Health staff. Worker health
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Código: SB0738
Autor: ELMIR HENRIQUE SILVA ANDRADE
Orientador: JONATAS DE FRANCA BARROS
Título: ESTILO DE VIDA E MEMÓRIA DE IDOSOS ATIVOS
Resumo: O envelhecimento é um processo inerente a todos os seres que pode ser
compreendido através de relações entre os mais diversos aspectos. Com o aumento da
expectativa de vida mundial, estima-se que, em 2020, o Brasil terá 32 milhões de idosos
em sua população e, deste modo, proporcionar a estes uma boa qualidade de vida é
essencial. A idade idosa traz ao indivíduo alguns déficits em áreas cognitivas, como é o
caso da memória. Dessa forma, é necessário o estímulo a atividades que atuem como um
auxiliar na manutenção de uma boa memória, como é o caso da atividade física. Assim
sendo, objetivamos, neste plano de trabalho, avaliar e correlacionar o estilo de vida e a
memória de idosos ativos. Participaram desta pesquisa como amostra, 10 idosos
membros do projeto de extensão Minha Melhor Idade do DEF da UFRN, no qual realizam
atividade física. Para avaliar o estilo de vida dos sujeitos, foi utilizado o Perfil do Estilo
de Vida Individual, que verifica itens relacionados à qualidade de vida do sujeito. Já para
a memória, a Memória da Lista de Palavras da bateria CERAD foi o instrumento
escolhido. A análise dos dados foi realizada através da frequência percentual e do
coeficiente de correlação de Pearson que apontou uma correlação fraca (ρ = 0,428). Nos
resultados encontrados, foram verificados bons níveis de qualidade de vida e de
memória nos idosos estudados, demonstrando que bons resultados destes itens podem
ter associação com um bom nível de atividade física.
Palavras-chave: Estilo de vida; Memória; Idosos; Atividade Física.
Title: LIFESTYLE AND MEMORY OF ACTIVE SENIORS
Abstract: Aging is a process inherent to everyone that can be understood through
relationships between various aspects. With increasing in global life expectancy, it is
estimated that by 2020, Brazil will have 32 million elderly people in the population and
thus provide them a good quality of life is essential. The old age brings the individual
some cognitive deficits in areas such as memory. In this way, are necessary stimulating
activities that can act as an aid in maintaining good memory, such as physical activity.
Therefore, we aim in this study was to evaluate and correlate the lifestyle and the
memory of active seniors. Participated in this research as sample 10 elderly members of
the physical activity extension project Minha Melhor Idade of UFRN. To evaluate the
lifestyle of the subjects, we used the Perfil do Estilo de Vida Individual, checking items
related to the quality of life of the subject. As for memory, the word list memory of
CERAD battery was the chosen instrument. Data analysis was made by percentage
frequency and the Pearson correlation coefficient. Statistical analysis showed a weak
correlation (ρ = 0.428) between the instruments of collection, however, were found
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good levels of quality of life and memory in the elderly studied, showing that good
results these items may have association with a good level of physical activity.
Keywords: Lifestyle; Memory; Elderly; Physical Activity.
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Código: SB0740
Autor: TONY HANDERSON DAVI DE HOLANDA
Orientador: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA
Título: TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO DOS MÚSCULOS RESPIRATÓRIOS:
ANÁLISE ELETROMIOGRAFICA
Resumo: Introdução: Os músculos respiratórios, e, portanto, o efeito do treinamento
muscular inspiratório (TMI) podem ser avaliados por meio da análise de sua ativação
elétrica e um dos métodos utilizados nessa avaliação é a eletromiografia de superfície
(EMGs). Objetivos: Investigar o efeito do treinamento muscular inspiratório (TMI) sobre
atividade elétrica do músculo diafragma, em jovens sedentários. Materiais e Métodos:
Ensaio clínico controlado randomizado com 28 jovens, de ambos os sexos, saudáveis e
sedentários, divididos em dois grupos: 14 (G10%) e 14 (G55%). Durante 9 semanas os
voluntários realizaram TMI domiciliar com POWERbreathe®. O G55% treinou com
carga de 55% pressão inspiratória máxima (PImáx) e o G10% com carga de 10% da
PImáx. O treinamento foi realizado em sessões de 30 repetições, duas vezes/dia, seis
dias/semana. Quinzenalmente foi avaliada a PImáx e reajustada a carga. Antes e após o
TMI, foram realizadas eletromiografia de superfície, espirometria e manovacuometria.
Os dados foram analisados através SPSS 20.0, utilizando os testes t-Student
(pareado/independente), Wilcoxon e Mann-Whitney. Resultados: Houve, nos dois
grupos, aumento da força muscular inspiratória (P<0,05) e expiratória no G10%
(P=0,009) e aumento no RMS no G55%. Conclusões: Há aumento da atividade
eletromiográfica, com consequente aumento da força muscular respiratória, após o TMI
com carga moderada. O TMI com carga de 10% da PImáx também é capaz de aumentar a
força muscular inspiratória.
Palavras-chave: Eletromiografia, músculos respiratórios, força muscular
Title:
MUSCLE
TRAINING
INSPIRATORY
ELECTROMYOGRAPHIC ANALYSIS

OF

RESPIRATORY

MUSCLES:

Abstract: Introduction: Respiratory muscles, and therefore the effect of inspiratory
muscle training (IMT) can be evaluated through the analysis of its electrical activation
and one of the methods used in this evaluation is the surface electromyography (sEMG).
Objectives: To investigate the effect of inspiratory muscle training (IMT) on electrical
activity of the diaphragm, in sedentary young. Materials and Methods: Randomized
controlled clinical trial with 28 young people, of both sexes, healthy and sedentary,
divided into two groups: 14 (G10%) and 14 (G55%). During nine weeks the volunteers
performed home TMI with POWERbreathe®. The G55% trained with 55% maximal
inspiratory pressure load (MIP) and the G10% with load of 10% of MIP. The training
was conducted in 30 repetitions sessions twice / day, six days / week. Fortnightly was
evaluated MIP and adjusted the load. Before and after IMT were performed surface
electromyography, spirometry and manometer. Data were analyzed using SPSS 20.0,
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using the Student t test (unpaired / independent), Wilcoxon and Mann-Whitney. Results:
There was, in both groups, increased inspiratory muscle strength (P <0.05) and
expiratory in G10% (P = 0.009) and an increase in the RMS G55%. Conclusions: There is
increased electromyographic activity, with a consequent increase in respiratory muscle
strength after the TMI with moderate load. TMI with 10% of MIP load is also able to
increase inspiratory muscle strength.
Keywords: Eletromyography, respiratory muscles, muscle strength
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Código: SB0742
Autor: EDEILDO SIMPLICIO CARDOSO
Orientador: SAIONARA MARIA AIRES DA CAMARA
Título: RELAÇÃO ENTRE OBESIDADE CENTRAL E EQUILÍBRIO EM IDOSAS RESIDENTES
NA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ –RN
Resumo: Com o crescimento da população idosa encontra-se o aumento de condições
incapacitantes. A expectativa de vida cresce de maneira acelerada no Brasil, o que
justifica os crescentes projetos desenvolvidos visando o manejo das questões
relacionadas ao processo de envelhecimento, seja normal ou patológico. Dentre os
fatores que contribuem para esses eventos, está o aumento da gordura localizada na
região central e o déficit de equilíbrio. Objetivo: Relacionar a obesidade central com o
equilíbrio em idosas residentes na comunidade do município de Santa Cruz/RN.
Metodologia: 97 idosas entre 60-80 anos foram avaliadas quanto a dados
sociodemográficos e antropométricos, além do equilíbrio com olhos abertos e fechados,
sendo cronometrado um máximo de 30 segundos. A medida da cintura foi realizada a
partir da palpação da espinha ilíaca superior e a borda inferior da ultima costela, com
uma fita métrica na região entre tais pontos anatômicos. Para análise foi considerada
obesa a mulher com cintura > 88cm e não obesa a mulher com cintura &#8804; 88cm.
Resultados: A amostra apresentou médias de idade de 68,41 anos, circunferência da
cintura de 97,12 cm, e IMC de 28,60Kg/m2. Houve diferença significativa entre o
equilíbrio de olhos abertos e fechados entre mulheres obesas e não obesas: Olhos
fechados (não obesas = 5,75seg; obesas= 3,53seg; p = 0,01) e olhos abertos (não obesas
= 17,63 seg; obesas= 12,09 seg; p = 0,03). Conclusão: As mulheres que apresentaram
maior média de circunferência
Palavras-chave: Equilíbrio. Obesidade. Idosas.
Title: RELATIONSHIP BETWEEN CENTRAL OBESITY AND BALANCE IN ELDERLY
RESIDENTS IN THE COMMUNITY OF SANTA CRUZ –RN
Abstract: With the growth of elderly population, it is increasing disabling conditions. Life
expectancy grows at an accelerated pace in Brazil, which explains the growing
developed projects to the management of issues related to aging process, either normal
or pathological. Among the factors contributing to these events it is increased fat in
central region of the body and the balance deficit. Objective: To relate central obesity
with balance in elderly residents in the community of the city of Santa Cruz / RN.
Methods: 97 women aged between 60-80 years were evaluated for demographic and
anthropometric data, and balance with open and closed eyes, being timed to a maximum
of 30 seconds. Waist measurement was taken from the palpation of the superior iliac
spine and the lower edge of last rib, with a tape measure in the region between these
anatomical points. For analysis, it was considered obese women with waist
circumference> 88cm and not obese women with waist &#8804; 88cm. Results: The
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sample had an average age of 68.41 years, circumference waist of 97.12 cm and BMI
28,60Kg/m2. There was a significant difference between the balance of open and closed
eyes between obese and non-obese women: Closed Eyes (nonobese = 5,75seg; obese =
3,53seg; p = 0.01) and open eyes (not obese = 17.63 sec; obese = 12.09 sec, p =
0.03).Conclusion: Women who had higher mean waist circumference, ie, considered
obese, had a worse balance when compared with non-obese.
Keywords: Balance. Obesity. Elderly.
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Código: SB0746
Autor: PAOLLA GABRYELLE CAVALCANTE DE SOUZA
Orientador: BRUNO CAVALCANTE BELLINI
Co-Autor: NATHÁLIA MICHELLY DA CUNHA SANTOS
Título: Novos registros para Entomobryoidae (Collembola, Arthropleona) na Mata
Atlântica Urbana de Natal, RN
Resumo: Brachystomella Ågren é um gênero cosmopolita de Collembola com
aproximadamente 67 espécies descritas. Destas, 31 são registradas para a Região
Neotropical e nove para o Brasil. Este trabalho apresenta uma nova espécie de
Brachystomella encontrada em mancha de Mata Atlântica no Campus I da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN. Os espécimes foram coletados com Pitfall e
aspiradores entomológicos e preservados em etanol 70%; parte destes foram clareados
usando ácido clorídrico a 100% e bicromato de potássio 10% montados em lâminas
semipermanentes em Líquido de Hoyer. Brachystomella sp. nov. possui Ant. IV com
órgão apical trilobado e 6 sensilas, órgão apical da Ant. III com dois bastões sensoriais
reduzidos, duas sensilas guarda e duas cerdas guarda, órgão pós-antenal com 4
vesículas, 8+8 olhos, cerda cefálica A0 presente, maxila com 8 dentes, cerdas corporais
simples (distribuídas entre o tórax I e abdome V: 022/21111), tibiotarsos I, II e III com
19, 19 e 18 cerdas simples respectivamente, dentes da fúrcula com 5 cerdas dorsais,
poro genital masculino com cerdas diferenciadas e valvas anais pareadas com 3+3
microcerdas hr. A nova espécie assemelha-se com outros táxons neotropicais,
especialmente com B. contorta Denis e B. purma Weiner & Najt. Porém, Brachystomella
sp. nov. difere dessas espécies quando são analisados seu comprimento corporal, órgão
apical da Ant. IV, maxila e valvas anais. Esta é a décima espécie de Brachystomella
reconhecida para o Brasil.
Palavras-chave: Quetotaxia dorsal. Taxonomia. Brachystomella. Região Neotropical.
Title: New records for Entomobryidae (Collembola, Arthropleona) in the Urban Atlantic
Forest in Natal, RN
Abstract: Brachystomella Ågren is a cosmopolitan genus of Collembola with
approximately 67 described species. Of these, 31 are registered for the Neotropical
Region and nine for Brazil. This paper presents a new specie of Brachystomella found in
the Atlantic Forest fragment on Campus I of the Federal University of Rio Grande do
Norte, Natal, RN. The specimens were collected with Pitfall and entomological aspirators
and preserved in 70% ethanol; of these were bleached using hydrochloric acid at 100%
and 10% potassium bichromate, the blades were mounted on semipermanent Hoyer’s
medium. Brachystomella sp. nov. has Ant. IV with trilobed apical organ and six sensillas,
apical organ of Ant. III with two reduced sensory rod, two sensilla guard and two guard
chaetae, post antennal organ with 4 vesicles, 8+8 eyes, head with chaeta A0 present,
maxilla with 8 teeth, simple body chaetae (distributed between the thorax I and
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abdomen V: 022/21111), tibiotarsos I, II and III with 19, 19 e 18 simple chaetae
respectively, furca’s tooth with 5 dorsal chaetae, male genital pore with different chaetae
and valves paired anal with 3 + 3 hr microchaetae. The new species resembles
themselves with other neotropical taxa, especially with B. contorta Denis and B. purma
Weiner & Najt. But Brachystomella. sp. nov. differs from these species when analyzed
their body length, apical organ of Ant. IV, maxilla and anal valves. this is the tenth specie
of Brachystomella recognized for Brazil.
Keywords: Dorsal chaetotaxy. Taxonomy. Brachystomella. Neotropical Region.
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Código: SB0747
Autor: PAMELLA REBECA FERNANDES TIAGO
Orientador: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE
Título: INFLUÊNCIA DO FATOR TRANSFORMADOR DE CRESCIMENTO BETA 1 NO
METABOLISMO ÓSSEO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1
Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a expressão de RNAm e o
polimorfismo do TGFB1 de pacientes com Diabetes mellitus tipo 1 (DM1), e associá-los
com alterações no metabolismo ósseo. Foram estudados 100 indivíduos
normoglicêmicos (NG) e 101 pacientes com DM1, entre 6 e 20 anos. Os pacientes
diabéticos foram analisados em sua totalidade (DM1), e subdivididos de acordo com o
controle glicêmico em: diabéticos compensados (DM1C) e diabéticos não compensados
(DM1NC). Avaliou-se o controle glicêmico; a função renal; marcadores séricos do
metabolismo ósseo, densidade mineral óssea (DMO) dos indivíduos estudados. Também
foi determinada a expressão do RNAm e polimorfismo do TGFB1. Os pacientes com DM1
apresentaram controle glicêmico insatisfatório. Em relação à função renal, observou-se
um aumento significativo nas concentrações de ureia sérica e um aumento da relação
albumina/creatinina nos grupos diabéticos. No tocante aos marcadores séricos do
metabolismo ósseo, houve diminuição das concentrações de cálcio total e ionizado,
assim como um aumento da atividade da fosfatase alcalina nos grupos diabéticos. A DMO
foi reduzida no grupo DM1. Quanto a avaliação molecular, foi observada uma diminuição
significativa na expressão do TGFB1 para o grupo DM1. E, não foi observada associação
entre o polimorfismo e a osteopatia diabética. Os resultados sugerem que o controle
glicêmico insatisfatório, em conjunto com a baixa expressão do TGFB1, pode reduzir a
DMO no DM1.
Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1, osso, expressão gênica e TGFB1.
Title: STUDY OF INFLUENCE THE GENE TGFB1 IN METABOLISM OF PATIENTS WITH
BONE TYPE 1 DIABETES MELLITUS
Abstract: The aim of this study was to evaluate the mRNA expression and polymorphism
TGFB1 of patients with Type 1 Diabetes mellitus (T1DM), and associate them with
changes in bone metabolism. One hundred were studied normoglycemic individuals
(NG) and 101 patients with T1DM, between 6 and 20 years. Patients with T1DM were
evaluated as a whole (T1DM) and subdivided according to glycemic control:
compensated diabetic (T1DMC) and not compensated diabetic (T1DMNC). We assessed
glycemic control; renal function; serum markers of bone metabolism, bone mineral
density (BMD) of the subjects. It was also determined the mRNA expression and
polymorphism of TGFB1. Patients with T1DM had poor glycemic control. Regarding
renal function, was observed a significant increase in blood urea concentration and an
increase in the albumin / creatinine in diabetic groups. Considering the serum markers
of bone metabolism, a reduction of the total and ionized calcium concentrations, as well
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as an increase alkaline phosphatase activity in the diabetic groups. BMD was reduced in
T1DM group. As for molecular evaluation, we observed a significant decrease in TGFB1
expression for the T1DM group. And, there was no association between the
polymorphism and diabetic osteopathy. The results suggest that poor glycemic control,
together with the low expression of TGFB1 can reduce BMD in T1DM.
Keywords: Type 1 Diabetes mellitus, bone, gene expression, TGFB1
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Código: SB0749
Autor: AYDA MARIA QUIRINO SILVA DOS SANTOS
Orientador: ANDRE DUCATI LUCHESSI
Co-Autor: RENATA CAROLINE COSTA DE FREITAS, VIVIAN NOGUEIRA SILBIGER
Título: Identificação de exossomo em cultura celular HepG2 como biomarcador
farmacogenômico
Resumo: A mortalidade e morbidade em síndromes coronarianas agudas (SCA) são
causadas principalmente por erosão da placa ou ruptura, levando à formação de
trombos. O clopidogrel vem sendo utilizado na prevenção de eventos trombóticos em
pacientes com SCA, no entanto, um grande número de pacientes demonstrou resistência
ao tratamento, que conduz à toxicidade e diminuição da resposta terapêutica. Neste
contexto, o presente projeto tem como objetivo buscar o aprimoramento da terapêutica,
do diagnóstico e prognóstico das doenças cardiovasculares, através da identificação de
novos biomarcadores de resposta terapêutica baseados em estratégias biotecnológicas
utilizando miRNA e exossomos, investigando aspectos da citotoxicidade do clopidogrel
em células de carcinoma hepatocelular (HepG2). As células HepG2 humanas foram
cultivadas em meio de Roswell Park Memorial Institute (RPMI), os tratamentos foram
realizados durante 24 e 48 h, usando as concentrações de 6,25, 12,5, 25, 50, e 100 µM de
clopidogrel. A citotoxicidade foi avaliada em triplicata por citometria de fluxo, para
analisar a fragmentação do DNA. Os resultados indicam que a concentração de 12,5 µM é
próxima da dose sub-tóxica para a células HepG2. Esta definição é importante para
projetar novas experiências que envolvem o estudo de toxicidade clopidogrel.
Alternativamente, os resultados indicam a gama de concentrações de segurança que o
clopidogrel pode ser utilizado quando a toxicidade não é desejada.
Palavras-chave: Clopidogrel; Biomarcadores; Exossomos; miRNA; Cultura celular.
Title: EXOSOME DETECTION
PHARMACOGENOMIC

IN

CELL

CULTURE

HEPG2

BIOMARKER

Abstract: Mortality and morbidity in acute coronary syndromes (ACS) are mainly caused
by erosion or rupture of the plaque leading to thrombus formation. Clopidogrel has been
used to prevent thrombotic events in patients with ACS, however, a large number of
patients showed resistance to the treatment, leading to toxicity and diminished
therapeutic response. In this context, this project aims to seek the improvement of
therapy, diagnosis and prognosis of cardiovascular disease through the identification of
new therapeutic response biomarkers based on biotechnological strategies using miRNA
and exosomes, investigating aspects of cytotoxicity of clopidogrel in carcinoma cells
hepatocellular (HepG2). Human HepG2 cells were cultured in Roswell Park Memorial
Institute (RPMI). Clopidogrel treatments were performed during 24 and 48 h, using
concentrations of 6.25, 12.5, 25, 50 and 100µM. Cytotoxicity was assessed in triplicate
by flow cytometry to analyze DNA fragmentation. The results indicate that the
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concentration of 12,5 &#956;M is close to the toxic dose for sub HepG2 cells. This setting
is important for designing new experiments involving the study of clopidogrel toxicity.
Alternatively, the results indicate the range of security levels that clopidogrel may be
used where toxicity is not desired.
Keywords: clopidogrel; biomarkers; exosomes; miRNA; Cell culture.
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Código: SB0751
Autor: ALESSANDRA SUELEN JARDIM DA SILVA
Orientador: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JUNIOR
Co-Autor: GABRIELA VASCONCELOS DE ANDRADE ALVES, GILENA DANTAS DE BRITO,
LORENA KÉSSIA DE FIGUEIREDO
Título: "Avaliação de Frequência da Expressão das Proteínas MRP1 e GpP na Leucemia
Mielóide Aguda por Citometria de Fluxo."
Resumo: O fenômeno MDR (multidrug resistence) tem sido associado à falha terapêutica
relacionada a neoplasias. Um dos seus mecanismos é a superexpressão de bombas de
efluxo como a gpP e a MRP1 que diminuem a concentração intracelular de várias
substâncias. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a expressão de moléculas de
resistência (MRP1 e gpP) em pacientes com Leucemia Mielóide Aguda (LMA) e associálas a distribuição de algumas variáveis como subtipo de LMA e idade. Amostras de
Medula Óssea (MO) e de Sangue Periférico (SP) de 115 pacientes acometidos por LMA
foram analisadas para verificar a expressão de MRP1 e gpP pela técnica de
imunofenotipagem por citometria de fluxo entre os quais foram 56,4% homens e 43,6%
mulheres com média de 38 anos para ambos. Os subtipos mais frequentes foram M1, M3
e M4. A maioria dos pacientes apresentou leucocitose, alta contagem de blasto,
plaquetopenia e baixos níveis de hemoglobina. Os maiores níveis de expressão de MRP1
foram observados nos subtipos M5a, M5b e M7 e para a gpP foram M5a, M5b e M2.
Assim, 32/114 (28%) foram MRP1 positivos e 28/79 (35,4%) foram gpP positivos. Foi
observado elevado fenótipo MRP1-/gpP- em crianças e adolescentes e também em
idosos, e o fenótipo MRP1+/gpP- se mostrou elevado em idosos e menos frequente em
crianças e adolescentes. Dessa forma demonstramos a importância do uso da citometria
de fluxo na quantificação de proteínas de resistência relacionadas à falha terapêutica em
leucemias.
Palavras-chave: Resistência a Múltiplas Drogas,Glicoproteína-P,Leucemia Mielóide
Aguda
Title: "Frequency Evaluation of expression from MRP1 and GpP proteins in Acute
Myeloid Leukemya using Flow Cytometry Technique."
Abstract: MDR (multidrug resistance) have been associated to therapeutic failure
related to neoplasm. One of its mechanisms is over expression of efflux pumps as Pgp
and MRP1 that decrease intracellular concentration level of several substances. This
paper aims to evaluate the expression of resistance molecules (Pgp and MRP1) among
patients with Acute Myeloid Leukemia (AML) and associate them to variables
distribution as AML subtype and age. Samples of Bone Marrow (BM) and Peripheral
Blood (PB) from 115 patients with AML were analyzed to identify MRP1 and Pgp
expression using flow cytometry technique in which 56,4% men and 43,6% women. The
average age was 38 years. The more frequent subtypes present during the research
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were M1, M3 e M4. The majority of the patients showed leukocytosis, high number of
blast cells, thrombocytopenia, and low level of hemoglobin. MRP1 positive were 32/114
(28%) and 28/79 (35,4%) were Pgp positive. The highest levels for MRP1 were in M5a,
M5b and M7 subtypes and for Pgp were M5a, M5b e M2. High MRP1-/Pgp- phenotype
was verified in children/teenagers and also in elderly and the MRP1+/Pgp- phenotype
was increased among elderly and decreased in children/teenagers. Thus, we
demonstrate the importance of flow cytometry in quantifying resistance proteins linked
to therapeutic failure in leukemia.
Keywords: Drug Resistence, P-glicoprotein, Acute Myeloid Leukemia
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Código: SB0753
Autor: ALINE KARLA SOARES DE LIMA
Orientador: NICOLE LEITE GALVAO COELHO
Co-Autor: ANA CECILIA DE MENEZES GALVAO, ERICK ALLAN DOS SANTOS SILVA,
LÍLIAN ANDRADE CARLOS DE MENDONÇA
Título: MODULAÇÃO DO ESTRESSE CRÔNICO SOBRE OS NÍVEIS DE CORTISOL FECAL E
DO BDNF NO CORTEX PRÉ-FRONTAL EM Callithrix jacchus JUVENIS
Resumo: A diferenciação e o desenvolvimento do sistema nervoso (SN) se dão por
eventos celulares complexos, dinâmicos e sequenciais determinados por fatores
genéticos e ambientais. Nos períodos críticos do desenvolvimento há maior
permissividade do SN ao ambiente, a fim de estruturar o imaturo ou reestruturar o SN
em amadurecimento. Um dos campos de estudo que vem se destacando é o da
modulação do estresse sobre o SN, principalmente em áreas responsáveis por funções
cognitivas complexas, onde os modelos animais translacionais têm sido imprescindíveis
para elucidar tais modulações. Sendo assim, este trabalho investigou os efeitos do
isolamento social crônico (16 semanas) sobre a plasticidade neuronal no córtex préfrontal (CPF) orbitofrontal e lateral, a partir da investigação do BDNF (Brain-derived
neurotrophic fator) por imunofluorescência, em machos de Callithrix jacchus na fase
juvenil, um período crítico de plasticidade neural. O cortisol fecal na última semana do
isolamento foi mensurado a fim de correlacionar o estresse com a plasticidade neural no
CPF. A presença de BDNF nas duas regiões do CPF foi independente do grupo social (GF
ou GI). Os animais que não apresentaram BDNF possuíram maiores níveis de cortisol na
última semana do estudo. Os resultados do BDNF corroboram estudos que apontam uma
modulação em U invertido do cortisol sobre a neurogênese.
Palavras-chave: Cognição. BDNF. Cortisol. Modelo animal.
Title: MODULATION OF CHRONIC STRESS IN FECAL CORTISOL AND BDNF LEVELS AT
PREFRONTAL CORTEX IN JUVENILES Callithrix jacchus
Abstract: Nervous system (NS) development and differentiation are given by complex,
dynamic and sequential cellular events determined by genetic and environmental
factors. At critics periods of development there is higher permissiveness of the NS by the
environment, in order to organize the immature or re-organize the NS in maturation. A
field of study that has been highlighting is the stress modulation upon the NS, mainly in
areas of complex cognitive functions, and translational animal models had been essential
for elucidate these modulations. Therefore, the study investigated the effects of chronic
social isolation (16 weeks) upon orbitofrontal and lateral prefrontal cortex (PFC)
plasticity from the BDNF investigation by immunofluorescence, in males Callithrix
jacchus at juvenile stage, a critic period of neural plasticity. Fecal cortisol at last week
was measured in order to correlate stress with neural plasticity in PFC. BDNF’s presence
in the two PFC areas was independent of social group (GF or GI). The animals that didn’t
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show BDNF had higher cortisol levels at the latter week of the study. The BDNF results
corroborate studies that point an inverted-Ushape for modulation of cortisol upon
neurogenesis.
Keywords: Cognition. BDNF. Cortisol. Animal model.
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Código: SB0759
Autor: WILLYANA FREIRE BISPO
Orientador: PAULA FERNANDA BRANDAO BATISTA DOS SANTOS
Título: SITUAÇÃO VACINAL NO PRIMEIRO ANO DE VIDA DE CRIANÇAS MATRICULADAS
NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Resumo: Este estudo teve por objetivo analisar a situação vacinal das crianças para o
primeiro ano de vida referente às vacinas BCG, Hepatite B, Tetravalente/Pentavalente,
Poliomielite, Pneumocócica 10, Rotavírus, Meningocócica dos Centros Municipais de
Educação Infantil de Natal/RN (CMEI). Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo
descritivo e retrospectivo, realizado a partir de levantamento em fonte de dados
rotineira (cartões de vacina), com abordagem quantitativa. A amostra do estudo foi
constituída pelas xerox dos cartões de vacina das crianças matriculadas nos CMEIS. Os
cartões foram classificados em: esquema vacinal completo, esquema vacinal incompleto
e não vacinadas. A análise dos dados foi realizada considerando as estimativas de
cobertura vacinal preconizadas pelo Ministério da Saúde, a literatura relativa à
vacinação. Foram analisados 1.434 cartões de um universo de 4.387 crianças
matriculadas nos CMEI’s. A maior prevalência de conclusão do esquema vacinal para o
primeiro ano ocorreu com as vacinas BCG, Hepatite B, e tetravalente/pentavalente,
refletindo uma cobertura vacinal ainda aquém da meta almejada pelo Programa
Nacional de Imunização. Tais resultados refletem a necessidade de intensificar e
disseminar as informações sobre a prevenção de doenças através da vacinação, bem
como reforçar o papel da atenção primária à saúde na vigilância à saúde da criança em
situação de vulnerabilidade para as doenças imunopreveníveis.
Palavras-chave: Vacinação. Saúde da criança. Saúde Pública.
Title: VACCINE SITUATION IN CHILDREN LIVING IN FIRST YEAR ENROLLED
MUNICIPAL CENTRES OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Abstract: This study aimed to analyze the vaccination status of children for the first year
of life related to BCG, Hepatitis B, DTaP-Hib / pentavalent, polio, Pneumococcal 10,
Rotavirus, Meningococcal of Municipal Children Christmas Education Centers / RN
(CMEI). This is an epidemiological study of descriptive and retrospective, held from
lifting a source of routine data (vaccine cards) with a quantitative approach. The study
sample consisted of the xerox of children's vaccination cards enrolled in CMEIS. The
cards were classified as complete vaccination schedule, incomplete immunization and
unvaccinated. Data analysis was carried out considering the vaccination coverage
estimates recommended by the Ministry of Health, the literature on vaccination. 1,434
cards were analyzed a universe of 4,387 children enrolled in CMEI's. The higher
prevalence of completion of the vaccination schedule for the first year was with BCG,
Hepatitis B, and tetravalent / pentavalent, reflecting a coverage still falls short of the
desired goal by the National Immunization Program. These results reflect the need to
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increase and disseminate information on disease prevention through vaccination as well
as strengthen the role of primary health care in monitoring the health of children in
vulnerable situations for vaccine-preventable diseases.
Keywords: Immunization. Child health. Public health.
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Código: SB0760
Autor: LORENA MEDEIROS DA CUNHA
Orientador: SILVANA MARIA ZUCOLOTTO LANGASSNER
Co-Autor: ESTELA MARIANA GUIMARAES LOURENÇO, JÚLIA MORAIS FERNANDES,
MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA
Título: Kalanchoe pinnata (LAMARCK) PERSSON: ESTUDO QUÍMICO E FARMACOLÓGICO
Resumo: Os produtos de origem vegetal são muito utilizados na medicina popular e o
Brasil é o país que detém a maior parcela da biodiversidade mundial. Atualmente, a
Fitoterapia tem ganhado destaque e os estudos com plantas medicinais estão sendo
intensificados. A espécie objeto deste estudo é a Kalanchoe pinnata (Lamarck) Persson
(Crassulaceae), conhecida popularmente como saião e coirama, e usada, principalmente,
por sua ação anti-inflamatória. Este estudo objetiva uma abordagem química e
farmacológica do extrato da espécie K. pinnata. Para atingir esse objetivo, a metodologia
do estudo foi dividida nas seguintes partes: i: isolamento e caracterização dos
marcadores químicos do extrato das folhas da espécie; ii: ensaios não-clínicos in vivo
para avaliar os efeitos inibitórios locais do extrato frente ao envenenamento causado
por B. jararaca. O estudo químico resultou em um composto isolado, ainda em processo
de elucidação. Os compostos majoritários identificados por CLAE-DAD-EM e CLAE-DADEM/EM correspondem a flavonóides O-glicosilados derivados das agliconas quercetina,
patuletina e canferol. Nos ensaios farmacológicos, o extrato hidroetanólico das folhas de
K. pinnata foi capaz de inibir significativamente a atividade hemorrágica induzida pelo
veneno de B. jararaca e o edema.
Palavras-chave: Kalanchoe pinnata. Flavonoides. Antiveneno.
Title: Kalanchoe pinnata (LAMARCK) PERSSON: CHEMICAL AND PHARMACOLOGICAL
STUDY
Abstract: Plant products are widely used in folk medicine and Brazil is the country that
has the largest share of global biodiversity. Today, the Phytotherapy has highlighted and
medicinal plants studies are being intensified. The species of this study is the Kalanchoe
pinnata (Lamarck) Persson (Crassulaceae), popularly known as saião and coirama, and
used mainly for its anti-inflammatory action. This study aims a chemical and
pharmacological approach of this species. To achieve this objective, the study
methodology was divided into the following parts: i: isolation and characterization of
chemical markers of extract from the leaves of the species; ii: non-clinical in vivo assay
to evaluate the local inhibitory effects of extract front to poisoning caused by B. jararaca.
Chemical studies resulted in a single compound, still in the elucidation process. The
major compounds identified by HPLC-DAD-MS and HPLC-DAD-MS/MS correspond to
flavonoid O-glycosylated. In pharmacological tests, the hydroethanolic extract of K.
pinnata leaves was able to inhibit significantly the hemorrhagic activity induced by B.
jararaca venom and edema.
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Keywords: Kalanchoe pinnata. Flavonoids. Antivenom.
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Código: SB0761
Autor: TAINARA LORENA DOS SANTOS FERREIRA
Orientador: FABIA BARBOSA DE ANDRADE
Título: AVALIAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA DE INDICADORES DA SAÚDE DA CRIANÇA NO
RIO GRANDE DO NORTE: 2005-2014
Resumo: Sabe-se que a mortalidade infantil em menores de cinco anos tem sido
reduzida nas últimas décadas, no entanto, ainda observa-se um grande número de
mortes infantis, assim, este estudo se propõe em analisar e descrever sobre os
indicadores da saúde da criança no estado do Rio Grande do Norte, com base nos
sistemas de informação de serviços de saúde. Trata-se de um estudo epidemiológico
descritivo, ecológico, realizado com uso de dados secundários dos seguintes sistemas de
informação: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos e Sistema de Informação
sobre Mortalidade, em uma série histórica de dez anos (2005-2014) do estado do Rio
Grande do Norte, de modo a conhecer os indicadores da saúde da criança. Verificou-se
melhores indicadores de saúde quanto à média de coeficientes de mortalidade e sua
variação no período da série, assim como quando ao valor de apgar, onde verificou-se
que, o apgar <7 entre o 1º e 5º minuto tem apresentado constante declínio quanto a
porcentagem dos nascidos vivos que o apresentam. Destaca-se a importância deste
estudo por possibilitar a análise da situação de saúde desta população no nível local,
levando em consideração as condições de vida da população no processo saúde-doença.
Para, além disso, emerge como possibilidade para o conhecimento de fragilidades e
potencialidades para ampliar os esforços e as possibilidades de modificações no cenário
da saúde.
Palavras-chave: Saúde da Criança. Avaliação de Serviços de Saúde. Indicadores Básicos.
Title: EVALUATION OF HISTORICAL SERIES OF CHILD HEALTH INDICATORS IN RIO
GRANDE DO NORTE: 2005-2014
Abstract: It is known that infant mortality in children under five has been reduced in
recent decades, however, also observed a large number of child deaths, therefore, this
study aims to analyze and describe on child health indicators in the state of Rio Grande
do Norte, on the basis of health care information systems. This is a descriptive,
ecological epidemiological study conducted with the use of secondary data the following
information systems: Live Births Information System and Mortality Information System,
in a historical series of ten years (2005-2014) the state Rio Grande do Norte, in order to
meet the child health indicators. It was better health indicators as the average mortality
and their coefficients of variation in the period of the series, as well as when the value of
Apgar score, where it was found that, the Apgar score <7 between 1 and 5 minutes has
shown steady decline as the percentage of live births to the present. It highlights the
importance of this study for us to review the health status of this population at the local
level, taking into consideration the living conditions of the population in the health1577
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disease. For further emerges as a possibility for knowledge weaknesses and the
potential to expand the efforts and possibilities for changes in the health scenario.
Keywords: Child Health. Health Services Evaluation. Health Status Indicators.
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Código: SB0762
Autor: MATHEUS DA SILVA SILVEIRA
Orientador: CAROLINE ADDISON CARVALHO XAVIER DE MEDEIROS
Título: Desenho experimental da modulação farmacológica da dexametasona conjugada
com nanopartículas de ouro multifuncionais na mucosite oral
Resumo: RESUMO
A mucosite oral é um dos efeitos colaterais mais comuns associados ao tratamento
radioterápico e quimioterápico em pacientes com câncer na região de cabeça e pescoço.
Clinicamente, se caracteriza por edema, eritema e ulcerações, que podem acometer toda
a mucosa bucal, gerando dor e desconforto, prejudicando a fala, a deglutição e a
alimentação. Além disso, as ulcerações aumentam o risco de infecção local e sistêmica,
comprometendo a função oral e interferindo no tratamento antineoplásico, podendo
levar à sua interrupção. (SANTOS, 2009). Diversos tratamentos para a mucosite oral têm
sido estudados com o intuito de diminuir seus efeitos e consequentemente aliviar os
sintomas da doença, como por exemplo, o laser de baixa intensidade (RAMPINI et al.,
2008). Além desse, alguns fármacos têm sido estudados, pois supõe-se que eles podem
ser eficazes no tratamento da doença. Nesse estudo, o fármaco analisado foi a
Dexametasona, devido a sua ação anti-inflamatória e imunossupressora Nesse modelo
experimental, foi realizada a conjugação da Dexametasona com nanopartículas de ouro,
já que estudos sugerem que estas são alternativas para transporte e entrega de
medicamentos dentro do organismo humano, além da produção de tecidos que ajudam a
cicatrizar lesões. O presente estudo teve o objetivo de avaliar a eficácia da
Dexametasona conjugada com nanopartículas de ouro no tratamento da mucosite oral
em um modelo experimental utilizando hamsters Golden Sirian.
Palavras-chave: Palavras chave: Mucosite oral. Dexametasona. Nanopartículas de ouro.
Title: Experimental design of pharmacological modulation of dexamethasone combined
with multifunctional gold nanoparticles in oral mucositis
Abstract: Oral mucositis is one of the most common side effects associated with
radiotherapy and chemotherapy in patients with cancer in the head and neck. Clinically,
it is characterized by edema, erythema and ulcerations, which can affect the entire oral
mucosa, causing pain and discomfort, affecting speech, swallowing and feeding.
Furthermore, ulcerations increase the risk of local and systemic infection, compromising
oral function and interfering with antineoplastic treatment and may lead to
discontinuation. (SANTOS, 2009). Various treatments for mucositis have been studied in
order to reduce their effects and thereby alleviate symptoms of the disease, such as low
intensity laser (RAMPINI et al., 2008). In addition to this, some drugs have been studied,
it is assumed that they can be effective in treating the disease. In this study, the drug was
analyzed Dexamethasone, due to its anti-inflammatory action and immunosuppressant.
In this experimental model, the combination of dexamethasone with gold nanoparticles
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was carried out, since studies suggest that these are alternatives for transport and
delivery of drugs into the human body, in addition to the production of fabrics that help
heal injuries. This study aimed to evaluate the efficacy of Dexamethasone combined with
gold nanoparticles in the treatment of oral mucositis in an experimental model using
Syrian hamsters.
Keywords: Keywords: Oral mucositis. Dexamethasone. Gold nanoparticles.
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Código: SB0764
Autor: AMANDA VANESSA FERNANDES FREIRE
Orientador: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU
Co-Autor: EDUARDO PAIXÃO DA SILVA, ROBERTO DIMENSTEIN, RODRIGO ALBERT
BARACHO RÜEGG
Título: Comparação da concentração de vitamina A em fígados de galinha de granja e
caipira
Resumo: A concentração de vitamina A no fígado de galinha varia de acordo com o
sistema de criação no qual a ave está inserida. O presente estudo comparou a
concentração desse nutriente nos fígados de galinha de granja, caipira e orgânica. A
dosagem de retinol foi determinada por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE).
O sistema de criação influenciou significativamente os níveis de vitamina A presente no
fígado. O valor médio de retinol encontrados nas amostras foi de 6844,38 ± 143,56
μg/100g para a galinha de granja, 30094,79 ± 4628,75 μg/100g para a caipira e
2979,1036 μg/100g para a orgânica. Os resultados mostraram que os níveis de retinol
no fígado caipira são superiores às outras classificações, enquanto o orgânico mantémse abaixo da linha de comparação. O fígado de galinha de granja, por outro lado,
representa o valor que mais se aproxima da maioria dos valores encontrados na
literatura. Dessa forma, o fígado de galinha se mostra uma alternativa eficaz no combate
à deficiência de vitamina A, em virtude de ser um alimento de baixo custo e acessível à
maior parte da população.
Palavras-chave: Vitamina A. Fígado. Galinha. Granja. Caipira. Orgânico
Title: Comparison of the vitamin a concentration in chicken livers from grange, country
chicken and organic
Abstract: The concentration of vitamin A in the liver of chicken varies according to the
farming system in which the poultry is inserted. The present study compared the
nutrient concentration in the livers of grange, country and organic. The dosage of retinol
was determined by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The farming
system influenced significantly the levels of vitamin A present in the liver. The average
value of retinol found in sampleswas6844,38 ± 143,56 μg/100g for the grange chicken,
30094,79 ± 4628,75 μg/100gfor the country chicken and 2979,1036 μg/100g for
organic. The results showed that retinol levels in country liver are superior to other
classifications, while the organic remains below the line of comparison. The grange
chicken liver, in contrast, is the value closest to the most values found. In this way, the
chicken liver shows an effective alternative to combat vitamin A deficiency, in virtue of
being a low-cost and affordable food to most of the population.
Keywords: Vitamin A. Liver. Chicken. Grange. Country. Organic.
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Código: SB0768
Autor: FRANCISCO JOÃO DE SOUZA NETO
Orientador: RUTHINEIA DIOGENES ALVES UCHOA LINS
Título: CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E AÇÃO ANTIBACTERIANA DE EXTRATOS
VEGETAIS SOBRE BACTÉRIAS BUCAIS PLANCTÔNICAS
Resumo: Devido à alta prevalência das doenças bucais e ao elevado potencial
terapêutico de matérias-primas vegetais, reconhecendo o Brasil como um país de grande
variedade etnobotânica, a presente pesquisa busca determinar a ação antibacteriana do
extrato de Spondias mombin L. (cajá) sobre bactérias bucais planctônicas, bem como
analisar fitoquimicamente o material vegetal. Para isso foram realizadas a prospecção
fitoquímica do material vegetal, a determinação da Concentração Inibitória Mínima
(CIM), a Concentração Inibitória Mínima de Aderência (CIMA) do extrato de Spondias
mombin L. (cajá) frente a alguns microrganismos relacionados a cárie e será realizada
ainda a cinética bactericida com o extrato sobre os mesmos microrganismos. Dentro da
triagem fitoquímica foi observada a presença de compostos fenólicos, flavonoides,
taninos e saponinas. Para os testes envolvendo os microrganismos temos que o extrato
apresentou inibição em todas as concentrações testadas na CIM, além de ter impedido a
aderência dos microrganismos a parede do tudo de vidro na CIMA até a concentração de
1:512 do extrato.
Palavras-chave: Fitoterapia. Microbiologia. Cárie Dentária.
Title: CHEMICAL CHARACTERIZATION AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PLANT
EXTRACTS ON PLANKTONIC ORAL BACTERIA
Abstract: Due to the high prevalence of oral diseases and the high therapeutic potential
of vegetation raw materials, recognizing Brazil as a country of great variety
ethnobotany, this research seeks to determine the antibacterial action of Spondias
mombin L. (cajá) extract on oral bacteria planktonic, as well as to analyze the vegetal
material phytochemically. To this were realized the phytochemical prospection of
vegetal material, the determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC), the
Minimum Inhibitory Concentration of Adherence (MICA) the Spondias mombin L. (cajá)
extract against some microorganisms related to dental caries and it will be held
bactericidal kinetics with the extract on the same microorganisms. Within the
phytochemical screening was observed the presence of phenolic, flavonoids, tannins and
saponins compounds. For tests involving microorganisms we have extract showed
inhibition at all concentrations tested in the MIC, in addition to blocked the adherence of
the glass tube wall the microorganisms in the MICA until the concentration of 1:512
extract.
Keywords: Phytotherapy. Microbiology. Caries.
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Código: SB0769
Autor: RAYANE SAORY MEDEIROS DOS SANTOS
Orientador: ANDREA CAMARA VIANA VENANCIO AGUIAR
Título: Motivações e compreensão do significado do yoga como prática contemplativa
Resumo: Introdução: O Yoga é uma filosofia prática que retrata a consciência da unidade
e da interdependência de todas as coisas, sendo muito procurado por pessoas que
buscam gerir de modo mais autônomo o estresse do dia a dia. Objetivo: Identificar os
motivos a partir dos quais os praticantes de yoga procuraram essa prática. Método:
Interacionismo Simbólico com característica interpretativa e entrevista semiestruturada escrita para coleta dos dados. Resultado: Motivos que levaram os
participantes para fazer yoga: 4% através de indicação médica, 35% cuidado com a
saúde e prevenção, 13% indicação de amigos, 32% busca uma prática contemplativa e
de autoconhecimento, 13% busca desenvolvimento físico e 3% outros. Eles definiram o
conceito de prática contemplativa como: autoconhecimento (21), aquietamento (7),
prática da meditação (6), foco (6), presença no agora (5), interdependência das coisas
(4), contemplação sem julgamentos (4), desenvolvimento da mente (3), relaxamento (3)
e autocontrole (2). Ainda descreveram como consciência corporal, alongamento, atenção
à respiração e ao equilíbrio mente-corpo-espírito. Outros trataram de um modo mais
sutil, relacionando-o ao espiritual, a fé, a natureza e ao universo. Conclusão: Os motivos
listados são condizentes com a proposta da prática do yoga. Concluímos que se
apreciarmos todas as oportunidades oferecidas pela vida, podemos romper nossas
limitações auto-impostas, fazer mudanças enormes.
Palavras-chave: Yoga. Interacionismo Simbólico. Prática Contemplativa.
Title: Motivation And Understanding The Meaning Of Yoga As Contemplative Practice
Abstract: Introduction: Yoga is a practical philosophy that reflects the awareness of the
unity and interdependence of all things, being much sought after by people seeking to
manage more autonomous so the stress of everyday life. Objective: To identify the
reasons from which yoga practitioners sought this practice. Method: Symbolic
Interaction with interpretive character and semi-structured interview for written data
collection. Result: Reasons for participants to do yoga: 4% by medical indication, 35%
care for health and prevention, 13% indication of friends, 32% search a contemplative
and self-practice, 13% search physical and 3 % others. They defined the concept of
contemplative practice as self (21), quieting (7), meditation practice (6), focus (6)
presence now (5), interdependence of things (4), contemplation nonjudgmental (4),
development of the mind (3), relaxation (3) and self-control (2). Although they
described as body awareness, stretching, attention to the breath and the mind-bodyspirit balance. Other treated in a more subtle way, relating it to the spiritual, faith,
nature and the universe. Conclusion: The reasons listed are consistent with the proposal
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of the practice of yoga. We conclude that appreciate all the opportunities offered by life,
we can break our self-imposed limitations, making huge changes.
Keywords: Yoga. Symbolic Interaction. Contemplative Practice.
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Código: SB0771
Autor: EVERTON LIRA FACANHA
Orientador: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA FARIAS
Título: ATUAÇÃO DA RADIOFREQUÊNCIA NA DERME DE RATOS WISTAR
Resumo: Emissões de ondas eletromagnéticas na faixa de frequência entre 3 KHz a 24
GHz podem ser usadas em tratamentos dermato-funcionais não invasivos, na
reorientação de fibras de colágeno e em seu aumento em espessura, bem como do tecido
epitelial. Este trabalho busca investigar os efeitos da aplicação de radiofrequência na
morfologia da derme de ratos Wistar. Foram utilizadas 12 ratas Wistar, pesando entre
250 a 300g, divididas em 2 grupos, sendo: G1 – Controle (C) e G2 – Radiofrequência (R),
com 6 animais em cada grupo, três aplicações de radiofrequência em três semanas
foram efetuadas no grupo G2. Para análise e comparações da derme papilar e reticular
entre os grupos, e ainda da espessura e morfologia das fibras colágenas, fragmentos da
pele dos animais foram submetidos a técnicas histológicas (HE e Picrossírius red) e
imunomarcação para VEGF, TGF&#945; e FGF-2. Microfotografias foram obtidas e
analisadas com auxílio do Software ImageJ 1.49J. Os resultados revelam que o colágeno
total foi mais expressivo no grupo tratado, ocorrendo uma redução da derme papilar e
reticular, possivelmente devido à contração do colágeno após a aplicação. Nenhum
grupo apresentou edema ou inflamação. Concluímos que ocorre formação de colágeno
no grupo tratado.
Palavras-chave: epiderme. derme. fibras colágenas. morfologia.
Title: ACTIVITY OF RADIOFREQUENCY IN DERMIS OF WISTAR RATS
Abstract: Electromagnetic wave emissions in the frequency range between 3 KHz to 24
GHz are used on non-invasive dermato-functional treatments, promoting reorientation
of collagen fibers and its increase in thickness as well as epithelial tissue. This aim seeks
to investigate the effects of the application of radiofrequency in the morphology of the
epidermis and dermis of Wistar rats. The methodology used was composed of 12 Wistar
rats, weighing between 250 to 300, divided into 2 groups, being: G1 – control (C) and G2
– Radiofrequency (R), containing 6 animals in each group, three radiofrequency
applications in three weeks were made in G2. For analysis and comparisons of the
papillary and reticular dermis between groups, and the weight and morphology of the
collagen fibers, animal skin fragments were subjected to histological techniques (HE and
Picrossirius red) and immunostaining for VEGF, TGF&#945; and FGF-2.
Microphotographs were obtained and analyzed with the aid of the ImageJ Software 1.49
J. The results reveal that the total collagen was more expressive in the group that have
suffered treatment, occurring a reduction in the the papillary and reticular dermis,
possibly due to collagen contraction after application. No group presented swelling or
inflammation. We conclude that collagen formation occurs in in the treated group.
Keywords: epidermis. dermis. collagen fibers. morphology.
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Código: SB0773
Autor: JULIMAR FREIRE DE FREITAS NETO
Orientador: IURI GOULART BASEIA
Co-Autor: JULIETH DE OLIVEIRA SOUSA
Título: GEASTRUM (GEASTRACEAE) EM ÁREAS DE SEMIÁRIDO E MATA ATLÂNTICA NA
REGIÃO NORDESTE DO BRASIL
Resumo: Geastrum é o gênero mais representativo da família Geastraceae e se
caracteriza pelos basidiomas com deiscência estrelada, sendo por isso conhecidos
popularmente como “estrelas-da-terra”. Este gênero está distribuído por todos os
continentes com exceção da Antártida. A ultima estimativa feita em 2015 assinalou 51
espécies de Geastrum em território brasileiro, o que representa cerca de 47% das
espécies mundialmente conhecidas. A região nordeste apresenta inúmeras áreas ainda
não inventariadas, o que justifica a necessidade de mais estudos com a finalidade de
investigar a diversidade de espécies ocorrentes no semiárido brasileiro e na mata
atlântica. Desta forma, esse trabalho buscou ampliar o conhecimento sobre o gênero
Geastrum. Foram analisados no Laboratório de Biologia de Fungos espécimes coletados
no Parque Estadual Dunas de Natal (PEDN) e Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) Mata da Estrela, no estado do Rio Grande do Norte (RN); e na Reserva Biológica
(REBIO) de Guaribas, no estado da Paraíba (PB). Foram morfologicamente analisados
com auxílio de lupa e microscópios, 118 basidiomas pertencentes a 22 exsicatas. Como
resultados foram identificados sete amostras a nível especifico, sendo três novos
registos para o PEDN: Geastrum albonigrum Calonge & Mata; G. morganii Lloyd e G.
rusticum Baseia, I. G, B.D.B. Silva e T.S. Cabral.
Palavras-chave: Basidiomycota. Gasteromycetes. Geastrales. Micobiota. Taxonomia.
Title: GEASTRUM (GEASTRACEAE) IN SEMIARID AND ATLANTIC RAINFOREST AREAS
OF NORTHEASTERN BRAZIL
Abstract: Geastrum is the most representative genus of Geastraceae family, it is mainly
characterized by it’s fruiting body with a star-like morphology, the reasoning why it is
popularly known as "stars-of-the-earth", and has species distributed across all
continents except Antarctica. The last research made in 2015 registered 51 species of
Geastrum in Brazil, representing about 47% of known species. The Northeast region has
many areas not yet inventoried, which justifies the need for more studies in order to
investigate the diversity of species found in the Brazilian semi-arid and rainforest. Thus,
this study aimed to increase knowledge about the Geastrum genus. Specimens collected
at Parque Estadual das Dunas do Natal (PEDN) and Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN) Mata da Estrela, in the state of Rio Grande do Norte (RN); and Reserva
Biológica (REBIO) de Guaribas in the state of Paraíba (PB) were morphologically
analyzed at the Laboratory of Fungal Biology and 118 basidiomata belonging at 22
exsiccates were analyzed. The results identified seven samples at a species level, with
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three new records for the PEDN: Geastrum albonigrum Calonge & Mata; G. morganii
Lloyd and G. rusticum Baseia, I.G, B.D.B. Silva and T. S. Cabral.
Keywords: Basidiomycota. Gasteromycetes. Geastrales. Mycobiota. Taxonomy.
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Autor: PEDRO RAMON ANICETO COSTA
Orientador: PAULO MOREIRA SILVA DANTAS
Co-Autor: GIDYENNE CHRISTINE BANDEIRA SILVA DE MEDEIROS, RAFAELA
CATHERINE DA SILVA CUNHA DE MEDEIROS, TATIANE ANDREZA LIMA DA SILVA
Título: A EVOLUÇÃO DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS INSERIDAS EM PROJETO DE
EXTENSÃO “VIVER MAIS”.
Resumo: A terapia antirretroviral altamente ativa (HAART) tem aumentado a
expectativa de vida em pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA). No entanto, a HAART
tem sido associada ao desenvolvimento de anormalidades metabólicas e na distribuição
de gordura corporal, conhecida como síndrome lipodistrófica. Assim, o objetivo deste
estudo foi avaliar em diferentes períodos a influência do exercício físico e do
aconselhamento nutricional na qualidade de vida e do sono em PVHA. A amostra foi
composta por 17 participantes do Projeto Viver Mais, em Natal/RN, acompanhadas por
25 meses durante o período de janeiro/2013 a abril/2015. Avaliou-se, com
instrumentos específicos, a qualidade de vida e qualidade do sono antes de iniciar o
programa de exercício físico e reavaliou-se durante os períodos de 2-4 meses (curto
período), de 5-17 meses (médio período) e por fim, de 19-25 meses (longo período). O
aconselhamento nutricional ocorreu trimestralmente. Os resultados evidenciaram
diferenças significativas em cinco dos nove domínios da qualidade vida, apontando
comportamentos positivos, especificamente nos domínios função geral, satisfação com a
vida, preocupações com a saúde, preocupações com a medicação e aceitação ao HIV.
Concluímos que as terapias não medicamentosas oferecidas pelo Projeto Viver Mais
promoveram benefícios em curto e longo prazo, principalmente para os domínios da
qualidade de vida e também demonstraram mudanças e comportamentos positivos para
os aspectos da qualidade do sono.
Palavras-chave: Exercício físico. Estilo de vida. Sono. AIDS.
Title: THE EVOLUTION OF PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS INSERTED IN EXTENSION
PROJECT “VIVER MAIS”.
Abstract: The highly active antiretroviral therapy (HAART) has increased the life
expectancy of people living with HIV/AIDS (PLWHA). However, HAART has been
associated with the development of metabolic abnormalities and body fat distribution,
known as lipodystrophy syndrome. The objective of this study was to evaluate in
different periods the influence of exercise on quality of life and quality of sleep PLWHA.
The sample consisted of 17 PLWHA participating in Projeto Viver Mais, Natal/RN, along
accompanied by 25 months during the period January 2013 to April 2015. We evaluated
through specific instruments quality of life, sleep quality and immunological parameters,
which were evaluated before starting the exercise program and reassessed during
periods of 2-4 months (short), 5-17 months (average period) and finally to 19-25
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months (long period). Nutritional counseling occurred quarterly. The results showed
significant differences in five of the nine areas of quality life, pointing positive behaviors,
specifically in the areas overall function, life satisfaction, health concerns, concerns
about the medication and acceptance to HIV. We conclude that non-drug therapies
offered by Projeto Viver Mais promoted benefits both in short and long term, especially
for the areas of quality of life of people living with HIV/AIDS and also demonstrated
positive behavior changes and to aspects of sleep quality.
Keywords: Exercise. Life Style. Sleep. AIDS.
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Código: SB0775
Autor: FERNANDA LITHIELY DE SOUZA BARBOSA
Orientador: LEÃO PEREIRA PINTO
Título: A EOSINOFILIA TECIDUAL NO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE LÁBIO INFERIOR
Resumo: O carcinoma epidermóide representa a neoplasia maligna mais ocorrente na
região intra-oral e vermelhão do lábio inferior, onde a etiologia guarda relação com
elevada exposição solar. O carcinoma epidermóide de lábio inferior (CELI) pode ser
diagnosticado na fase inicial de formação, graças a sua localização, a qual favorece a
ocorrência de poucas metástases em linfonodos regionais. O objetivo deste trabalho é
estudar a correlação entre os escores histopatológicos de malignidade no front invasivo
das lesões, conforme BRYNE (1998) e o infiltrado inflamatório, a fim de quantificar os
eosinófilos associados ao tumor (ETAT), como elemento auxiliar aos indicadores
prognóstico do CELI. O estudo analisa 38 casos diagnosticados no Hospital Dr. Luis
Antônio, Natal-RN, Brasil. Dos prontuários dos pacientes foram obtidas informações
clínicas, a serem correlacionadas aos achados da Gradação Histológica de Malignidade e
a eosinofilia existente na lesão. Foi constatado que, dos 38 casos, 20 foram classificados
de baixo escore de malignidade e 18, de alto escore de malignidade. Portanto, os
resultados sugerem haver uma relação de inibição do tumor de acordo com a
quantificação dos eosinófilos presentes no infiltrado inflamatório. Verificou-se que os
pacientes com CELI mostravam prevalência no sexo masculino, idade superior a 50 anos,
cor da pele parda com histórico de tabagismo e elevado nível de exposição solar.
Palavras-chave: Carcinoma oral, eosinofilia, carcinoma epidermoide
Title: THE RELATIONSHIP OF TUMOR ASSOCIATED TISSUE EOSINOPHILIA AND THE
PROGNOSTIC FACTORS IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE LOWER LIP
Abstract: Squamous cell carcinoma is a malignant neoplasm occurring in more intra-oral
region and vermilion of the lower lip, where the etiology is related to high sun exposure.
Squamous cell carcinoma of the lower lip can be diagnosed in the early stages of
training, given its location, which favors the occurrence of few metastases in regional
lymph nodes. The objective of this work is to study the correlation between the
histological scores of malignancy in the invasive front of the lesions, as BRYNE (1998)
and the inflammatory infiltrate in order to quantify the eosinophils associated with
tumor, as an aid to prognostic indicators CELI. The study examines 39 cases diagnosed
in the Hospital Dr. Luis Antonio, Natal, RN, Brazil. Patients' records were obtained
clinical information, to be correlated with the histological findings of gradation of
malignancy and the existing eosinophilia in injury. It was found that of the 38 cases,
twenty were classified as low grade malignancy and 18, high score of malignancy.
Therefore, there are tumor inhibition ratio according to the quantification of eosinophils
present in the inflammatory infiltrate. It was found that patients with CELI showed
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prevalence in males over the age of 50 years, mixed skin with a history of smoking and
high level of sun exposure.
Keywords: Oral carcinoma, eosinophilia, squamous cell carcinoma
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Código: SB0778
Autor: ROBERTO VIEIRA DA CÂMARA JUNIOR
Orientador: CAROLINE ADDISON CARVALHO XAVIER DE MEDEIROS
Título: Avaliação dos parâmetros inflamatórios e sistêmicos da olmesartana no modelo
de artrite reumatoide em ratos
Resumo: A inflamação articular é o principal sintoma clínico de doenças articulares,
como a artrite reumatoide. O objetivo deste estudo foi o de estudar o efeito do
olmersatana (OLM), uma droga anti-hipertensiva, sobre a inflamação intra-articular
induzida por zymosan (Zy) em ratos Wistar. A inflamação intra-articular foi induzida
nos joelhos direito de ratos por 1 mg Zy dissolvidos em solução salina. Os animais foram
divididos nos seguintes grupos: apenas solução salina (soro fisiológico salino oral e
intra-articular); ZY única (intra-articular Zy e solução salina por via oral), e intraarticular e Zy OLM por via oral (15 ou 30 mg / kg) ou o diclofenaco de sódio (SD; 100 mg
/ kg). Vinte e quatro horas após a injeção Zy, líquido sinovial foram coletadas para a
contagem total de leucócitos, o tecido sinovial foi colhido para exame histopatológico,
imuno-histoquímica, imunofluorescência e MPO, malonaldeído MDA, e NPSH. As doses
OLM de 15 e 30 mg / kg tiveram efeitos protetores, como evidenciado pela melhoria dos
parâmetros histopatológicos da membrana sinovial, reduziu a contagem total de
leucócitos, reduzidos níveis de MPO e MDA, e aumento dos níveis de grupo NPSH em
comparação com o grupo Zy. OLM reduziu a imunocoloração para ciclo-oxigenase 2,
factor de necrose tumoral e interleucina-17 e aumento da imunocoloração para
superóxido dismutase e glutationa peroxidase. O DS produziu resultados semelhantes. O
OLM mostrou efeitos protetores neste modelo de inflamação induzida por Zy.
Palavras-chave: Artrite reumatoide. Olmesartana. Zymosan.
Title: Evaluation of systemic and inflammatory parameters of olmersartan in
rheumatoid arthritis model in rats.
Abstract: The joint inflammation is the major clinical symptoms of joint diseases such as
rheumatoid arthritis. The objective of this study was to study the effect of olmersatana
(OLM), an antihypertensive drug, for intra-articular inflammation induced by zymosan
(Zy) in Wistar rats. Intra-articular inflammation was induced in the right knee rats per 1
mg Zy dissolved in saline. The animals were divided into the following groups: saline
only (oral saline saline and intraarticular); ZY single (Zy and intraarticular saline orally)
and intraarticular injection and Zy OLM orally (15 or 30 mg / kg) or diclofenac sodium
(SD; 100 mg / kg). Twenty-four hours after Zy injection, synovial fluid were collected for
total leukocyte count, the synovial tissue was harvested for histopathological
examination, immunohistochemistry, immunofluorescence and myeloperoxidase (MPO),
malonaldehyde (MDA) and non-protein sulfhydryl ( NPSH) tests. The OLM doses of 15
and 30 mg / kg had protective effects, as evidenced by the improvement of
histopathological parameters of the synovial membrane, decreased total leucocyte
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count, reduced levels of MPO and MDA, and increased NPSH group levels compared with
Zy group. OLM reduced immunostaining for cyclooxygenase-2, tumor necrosis factor
and interleukin-17 and immunostaining for increased superoxide dismutase and
glutathione peroxidase. DS produced similar results. The OLM showed protective effects
in this model of inflammation-induced Zy intraarticular.
Keywords: Rheumatoid arthritis. Olmesartan. Zymosan.
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Código: SB0782
Autor: NATHÁLIA MICHELLY DA CUNHA SANTOS
Orientador: BRUNO CAVALCANTE BELLINI
Co-Autor: PAOLLA GABRYELLE CAVALCANTE DE SOUZA
Título: DIVERSIDADE DE ENTOMOBRYOIDEA (COLLEMBOLA, HEXAPODA) EM
REMANESCENTES URBANOS DE MATA ATLÂNTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
Resumo: O gênero Seira Lubbock é predominantemente tropical e é o maior gênero de
Collembola conhecido no Brasil. As espécies deste gênero são caracterizadas
especialmente pela presença de escamas e macroquetas corporais em abundância,
abdome IV desenvolvido e mucro falcado. Este trabalho apresenta a descrição de uma
nova espécie de Seira (Lepidocyrtinus) encontrada em mancha de Mata Atlântica no
Campus I da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN. Os espécimes
foram coletados com aspiradores entomológicos e preservados em álcool a 70%; parte
destes foram clareados com líquido de Nesbit e posteriormente montados em lâminas
semipermanentes em Líquido de Hoyer. A nova espécie é diagnosticada pela quetotaxia
dorsal, onde as cerdas A3-4 da cabeça são microcerdas, o mesotórax apresenta 16
macroquetas no campo anterior, 6 no medial e 13 no posterior, o abdome I apresenta
4+4 macroquetas, o abdome II porta 4 macroquetas satélites a tricobótria M2 e o
abdome IV possui 14 macroquetas internas e 9 externas. Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov.
é semelhante à S. (L.) harena Godeiro & Bellini e S. (L.) diamantinae Godeiro & Bellini,
porém as três espécies podem ser diferenciadas rapidamente por suas quetotaxias
cefálicas e do mesotórax. Diante disso, agora são descritas 5 espécies do subgênero
Lepidocyrtinus para o Brasil.
Palavras-chave: Quetotaxia dorsal. Entomobryidae. Lepidocyrtinus. Seira. Taxonomia.
Title: ENTOMOBRYOIDEA DIVERSITY (Collembola, Hexapoda) REMAINING IN URBAN
ATLANTIC FOREST OF RIO GRANDE DO NORTE STATE
Abstract: The genus Seira Lubbock is maily tropical and it is the biggest genus of
Collembola known in Brazil. The species of this genus are especially characterized for
presence of scales and macrochaetaes abundant on the body, developed abdomen IV and
falcate mucro. This work present the discripition of a new specie of Seira
(Lepidocyrtinus) found on fragment of Atlantic Florest on Campus I of Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN. The specimens were collected with
entomological aspirator and preserved in alcohol 70%; part of these were clarified with
liquid of Nesbit and after it were mounted into glass semi-permanent slides on Liquid of
Hoyer. The new specie is diagnosed for dorsal chaetotaxy, where the chaetaes A3-4 of
head are microchaetaes, the mesothorax present 16 macrochaetaes on previous field, 6
on medial and 13 on posterior, the abdomen I present 4+4 macrochaetaes, abdomen II
carry 4 satellites macrochaetae trichobothrium M2 and the abdomen IV have 14 inner
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macrochaetae and 9 external. Seira (Lepidocyrtinus) sp. nov. is same to S. (L.) harena
Godeiro & Bellini and S.(L.) diamantinae Godeiro & Bellini, however the three species
can be differentiated quickly for yours head chaetotaxy and of mesothorax. Now are
described 5 species of subgenus Lepidocyrtinus for the Brazil.
Keywords: Dorsal Chaetotaxy. Entomobryidae. Lepidocyrtinus. Seira. Taxonomia.
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Código: SB0784
Autor: ROSSANA SOARES SOUTO LEPESQUEUR
Orientador: ANDREA CAMARA VIANA VENANCIO AGUIAR
Título: O significado do Yoga e sua relação com a PNPIC
Resumo: Introdução: O yoga é uma tradição que reconhece a profunda aspiração do ser
humano por conhecer a si mesmo e de se perguntar sobre a finalidade de sua existência
e a proclamação da vida do espírito, como substrato de realidade e liberação.
Procuramos relatar o que as pessoas buscam com a prática do Yoga. Objetivos: Verificar
como os praticantes interpretam o yoga no seu cotidiano e se tal interpretação tem
relação com a proposta apresentada pela PNPIC. Método: Interacionismo Simbólico com
característica interpretativa e entrevista semiestruturada escrita aplicada em espaços
onde a prática é ofertada. Resultados: O grupo investigado é composto de 97 pessoas e,
74 delas, interpretaram o yoga no cotidiano em seus aspectos físicos, 75 nos emocionais,
70 nos mentais, 6 nos aspectos espirituais. Relatou-se melhora das dores crônicas e do
estado geral de saúde, maior equilíbrio emocional e paz espiritual. Conclusão: os
praticantes com menor tempo de prática relatam mudanças nos aspectos mais densos
da corporeidade, já os praticantes mais experientes, alterações nos aspectos mais sutis.A
maioria dos entrevistados relata melhora na qualidade de vida e mudanças de hábitos.
Consideramos que mesmo que a prática seja realizada em locais diferentes de sua
tradição, continua atendendo aos objetivos a que se propõe historicamente. Concluímos
que os praticantes apresentaram uma auto responsabilização pelo processo de busca da
saúde, vindo ao encontro da PNPIC de modo muito evidente.
Palavras-chave: Yoga. Interacionismo Simbólico. Prática Contemplativa.
Title: The meaning of Yoga is Your Relationship with PNPIC
Abstract: Introduction: Yoga is a tradition that recognizes the profound aspiration of the
human being to know himself and to ask about the purpose of their existence and the
proclamation of the life of the spirit, as reality substrate and release. We try to report
what people seek through the practice of Yoga. Objectives: To assess how practitioners
interpret yoga in their daily lives and that interpretation is related to the proposal
submitted by PNPIC. Method: Symbolic Interaction with interpretive feature writing and
semistructured interview applied in areas where the practice is offered. Results: The
investigated group consists of 97 people and 74 of them interpreted the yoga in daily life
in their physical, emotional in 75, 70 in the mental, the spiritual aspects 6. It was
reported improvement in chronic pain and general health, greater emotional balance
and spiritual peace. Conclusion: practitioners with less practice time report changes in
the densest aspects of corporeality, as the most experienced practitioners, changes in
most aspects sutis.A majority of respondents reported improved quality of life and
habits change. We believe that even though the practice is carried out in different
locations of their tradition, continues to meet the goals it sets itself historically. We
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conclude that the practitioners presented a self accountability for health search process,
agreeing with the very obvious way of PNPIC.
Keywords: Yoga. Symbolic interaction. Contemplative practice.
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Código: SB0786
Autor: MAYARA AYSLA COSTA DE ARAÚJO
Orientador: KLAYTON GALANTE SOUSA
Título: A IMPORTÂNCIA DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE NO DIAGNÓSTICO DE
MICROCEFALIA POR ZIKA VIRUS: UM RELATO DE CASO
Resumo: Introdução: O Brasil inteiro vem sofrendo com a crescente elevação dos
quadros de microcefalia em todas as suas regiões. Tal doença segundo a OMS é
caracterizada por uma condição neurológica onde o perímetro cefálico do recémnascido é dois ou mais desvios padrão abaixo da média para a idade e sexo, o que pode
ocasionar sérios danos como epilepsia, déficits cognitivos, motores e perda da visão.
Objetivo: analisar o desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança baseadas nas
intervenções realizadas pela estimulação precoce e pelas orientações domiciliares
fornecidas aos pais. Metodologia: constitui da análise dos prontuários de crianças com
diagnostico clinico de microcefalia, e em um relato de caso de uma criança em especifico.
Resultado: após oito sessões algumas aquisições motoras foram alcançadas por meio da
estimulação precoce e do aprendizado. Discussão: Pesquisas demonstram que o
desenvolvimento das habilidades motoras ocorre através das experiências sensóriomotoras nos primeiros anos de vida da criança, que abrange o período de zero a 3 anos.
Esse período é considerado crítico para plasticidade neural, por ser mais suscetível a
transformações provocas pelo ambiente externo. Em comparação, a estimulação precoce
atua com propósito de estimular a criança a ampliar suas competências, tendo como
referencia os marcos do desenvolvimento típico. Conclusão: a pesquisa permitiu analisar
através do relato de caso a evolução de uma criança com microcefalia baseada na
estimulação.
Palavras-chave: microcefalia, estimulação precoce, zika virus
Title: THE IMPORTANCE OF EARLY STIMULATION IN THE DIAGNOSIS OF
MICROCEPHALY FOR ZIKA VIRUS: A CASE REPORT
Abstract: Introduction: The whole Brazil has suffered from the increasing rise of
microcephaly frames in all its regions. This disease according to WHO is characterized
by a neurological condition where the head circumference of the newborn is two or
more standard deviations below the mean for age and sex, which can cause serious
damage such as epilepsy, cognitive deficits, motor and loss vision. Objective: To analyze
the psychomotor development of a child based on interventions for early stimulation
and the home guidance provided to parents. Methodology: it is the analysis of the
medical records of children with clinical diagnosis of microcephaly, and a case report of
a child in specific. Result: after eight sessions some motor skills were achieved through
early stimulation and learning. Discussion: Research shows that the development of
motor skills occurs through sensory-motor experiences in the early years of a child's life,
covering the period from zero to 3 years. This period is considered critical for neural
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plasticity, to be more susceptible to cause changes by the external environment. By
comparison, early stimulation acts with purpose to encourage children to expand their
skills, taking as reference landmarks of typical development. Conclusion: The research
allows us to analyze through the case report the development of a child with
microcephaly based on early stimulation.
Keywords: microcephaly, early stimulation,Zika virus
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Código: SB0788
Autor: INGRID CAROLINE DE MACEDO
Orientador: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA PESSOA
Título: Uma Revisão sobre a Frugivoria e Visão de Cores de Primatas do Novo Mundo
Resumo: Em primatas do Novo Mundo a visão de cores é polimórfica, ou seja, todos os
machos e 1/3 das fêmeas são dicromatas, enquanto cerca de 2/3 das fêmeas são
tricromatas. No sentido de testar a hipótese de que a tricromacia é beneficiada pela
frugivoria, o atual trabalho faz uma revisão na literatura sobre as espécies de primatas
do Novo Mundo cujo consumo de frutos já foi catalogado, e traz suas colorações,
relacionando-as com a visão de cores de cada animal. Gêneros completamente
tricromatas como o Alouatta estão sujeitos a consumir uma menor variedade na
coloração de frutos que algumas espécies que são polimórficas, e animais
completamente monocromatas, como o Aotus, consomem uma variedade de frutos
maior que certos animais polimórficos. Duas hipóteses alternativas buscam explicar a
variação da visão de cores em primatas do Novo Mundo com base em interações sociais,
afirmando que grupos heterogênios apresentariam um valor adaptativo mais elevado
que um grupo de homogêneos, uma vez que indivíduos de grupos heterogêneos
poderiam detectar e explorar uma maior variedade de recursos alimentares. Neste
sentido, há um grande potencial para futuros estudos sobre como o polimorfismo da
visão de cores afeta o forrageio dos primatas do Novo Mundo.
Palavras-chave: Primatas do Novo Mundo. Coloração de frutos.
Title: A Review About Frugivory and New World Monkeys Color Vision
Abstract: In New World monkeys the color vision is polymorphic, that is, every male and
1/3 females are dichromatics, while about 2/3 females are thrichromatics. In order to
test the thricromacy is benefit by frugivory hypothesis, the current work brings a
literature review about New World primates species whose consumption of fruits has
been catalogued, and brings their colorations, relating them to every animal color vision.
Completely thricromatic genus are subject to consume a smaller variety in the fruit
coloration that some polimorphic species and completely monocromatic animals, like
the Aotus, consume a larger fruits variety then certain polimorphic animals. Two
alternative hypothesis try to explain color vision variation in New World primates based
on social interactions, stating that heterogeneous groups presents a higher adaptative
value than a homogeneous group,since individuals from heterogeneous groups could
detect and explore a major food resources variety. In this sense, there is a big potential
for future studies about how the color vision polymorphism affects New World monkeys
foraging.
Keywords: New World primates. Fruits coloration.
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Código: SB0790
Autor: VALÉRIA LIDYANNE SILVA GOMES
Orientador: SILVANA ALVES PEREIRA
Título:
TECNOLOGIA
2D
PARA
ACOMPANHAMENTO
TORACOABDOMINAL EM RECÉM-NASCIDOS

DA

CINEMÁTICA

Resumo: Introdução: Alteração na sincronia toracoabdominal é um achado perceptível
em doenças respiratórias e disfunções dos músculos respiratórios, sendo comprovado
clinicamente como SDR e avaliado subjetivamente, como um monitoramento do
neonato. O parto cesáreo pode ser um fator dificultoso na evolução respiratória de
neonatos, a mobilidade toracoabdominal tem relação direta com a expansibilidade
pulmonar, podendo ser avaliada de forma objetiva e por métodos não invasivos.
Objetivo: Avaliar a cinemática toracoabdominal pela videogrametria em RNs de parto
normal e cesárea. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal pragmático, onde se
mediu a influência do tipo de parto na mobilidade toracoabdominal de RNs a termo, por
meio da videogrametria em posição supina, MMSS em flexão, abdução e rotação externa
e quadril flexionado a 90°, filmado por 2’. Os vídeos foram tratados pelo Software
MATLAB de forma bidimensional. Resultados: Foram avaliados 35 bebês, 24 inclusos; 11
do sexo masculino, e 50% de parto cesárea. Os grupos eram homogêneos, considerando
o tipo de parto, idade, peso e horas de vida. Não foi observada diferença estatística entre
a mobilidade toracoabdominal e o tipo de parto (p = 0,99, test t-student). Entretanto,
observou-se correlação negativa entre comprimento (r: –500; p = 0,09) e peso (r: -402;
p= 0,42). Conclusão: O tipo de parto não influenciou significativamente na mobilidade
toracoabdominal dos recém-nascidos saudáveis, avaliados através da videogrametria.
Palavras-chave: Mobilidade toracoabdominal. Neonato. Parto cesáreo. Parto normal.
Title: 2D TECHNOLOGY FOR MONITORING KINEMATICS THORACOABDOMINAL IN
NEWBORNS
Abstract: Introduction: Change in thoracoabdominal synchrony and a Find noticeable in
Respiratory diseases and disorders of the respiratory muscles, being clinically proven As
SDR and avaliado subjectively As hum monitoring of the neonate. Childbirth Cesáreo
CAN be dificultoso hum factor in Evolution Respiratory neonates, thoracoabdoivery
minal mobility is directly related to lung expansion, which can be assessed objectively
and through noninvasive methods. Objective: To evaluate the thoracoabdominal
kinematics For videogrammetry in cesarean section and normal delRNs. Methodology:
This is um pragmatic cross-sectional study, where we measured the delivery type
influence on thoracoabdominal mobility of RNs term, by Means of videogrammetry in
the supine position, upper limbs in flexion, abduction and external rotation and hip
flexed to 90 ° filmed BY 2 '. The Videos Were hair Treaties Software MATLAB twodimensional form. Results: Were evaluated 35 Bebes, 24 included; 11 male and 50%
delivery cesarean section. THE homogeneous groups were considering the type of
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delivery, age, weight and hours of life. From: There was no difference between a statistic
thoracoabdominal mobility and the type of delivery (p = 0.99, Student's t test). However,
there was a negative correlation between length (r: -500; p = 0.09) and weight (r: -402;
p = 0.42). Conclusion: The type of delivery NOT influenced significantly in
thoracoabdominal mobility Healthy newly born, evaluated through the videogrammetry.
Keywords: Thoracoabdominal mobility. Neonate. Cesarean delivery . Normal birth.
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Código: SB0794
Autor: MIRNA GABRIELLE GOMES CASSEMIRO
Orientador: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA EVANGELISTA
Título: Avaliação de risco cardiovascular em pacientes com e sem Síndrome Metabólica
Resumo: A síndrome metabólica (SM) agrupa um conjunto de fatores de risco para as
doenças cardiovasculares (DCV), dentre eles a obesidade central, a hipertrigliceridemia,
os valores de lipoproteína de alta densidade (HDL-c) baixos, a hipertensão arterial
sistêmica (HAS) e a glicemia de jejum elevada. O objetivo deste trabalho foi caracterizar
os pacientes com SM quanto ao risco cardiovascular por diferentes escores. Foi realizado
um estudo transversal com 88 indivíduos adultos e idosos, de ambos os sexos,
portadores de SM segundo critérios do NCEP-ATP-III. Foi realizada a aferição da pressão
arterial, análises bioquímicas de perfil lipídico e glicêmico, assim como avaliação
antropométrica. Os principais resultados deste trabalho demonstram a presença de
fatores de risco cardiovasculares em pacientes com SM de ambos os sexos, em especial
índice de massa corporal (IMC) médio indicativo de excesso de peso, circunferência da
cintura e pressão arterial sistólica e diastólica elevados, glicemia de jejum e colesterol
total acima dos pontos de corte de normalidade. O escore de risco global e o escore de
risco pelo tempo de vida revelou alto risco de DCV no sexo feminino (51% e 46%,
respectivamente), reiterando a importância do uso de instrumentos como os escores
para prevenção das DCV em pacientes com SM.
Palavras-chave: Síndrome metabólica. Doenças cardiovasculares. Escores de risco.
Title: CARDIOVASCULAR RISK ASSESSMENT IN PATIENTS WITH METABOLIC
SYNDROME
Abstract: Metabolic syndrome (MS) consists of a set of risk factors for cardiovascular
disease (CVD), including central obesity, hypertriglyceridemia, high density lipoprotein
values (HDL-C) low, systemic arterial hypertension (SAH ) and high fasting glucose. The
aim of this study was to characterize the patients with MS on cardiovascular risk for
different scores. A cross-sectional study with 88 adults and elderly individuals of both
sexes, SM carriers second NCEP-ATP-III. The blood pressure measurement was
performed biochemical analyzes of lipids and glucose levels, and anthropometric
measurements. The main results of this study demonstrate the presence of
cardiovascular risk factors in patients with MS in both sexes, especially body mass index
(BMI) indicative of excess weight, waist circumference and systolic blood pressure and
high diastolic blood glucose fasting and total cholesterol above normal cutoffs. The
overall risk score and the risk score for the lifetime revealed high risk of CVD in women
(51% and 46%, respectively), reiterating the importance of using instruments such as
the scores for the prevention of CVD in patients with MS.
Keywords: metabolic syndrome. Cardiovascular diseases. Score of risk.
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Código: SB0798
Autor: KELVIN DIOGO DANTAS DE SOUZA
Orientador: PAULA RENATA LIMA MACHADO
Co-Autor: KÉRCIA MONALINE DE SOUZA JOVENTINO, KLEBER JUVENAL SILVA FARIAS,
LARA MICHELLY SOARES DE SOUZA
Título: MONITORAMENTO DA INFECÇÃO POR CITOMEGALOVÍRUS EM PACIENTES
TRANSPLANTADOS RENAIS
Resumo: O citomegalovírus é um dos mais importantes agentes infecciosos que
acometem receptores de transplante renal, e está associado com o aumento da rejeição
ao aloenxerto. O objetivo deste estudo foi realizar o monitoramento da infecção por
citomegalovírus em pacientes submetidos a transplante renal no Hospital Universitário
Onofre Lopes, Natal, RN. Amostras de soro foram obtidas nas 2ª, 4ª, 8ª, 12ª e 24ª
semanas pós-transplante, no período de 2014 a 2015. A detecção molecular do CMV foi
realizada pela nested-PCR. Neste estudo prospectivo, foram analisados 77 pacientes,
sendo 66,2% do sexo masculino e 33,8% do feminino. Em relação à detecção molecular,
58,4% dos pacientes desenvolveram infecção por CMV durante o monitoramento, destes
14,3% foram positivos na 2ª semana, 21,3% na 4ª semana, 30,4% na 8ª semana, 21,7%
na 12ª semana e 15,2% na 24ª semana após o transplante. Em 84,4% dos pacientes foi
observado status sorológico D+/R+, 9,0% D+/R-, 4,4% D-/R+ e 2,2% D-/R-. Dos
pacientes (35,6%) com infecção ativa por CMV sintomática, doença gastrointestinal foi à
manifestação clínica mais frequente, seguida de febre, leucopenia e disúria. Finalmente,
nossos resultados demonstraram uma elevada detecção molecular do CMV em amostras
de soro de pacientes transplantados renais, associada ou não com manifestações
clínicas.
Palavras-chave: Citomegalovírus. Nested-PCR. Transplante renal.
Title: MONITORING OF CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN RENAL TRANSPLANT
PATIENTS
Abstract: Cytomegalovirus is one of the most important infectious agents that affect
renal transplant recipients, and is associated with the increase rejection to allograft. The
objective of this study was accomplish the CMV infection monitoring from patients who
underwent renal transplant in the Onofre Lopes University Hospital, Natal, RN. Samples
of serum were collected on the 2nd, 4th, 8th, 12th and 24th weeks after the transplant,
in the period from 2014 and 2015. CMV molecular detection by nested-PCR. In the
prospective study 77 patients were analyzed, being 66.2% male and 33.8% female. In
relation to the CMV molecular detection, 58.4% of patients develop CMV infection
during the monitoring, the positivity found was of 14.3% on the 2nd week, 21.3% on the
4th week, 30.4% on the 8th week and 21.7% on the 12th week, the 15.2% on the 24th
week after the transplant. In 84.4% of patients it was observed serostatus D+/R+, 9.0%
D+/R-, 4.4% D-/R+ and 2.2% D-/R-. Patients (35.6%) with CMV infection active
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symptomatic, gastrointestinal disease was the clinical manifestations most common,
followed of fever, leukopenia and dysuria. Finally, our results demonstrated a high
detection of CMV in serum samples of renal transplant patients, associated or not with
clinical manifestations.
Keywords: Cytomegalovirus. Nested-PCR. Renal transplant.
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Código: SB0799
Autor: MONALYSSE FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS
Orientador: CÍNTIA ALVES SALGADO AZONI
Título: PERFIL PRAGMÁTICO DA LINGUAGEM ORAL EM CRIANÇAS DO ENSINO
INFANTIL
Resumo: A partir dos dois anos de idade a criança passa a diferenciar perguntas de não
perguntas e também passa a ajustar suas repostas. Esta participação nas trocas verbais
requer habilidades conversacionais básicas, como capacidade para iniciar, interagir,
responder apropriadamente e manter a interação. Objetivo: analisar os aspectos
pragmáticos da linguagem em crianças com desenvolvimento normal de linguagem que
frequentam o Ensino Infantil.
Metodologia: Participaram 10 crianças com
desenvolvimento típico da linguagem entre quatro a seis anos de idade. O instrumento
utilizado foi o teste ABFW, com gravação em um encontro de 30 minutos, com díade
comunicativa avaliador/criança, facilitada por brinquedos. Os dados (fala da criança e
do adulto) foram transcritos e analisados qualitativamente, considerando os 15 minutos
mediais do vídeo. O estudo fez parte de um projeto interdisciplinar entre
Neuropsicologia e Fonoaudiologia, como parte de um Mestrado do Curso de PósGraduação em Psicologia.
Palavras-chave: Linguagem infantil. Desenvolvimento. Avaliação.
Title: PRAGMATIC PROFILE OF ORAL LANGUAGE IN CHILDREN AT CHILDREN'S
EDUCATION
Abstract: From the two years old children begins to differentiate questions and not
questions also happens to fit their answers. This participation in verbal exchanges
requires basic conversational skills, such as ability to initiate, interact, respond
appropriately and maintain interaction. Objective: To analyze the pragmatic language
aspects in children with normal language development who attend the Children's
Education. Methods: Participants were 10 children with typical language development
from four to six years old. The instrument used was the ABFW test with recording in a
meeting of 30 minutes with communicative dyad evaluator / child, facilitated by toys.
The data (speech of children and adult) were transcribed and analyzed qualitatively,
considering the 15 minutes medial video. The study was part of an interdisciplinary
project between neuropsychology and speech therapy, as part of a Master Course of
Graduate Studies in Psychology.
Keywords: Child language. Development. Evaluation.
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Código: SB0800
Autor: NATHALIA MENDONÇA DE ASSIS
Orientador: IURI GOULART BASEIA
Co-Autor: BIANCA DENISE BARBOSA DA SILVA
Título: O GÊNERO RHIZOPOGON FR. (BASIDIOMYCOTA, RHIZOPOGANACEAE) NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL
Resumo: As espécies do gênero Rhizopogon Fr. & Nordholm (ordem Boletales),
conhecidas como “falsas trufas”, apresentam hábitos hipógeos e semihipógeos. O gênero
Rhizopogon é composto por 150 espécies e, embora seja cosmopolita, a maior parte das
espécies de Rhizopogon são descritas para as florestas de coníferas do Pacífico dos
Estados e do continente Europeu. Foram realizadas expedições de coletas no Parque
Estadual Dunas do Natal e na FLONA de Nisia Floresta bem como analises de matérias
fornecidos como empréstimo por herbários do país. Como resultado, foram identificadas
quatro espécies do gênero Rhizopogon e uma do gênero Alpova. São elas, Rhizopogon
angustisepta Zeller & Dodge (segundo registro mundial); Rhizopogon marchii (Bres.)
Zeller & Dodge ; Rhizopogon nigrescens; Rhizopogon verii G. Pacioni Bull. (primeiro
registro para região Nordeste do país) e Alpova austroalnicola L.S. Dominguez, também
consta como primeiro registro para o Brasil.
Palavras-chave: Hipógeos, Taxonomia, Basidiomycota, Mata Atlântica.
Title: THE GENUS RHIZOPOGON FR. (BASIDIOMYCOTA, RHIZOPOGONACEAE) IN RIO
GRANDE DO NORTE STATE, BRAZIL
Abstract: The species of the genus Rhizopogon Fr. & Nordholm (Boletales order), known
as "false truffles", have hipogeos and semihipógeos habits. The Rhizopogon genus
consists of 150 species and although it is cosmopolitan, most of the species are
described Rhizopogon to the forests of conifers of the Pacific states and the European
continent. Collecting expeditions were carried out in the Parque Estadual Dunas do
Natal and FLONA de Nisia Floresta and analysis of materials provided as loan by
herbaria in the country. As a result, we identified four species of the genus Rhizopogon
and a Alpova genre. They are, Rhizopogon angustisepta Zeller & Dodge (first record for
South America); Rhizopogon marchii (. Bres) Zeller & Dodge; Rhizopogon nigrescens
Coker & Couch; Rhizopogon verii G. Pacioni Bull. (first record for the Northeast region)
and Alpova austroalnicola L. S. Dominguez also appears as the first record for Brazil.
Keywords: Hipogeo, Taxonomy, Basidiomycota, Atlantic Forest.
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Código: SB0801
Autor: MARIANA FERNANDES DE ALMEIDA SILVA
Orientador: PAULA FERNANDA BRANDAO BATISTA DOS SANTOS
Título: O cuidado à criança por educadores infantis nos CMEIs de Natal
Resumo: A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tendo como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos. É composta pelas
creches, que atendem crianças de 0 a 3 anos, e pré-escolas, que atendem crianças de 4 a
6 anos. Para efetuar o cuidado e a educação à criança, a creche/pré-escola necessita de
educadores que promovam além dos objetivos da educação infantil (desenvolvimento
integral da criança, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social), ações de
cuidado que preservem e promovam o seu desenvolvimento saudável. Objetivos:
analisar como as educadoras infantis dos Centros Municipais de Educação Infantil
(CMEI) compreendem e executam o cuidado à criança na educação infantil. Metodologia:
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem quanti-qualitativa. Os
sujeitos da pesquisa são os educadores infantis dos CMEIs de Natal. Para a coleta de
dados foi utilizado um roteiro de entrevista que foi aplicado aos sujeitos do estudo. Para
análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva e análise de conteúdo. Os
resultados mostram que o cuidar da criança na educação infantil ainda necessita ser
revestido de maior qualificação técnica para sua realização, bem como da abertura
necessária para estabelecer o cuidado compartilhado entre famílias e educadores
infantis.
Palavras-chave: Cuidado da criança. Educação infantil. Enfermagem.
Title: CARE FOR CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION SPACES - Meanings and
roles of educators and families.
Abstract: Early childhood education is the first stage of basic education, with the
purpose of the comprehensive development of children 0 to 6 years. It is composed of
kindergartens, serving children from 0 to 3 years and preschools serving children 4-6
years. To make the care and education to children, the nursery/preschool requires
educators to promote beyond the early childhood education goals (development of
children in their physical, psychological, intellectual and social aspects), care actions that
preserve and promote their healthy development. Objectives: to analyze the children's
teachers of Early Childhood Education Centers Municipal understand and perform the
care of children in early childhood education; and analyze how mothers/caregivers
understand the care of children in the areas of early childhood education. Methodology:
This is an exploratory and descriptive study with quantitative and qualitative approach.
The research subjects are the children educators and those responsible for children
attending the CMEIs. Data collection was conducted through interviews with educators
and leaders. For data analysis was used descriptive statistics and content analysis. The
results show that the care for the child in early childhood education still needs to be
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covered by higher technical qualifications for their achievement, as well as the openness
needed to establish shared care between families and early childhood educators.
Keywords: Child care. Child education. Nursing.
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Código: SB0804
Autor: LUIZA HELENA DOS SANTOS WESP
Título: Análise e avaliação dos cartões de vacinação de educadores infantis
Resumo: A vacinação representa uma ação importantíssima, principalmente para
profissionais da educação, pois lidam diariamente com o cuidado direto de crianças.
Apesar disso, vemos o aumento da incidência de doenças antes controladas, como o
sarampo e coqueluche, o que leva a necessidade de esclarecer o que está por trás disso.
O objetivo geral é analisar a situação vacinal de educadoras dos Centros Municipais de
Educação Infantil de Natal. O estudo é epidemiológico do tipo descritivo, realizado pelo
levantamento em fonte de dados rotineira (cartões de vacina). O Universo do estudo foi
constituído por todos os educadores infantis de 5 CMEIs de Natal/ RN. Solicitou-se os
cartões de vacina e foi preenchido um check list baseado nas vacinas preconizadas pelo
PNI para o adulto. Os cartões foram classificados em esquema vacinal completo,
atrasado, e não vacinado. A análise dos dados será feita pelo Microsoft Office Excel. A
vacina hepatite B mostrou menor cobertura, com 14% dos educadores apresentando
esquema vacinal completo e para a Dupla Adulto a melhor cobertura, com 41% para os
educadores com esquema vacinal completo. Sabe-se que a cobertura vacinal para
adultos está muito aquém do preconizado. O Ministério da Saúde recomenda para
melhorar a cobertura vacinal que se possam identificar as oportunidades perdidas de
vacinação, pois essa ação protegerá as crianças com as quais os educadores convivem.
Palavras-chave: Educadores infantis. Vacinação. Saúde pública.
Title: Vaccination status of children educators of Early Childhood Education Centers
Municipal Natal -RN
Abstract: Vaccination is a very important action, especially for education professionals,
as deal daily with the direct care of children. Nevertheless, we see the increased
incidence of diseases previously controlled, such as measles and whooping cough, which
leads to the need to clarify what is behind it. The general objective is to analyze the
vaccination status of teachers of Municipal Natal Child Education Centers. The study is
an epidemiological descriptive, conducted the survey on routine data source
(vaccination card). The universe of the study consisted of all childhood educators from 5
CMEIs of Natal / RN. The attention of the vaccine cards and was filled a check list based
on vaccines recommended by the PNI for the adult. The cards were classified in full,
delayed vaccination schedule, and unvaccinated. The data analysis will be done by
Microsoft Office Excel. Hepatitis B vaccine showed less coverage, with 14% of educators
presenting full vaccination schedule and the MMR the best coverage, with 51% for
educators who had taken the measles vaccine, and 43% for those who took the rubella
along with the MMR. It is known that vaccination coverage for adults is far below the
recommended. The Ministry of Health recommends to improve vaccination coverage can
identify missed opportunities for vaccination, as this action will protect children with
which educators live.
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Keywords: Immunization. Child health. Public Health.
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Código: SB0805
Autor: DANIELLY OLIVEIRA PITOMBEIRA
Orientador: ALLYNE FORTES VITOR
Título: Métodos utilizados pela enfermagem para avaliação da severidade do olho seco
em UTI
Resumo: Objetivo: Identificar a melhor evidência para os métodos utilizados para
detecção do olho seco em pacientes internados em unidade de terapia intensiva.
Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa, fundamentada no método proposto
por Whittemore e Knalf (2005). Realizada nas seguintes bases de dados: Science Direct,
SCOPUS, CINAHL, PUBMED, MEDLINE, LILACS, Cochrane e Web of Science. A amostra
final foi constituída de 19 artigos. Resultados: Observou-se que os métodos de detecção
mais frequentes são o teste de Schirmer, apresentado em 76,5% dos estudos, seguido do
rosa bengala em 52,9%, coloração com fluoresceína em 47% e tempo de ruptura do
filme lacrimal com 41,2%. Conclusão: Os resultados desta pesquisa são de grande valia
para os gestores, profissionais de saúde e principalmente para os pacientes internados
em UTI, com a finalidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida, além de
impulsionar novas pesquisas sobre o tema.
Palavras-chave: Enfermagem. Síndromes do Olho Seco. Cuidados Críticos
Title: Methods used by nurses to evaluate dry eye severity in Intensive Care Unit
Abstract: Objective: To identify the best evidence for the methods used for the detection
of dry eye in patients in intensive care unit. Methodology: This is an integrative review,
based on the method proposed by Whittemore and Knalf (2005). It was in the following
databases: Science Direct, Scopus, CINAHL, PubMed, MEDLINE, LILACS, Cochrane and
Web of Science. The final sample consisted of 19 articles. Results: It was observed that
the most frequent detection methods are the Schirmer test, presented in 76.5% of the
studies, followed by cane rose 52.9%, fluorescein staining in 47% and the tear film
breakup time 41.2%. Conclusion: The results of this research are of great value to
managers, health professionals and especially for ICU patients, in order to provide a
better quality of life, and foster new research on the topic.
Keywords: Nursing. Dry Eye Syndromes. Critical Care.
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Código: SB0806
Autor: MARALICE EUGÊNIA ROCHA NUNES SILVA
Orientador: RODRIGO PEGADO DE ABREU FREITAS
Título: AVALIAÇÃO SENSORIAL E FÍSICA EM IDOSOS COM DOENÇA ARTERIAL
OBSTRUTIVA PERIFÉRICA
Resumo: Objetivo: A Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) é uma doença
aterosclerótica que acomete principalmente a população idosa ocasionando disfunção
endotelial e hemodinâmica nos vasos periféricos. Tal disfunção provoca alterações
físicas que levam a uma diminuição da funcionalidade. O presente estudo tem como
objetivo avaliar a presença de distúrbio sensorial, força muscular e funcionalidade de
idosos com DAOP no município de Santa Cruz-RN. Método: Este trabalho é um estudo
exploratório, descritivo transversal. Para a avaliação da funcionalidade foi realizado o
Teste de Aptidão Física do Idoso, eletromiografia de superfície nos músculos tibial
anterior e gastrocnêmio medial. Para a avaliação da sensibilidade periférica, foi utilizado
o teste de monofilamentos. Resultados: Através do teste de monofilamento os pacientes
com DAOP apresentaram maior sensibilidade na região do 1° metatarso e no hálux de
ambos nos membros inferiores e sensibilidade diminuída nas região do calcanhar. Não
houve diferença significativa para a contração voluntária máxima e tônus do
gastrocnêmio e do tibial anterior entre os grupos DAOP e controle. Através do teste de
Spearman foi encontrada uma correlação positiva forte (p=0,024; r=0,83) entre o teste
levantar e caminhar 2,5 metros e o músculo gastrocnêmio do grupo DAOP. Conclusão:
Através de dados preliminares, observamos a presença de déficit sensitivo, agilidade e
equilíbrio dinâmico nos pacientes com DAOP.
Palavras-chave: Doença arterial obstrutiva periférica; idosos; aptidão física.
Title: SENSORY EVALUATION AND PHYSICAL DISEASE IN ELDERLY WITH BLOOD
OBSTRUCTIVE PERIPHERAL
Abstract: Objective: Peripheral Arterial Disease (PAD) is an atherosclerotic disease
which mainly affects the elderly causing endothelial and hemodynamic dysfunction in
peripheral vessels. These dysfunctions causes physical changes that lead to decreased
functionality. This study aims to evaluate the presence of sensory disturbance, muscle
strength and functionality in elderly with PAD in Santa Cruz-RN. Method: This is an
cross-sectional exploratory study. The functional fitness evaluation test and surface
electromyography in tibialis anterior and medial gastrocnemius were used to measure
functionality. Monofilaments test we used to study peripheral sensitivity. Results:
Through patients monofilament test with PAD had higher sensitivity in the region of the
1st metatarsal and hallux both of the lower limbs and decreased sensitivity in the heel
area. There was no significant difference in the maximal voluntary contraction and tone
of the gastrocnemius and tibialis anterior between PAD and control groups. Using the
Spearman test it was found a strong positive correlation (p = 0.024; r = 0.83) between
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the test stand and walk 2.5 meters and the gastrocnemius muscle in PAD group.
Conclusion: Through preliminary data, we observed the presence of deficits in
peripheral sensitivity, agility and dynamic balance in patients with PAD. It is suggested
that with increasing sample size, differences in the electromyographic activity between
PAOD and control groups could be find.
Keywords: Peripheral arterial occlusive disease; elderly; physical fitness.
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Código: SB0808
Autor: MERY INGRID GUIMARÃES DE ALENCAR
Orientador: ADRIANO CALIMAN FERREIRA DA SILVA
Título: Efeitos de uso do solo sobre a abundância de algas cianofíceas potencialmente
tóxicas em ecossistemas aquáticos do Estado do Rio Grande do Norte.
Resumo: Os sistemas aquáticos são afetados por atividades humanas, entre elas estão
eutrofização e mudanças de uso e cobertura do solo. Os lagos e reservatórios podem
sofrer o processo de eutrofização por fontes difusas de nutrientes, que por sua vez
podem ser afetadas pelo uso do solo (i.e., agricultura, urbanização, pecuária) da bacia de
drenagem dos ecossistemas. Entender a relação entre a paisagem e o corpo d'água é de
essencial importância para o manejo da qualidade de água. Nossas perguntas foram: 1)
O uso do solo afeta as concentrações e razões de nutrientes (N e P) e a transparência da
água? 2) O uso do solo tem efeito sobre os padrões de biovolume total e relativo das
cianobactérias? 3) Há diferença entre as classes de uso do solo e a distância do corpo
aquático sobre os efeitos do uso do solo na comunidade de cianobactérias? Foram
determinadas 5 classes de uso antrópico do solo com buffers de 50 e 500m medidos a
partir da margem do lago. A análise dos dados foi feita a partir de modelos lineares
generalizados (GLM) com a seleção de modelos a partir do critério de informação de
Akaike (AIC). Nossos resultados indicaram um efeito significativo do uso do solo sobre
os nutrientes, mas não sobre o biovolume relativo de cianobactérias, sugerindo um
efeito indireto do uso do solo sobre esse grupo. Não houve grande diferença entre as
faixas de uso do solo, sugerindo os efeitos podem ser sentidos em toda a bacia.
Palavras-chave: Eutrofização, Biovolume, Qualidade da água, Bacia hidrográfica.
Title: Land use effects on Cyanobacterial communities in 100 lakes in Rio Grande do
Norte, Brazil
Abstract: The water systems are affected by human activities, between them are
eutrophication and land use and land cover changes. Natural lakes and reservoirs
receive loads of allochthonous nutrients through anthropic activities such as agriculture
and pasture. Understanding the relationship between the waterbody and the landscape
is essential to the management of water quality. We aimed to answer these questions 1)
Can land use affect the ratios and concentrations of nutrients (N and P) and the water
transparency? 2) Can land use affect the patterns of cyanobacterial total e relative
biovolume? 3) Is there any difference between the types of land use and the buffers? For
this study, five types of anthropogenic land use were determined to two scales of
distance around the lakes (50 and 500m). Generalized Linear Models (GLZ) and Akaike
Information Criterion (AIC) were performed to analyse our data. Our results showed a
significant effect of the land use on the nutrients but not on the cyanobacterial
biovolume, what suggests an indirect effect of the land use on cyanobacteria via
nutrients. Limnological variables exhibited a greater explanation power on the
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cyanobacterial biovolume compared to the land use effects, underlining the indirect
effect of the land use on cyanobacterial. There was no significant difference between the
two zones of distance, suggesting that the effects of land use could be felt in the entire
watershed.
Keywords: Eutrophication, Biovolume, Water quality, Watershed.
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Código: SB0809
Autor: PALOMA PINHEIRO DE AQUINO PEIXOTO
Orientador: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA
Título: "DISTRIBUIÇÃO DOS NÚCLEOS COLINÉRGICOS NO ENCÉFALO DO MOCÓ
(Kerodon rupestris)."
Resumo: O mocó (Kerodon rupestris) é um roedor cavídeo brasileiro, de hábito
crepuscular. Este estudo tem como objetivo delimitar citoarquitetonica e
imunohistoquimicamente por colina acetil transferase (ChAT) os grupamentos
colinérgicos no encéfalo do mocó. Utilizamos 1 animal, o qual foi anestesiado e
perfundido transcardíacamente, o encéfalo foi seccionado por congelação no plano
coronal, obtendo-se secções de 30 µm, coletadas em 6 séries em tampão fosfato 0,1 M,
pH 7,4. As secções de um compartimento foram montadas rostrocaudalmente em
lâminas e submetidas à coloração de Nissl, usando o corante Thionina. As demais séries
foram submetidos a imunohistoquímica (protocolo avidina-biotina-peroxidase), para
revelação de acetilcolina (Ach) supostamente presente em vários centros neurais do
mocó, usando como marcador a enzima de síntese, colina-acetil-transferase (ChAT). As
lâminas foram analisadas ao microscópio óptico em campo claro e os resultados
documentados através de descrição e fotomicrografias digitais. Resultados preliminares
indicam a presença de neurônios imunorreativos a ChAT no telencéfalo (núcleos
caudado-putamen, accumbens, tubérculo olfatório e ilhas de Calleja, porções horizontal
e vertical do núcleo da banda diagonal, globo pálido e globo pálido ventral, núcleo basal,
núcleo septal medial), diencéfalo (núcleo hipotalâmico ventro-medial e núcleo
habenular medial) e tronco encefálico (núcleos parabigeminal, tegmental látero-dorsal e
pedúnculo-pontino).
Palavras-chave: Acetilcolina, colina acetiltransferase, sistema colinérgico, mocó.
Title: DISTRIBUTION OF CHOLINERGIC NUCLEI IN THE BRAIN OF ROCK CAVY (Kerodon
rupestris).
Abstract: The rock cavy (Kerodon rupestris), is a Brazilian Caviidae crepuscular rodent.
This study aims to delimit cytoarchitectonic and immunohistochemically by choline
acetyltransferase (ChAT) the brain cholinergic groups of the rock cavy. One animal was
used, which was anesthetized and transcardially perfused. The brain was freezesectioned in the coronal plane, yielding 30 µm sections, serially collected in six wells
containing 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4. The sections of one series were slide
mounted in rostrocaudal sequence and subjected to Nissl staining, using Thionin dye.
The remaining series were subjected to immunohistochemistry (avidin-biotinperoxidase protocol) for development of acetylcholine (Ach) reportedly present in
various neural centers of cavy, using choline-acetyl-transferase (ChAT) as a marker. The
slides were examined by light microscopy in bright field and the results documented
through description and digital photomicrographs. Preliminary results indicate the
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presence of ChAT-immunoreactive neurons in the telencephalon (nuclei caudateputamen, accumbens, olfactory tubercle and Islands of Calleja, horizontal and vertical
portions of the nucleus of the diagonal band, globus pallidus and ventral globus pallidus,
nucleus basalis, medial septal nucleus), diencephalon (hypothalamic ventrolateral
nucleus and medial habenular nucleus) and brainstem (parabigeminal, laterodorsal
tegmental and pedunculopontine tegmental nuclei).
Keywords: Acetylcholine, acetyltransferase, cholinergic system, rock cavy.
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Código: SB0811
Autor: FERNANDA MOURA FONSECA LUCAS
Orientador: FABIO DE ALMEIDA VIEIRA
Co-Autor: CRISTIANE GOUVÊA FAJARDO
Título: Estrutura populacional da epífeta Cattleya granulosa (Orchidaceae) sobre
Eugenia uvalha (Myrtaceae) em floresta de duna litorânea
Resumo: O estudo de características populacionais desempenha um papel de suma
importância para compreensão do funcionamento dos ecossistemas. Este estudo teve
como objetivos avaliar a estrutura populacional da Cattleya granulosa e sua associação
com Eugenia uvalha (Myrtaceae) através dos níveis da classificação etária e agregação
espacial em uma população preservada da orquídea, em uma área de 4.225 m2 da
unidade de conservação do Parque das Dunas, em Natal, RN. Foi utilizada a função de
segunda ordem da densidade de vizinhos (NDF) para determinar o padrão espacial nas
classes de distância, com o uso do programa SpPack. Quanto ao hábito de vida, 73% das
plantas eram epífitas (N = 136) e 27% terrestres (N = 50). C. granulosa possui padrão
espacial agregado, com maior densidade de vizinhos (NDF) no raio de até 5 m e este
padrão possui influencia pela especificidade com a sua hospedeira Eugenia uvalha. Esses
dados sugerem um potencial dispersivo restrito e com influência direta sobre ações de
conservação biológica da espécie.
Palavras-chave: Orchidaceae, densidade de vizinhos, dispersão.
Title: POPULATION STRUCTURE OF THE EPIPHYTIC Cattleya granulosa
(ORCHIDACEAE) ABOUT Eugenia uvalha (MYRTACEAE) IN COASTAL DUNE FOREST
Abstract: The study characteristics population plays a role of paramount importance for
understanding the functioning of ecosystems. This study aimed to evaluate the
population structure of Cattleya granulosa and its association with Eugenia uvalha
(Myrtaceae) through the levels of age rating and spatial aggregation in a population
preserved orchid in an area of 4,225 m2 of the conservation unit of ‘Parque das Dunas’
Natal, Rio Grande do Norte state, Brazil. We evaluated the life form of the population as
well as its neighborhood density factor (NDF) to determine the spatial distribution in
distance classes, using the SpPack software program. Regarding the life form, 73% of the
plants (N = 136) were epiphyte and 27% were terrestrial (N = 50). The spatial pattern of
Cattleya granulosa is aggregated, with the highest density of neighbors (NDF) within a
radius of 5 m, this pattern it has influence through the specificity to their host Eugenia
uvalha. These data suggest restricted dispersion with direct influence on actions for
conservation of the species.
Keywords: Orchidaceae, neighborhood density, dispersion.
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Código: SB0817
Autor: SILVIA KALYMA PAIVA LUCENA
Orientador: ISABELLE KATHERINNE FERNANDES COSTA
Co-Autor: MARJORIE DANTAS MEDEIROS MELO, ROSANE SOUSA DE ANDRADE
Título: Qualidade de vida de pessoas ostomizadas
Resumo: O presente estudo objetivou avaliar a qualidade de vida de pessoas
estomizadas utilizando o intrumento City of Hope Quality of Life - Ostomy
Questionnaire. Metodologia: Estudo transversal, analítico, com abordagem quantitativa
realizado no Centro de Reabilitação Adulta do Rio Grande do Norte (CRA-RN). A
população alvo deste estudo foi composta por pessoas com ostomia. A coleta de dados
foi realizada no período de outubro a dezembro de 2015 e se utilizaram dois
instrumentos: Um específico para avaliação da Qualidade de Vida de pessoas estomas,
intitulado por City of Hope Quality of Life – Ostomy Questionnaire, e um de avaliação
sociodemográfico e clínico. Resultados: Predominaram pessoas do sexo masculino
(57,3%), acima de 50 anos (57,3%), 83,1% possuíam colostomia e 16,9% ileostomia.
Observaram-se escores aproximados de QV para todos os domínios específicos e gerais,
sendo todos maiores que 50%, Bem Estar Espiritual (75,41%) apresentando melhor
escore, Bem Estar Social obteve o escore mais baixo, atingido a marca de 66,46%.
Observou-se ainda que houve relação fraca entre o tempo de ostomia e o bem estar
psicológico, social e a qualidade de vida geral. Conclusão: O apoio fornecido pelos
profissionais da área da saúde nos Centros Especializados de Reabilitação faz com que
os ostomizados diminuam a resistência ao lidar com as mudanças trazidas pela ostomia.
Palavras-chave: Ostomia. Qualidade de Vida
Title: Of Ostomy Life Quality Assessment through hum Specific Instrument
Abstract: Introduction: This study aimed to evaluate the quality of life of people
stomized using the instrument City of Hope Quality of Life - Ostomy Questionnaire.
Methodology: cross-sectional analytical study with a quantitative approach was carried
out in the Adult Rehabilitation Center of Rio Grande do Norte (CRA-RN). The target
population for this study was composed of people with ostomy. Data collection was
conducted from October to December 2015 and used two instruments: A specific for
evaluating the quality of stomata people of Life, entitled by City of Hope Quality of Life Ostomy Questionnaire, and a socio-demographic assessment and clinical. Results: There
was a predominance males (57.3%), over 50 (57.3%), 83.1% had a colostomy and
ileostomy 16.9%. We observed approximate scores of QoL for all general and specific
domains, all of which greater than 50%, Spiritual Welfare (75.41%) had the best score,
Social Welfare got the lowest score, reached the mark of 66, 46%. It was also observed
that there was a weak relationship between the time of ostomy and psychological wellbeing, social and overall quality of life. Conclusion: The support provided by health
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professionals in Rehabilitation Centres of Expertise makes Ostomates reduce resistance
to deal with the changes brought by ostomy.
Keywords: Ostomy .Quality of life.
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Código: SB0818
Autor: ELAYNE BARROS FERREIRA
Orientador: ADLEY ANTONINI NEVES DE LIMA
Co-Autor: JONAS GABRIEL DE OLIVEIRA PINHEIRO, WALTER FERREIRA DA SILVA
JUNIOR
Título: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPLEXADOS COM CICLODEXTRINAS
PARA NOVO DERIVADO 2-AMINOTIOFENO (6CN)
Resumo: O 2-amino-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3-carbonitrila (6CN), um
derivado 2-aminotiofeno, possui potencial atividade anti-inflamatória e antifúngica,
contudo apresenta problemas nas suas características físico-químicas, como baixa
solubilidade em água, o que dificulta sua utilização. Neste contexto, o presente trabalho
tem como objetivo desenvolver sistemas de complexos de inclusão com a &#946;ciclodextrina (&#946;-CD), a fim de melhorar a solubilidade. A complexação foi
sistematicamente analisada através de estudos de modelagem molecular, estudos de
solubilidade de fases, espectros de FTIR, DRX, TG, e técnicas de MEV. Estudos de
solubilidade de fase indicaram que &#946;-CD podem formar complexos de inclusão
estáveis 1: 1 com 6CN. Os demais resultados obtidos mostram que há uma evidente
mudança nas características físico-química da nova entidade química em questão, sendo
indício de que o protótipo foi complexado no interior da cavidade da &#946;-CD em
solução aquosa e em formas sólidas, mas são necessárias outras técnicas de
caracterização físico-química para a confirmação dos melhores sistemas e o teste de
dissolução para se verificar qual sistema incrementou mais a solubilidade do 6CN.
Palavras-chave: 6CN. &#946;-ciclodextrina. Complexos de inclusão. Anti-inflamatória.
Title: COMPLEXED SYSTEM DEVELOPMENT WITH CYCLODEXTRINS FOR NEW
DERIVATIVE 2-AMINOTHIOPHENE (6CN)
Abstract: The 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo [b] thiophene-3-carbonitrile (6CN), 2aminothiophene derivative, has potential antiinflammatory and antifungal activity,
however, it presents problems in its physico-chemical characteristics as low water
solubility, which hampers its use. In this context, this study aims to develop complex
systems of inclusion with beta-cyclodextrin (beta;-CD) in order to improve the solubility.
The complexation was systematically analyzed by molecular modeling studies, phase
solubility studies, FTIR spectra, PXRD analysis, TG and SEM techniques. Phase solubility
studies have indicated that beta-CD inclusion complexes can form stable 1: 1 with 6CN.
Other results show that there is an evident change in the physicochemical
characteristics of the new chemical entity in question, and indication that the prototype
was complexed within the &#946;-CD cavity in aqueous solution and solid forms, but
are required other physicochemical characterization techniques for confirmation of the
best systems and the dissolution test to verify which system more increased the
solubility of 6CN.
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Keywords: 6CN. beta-cyclodextrin. Inclusion complexes. Anti-inflammatory.
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Código: SB0823
Autor: ANNE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA
Orientador: GILSON DE VASCONCELOS TORRES
Co-Autor: LARA LAISE ALVES DA SILVA, LILIANE ECCO
Título: Acompanhamento da qualidade de vida e do estado geral de saúde dos idosos
atendidos na atenção primária
Resumo: OBJETIVO: Acompanhar a qualidade de vida e o estado geral de saúde dos
idosos atendidos na atenção primária. METODOLOGIA: estudo quantitativo, descritivo e
analítico, realizado na Unidade da ESF de Igapó, no município de Natal/RN e na unidade
de ESF do DNER no município de Santa Cruz/RN. A amostra foi composta por 60 idosos,
sendo 30 de cada município. Os instrumentos utilizados foram o questionário dos dados
sociodemográficos e características da dor e a versão brasileira validada do questionário
de qualidade de vida Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36).
RESULTADOS: teve um predomínio, em ambos municípios, do sexo feminino com 83,4%,
faixa etária de 60 a 75 anos com 78,3%, escolaridade >3 anos com 58,3%, mora com o
companheiro com 45%, aposentado(a) com 80%, possui alguma atividade com 95%, dor
na última semana com 75%, dor crônica com 55%, escala de dor moderada com 35%,
tem doenças crônicas com 86%, não tem outras doenças com 60% e usa medicamentos
com 86,6%. Na qualidade de vida os pesquisados de Igapó/Natal obtiveram melhores
médias em quase todos os domínios e dimensões do SF-36, e os idosos de Santa Cruz
apenas em “Aspecto Físico” e “Saúde Mental”. CONCLUSÃO: Sabe-se que a realização de
atividades físicas, exercícios com orientações adequadas e uma programação favorece a
autoestima e pesquisas sobre o tema citado contribuem para a formação de
conhecimento sobre os aspectos da qualidade de vida dos idosos que carece de ações em
diversas áreas.
Palavras-chave: Saúde do Idoso. Qualidade de Vida. Atenção Primária à Saúde.
Title: Monitoring of the quality of life and the General State of health of the elderly in
primary care
Abstract: OBJECTIVE: Monitor the quality of life and the general health of the elderly in
primary care. METHODOLOGY: quantitative, descriptive and analytical study conducted
at Igapó ESF Unit, in the city of Natal / RN and DNER the ESF unit in the municipality of
Santa Cruz / RN. The sample consisted of 60 elderly, 30 of each municipality. The
instruments used were the questionnaire of sociodemographic data and characteristics
of pain and validated Brazilian version of the quality of life questionnaire Medical
Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36). RESULTS: Had a predominance in both
municipalities, female with 83.4%, age 60-75 years, with 78.3%, education> 3 years with
58.3%, live with a partner 45% retired (a) 80%, has some activity with 95% pain last
week at 75%, chronic pain with 55% level of moderate pain with 35% have chronic
diseases with 86%, no other diseases with 60 % and 86.6% using drugs. Quality of life of
1626

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

those surveyed Igapó / Natal had better averages in almost all areas and dimensions of
the SF-36, and Santa Cruz seniors only "Physical Appearance" and "Mental Health".
CONCLUSION: It is known that physical activities, exercises with proper guidelines and a
schedule favors self-esteem and research on the subject cited contribute to the
formation of knowledge on the aspects of quality of life of seniors who lacks actions in
several areas.
Keywords: Health of the Elderly. Quality of Life. Primary Health Care.

1627

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0826
Autor: RAYANE FERNANDES VANDERLEY
Orientador: RENATA DE FATIMA PANOSSO
Título: Florações de cianobactérias favorecem a ocorrência de copépodos calanoida em
lagos rasos?
Resumo: Microcystis aeruginosa é uma cianobactéria tóxica causadora de floração. Essa
espécie é conhecida por ser dominante, devido a sua capacidade superior de competição,
como também pela síntese de compostos alelopáticos. A habilidade superior de
competição e a presença de zooplâncton com comportamento alimentar seletivo, pode
facilitar a floração de cianobactérias. Neste experimento foi avaliado inicialmente o
efeito alelopático de Microcystis aeruginosa (M) sobre cryptophyceae Cryptomonas
sp.(C). O controle era composto da alga isolada (M ou C) e o tratamento com ambas
presentes (C e M) em um gradiente de proporções (0.22-5.55 C:M). No segundo
experimento, o copepod N. cf. iheringi (Z) foi introduzido, seguido da análise da taxa de
clareamento, para identificação da preferência alimentar do Z. Controle e tratamento
iniciaram com a mesma proporção (~5C:M), zooplâncton presente ou ausente,
respectivamente. No primeiro experimento foram analisadas as taxas de crescimento,
embora não houvesse diferença significativa entre controle e tratamento. M não
demonstrou efeito alelopático em C, mesmo com concentração iniciais diferentes. No
segundo experimento, a taxa de clareamento de Z foi 3,6 vezes maior para C, inibindo
seu crescimento. Embora, não haja comprovação do efeito alelopático entre M e C, a
presença de zooplâncton resultou na redução de C, liberando M da competição.
Concluindo, a presença de N. cf. ihering facilita a acumulação de M, facilitando futuras
florações.
Palavras-chave: Microcystis aeruginosa.Cianobactéria.Floração.Competição.
Title: Does cyanobacterial bloom favours the occurence of copepod colanoid in shallow
lakes?
Abstract: Microcystis aeruginosa is a bloom-forming toxic cyanobacteria. Attributed to
cyanobacteria dominance are aspects that guarantee their competitive superiority: such
as synthesis of potentially allelopathic action compounds. It is believed that their
competitive ability coupled with the presence of selectively feeding zooplankton, can
facilitate the dominance and formation of cyanobacteria bloom. Here, we evaluated,
firstly, the allelopathic effect of Microcystisaeruginosa (M) over the cryptophyceae
Cryptomonas sp. (C). Controls were single-species cultures (M or C) and treatments
were the two algae together (C and M) in a proportion gradient (0.22-5.55 C:M).
Secondly, we included the copepod Notodiaptomus cf. inhering (Z) and measured
clearance rates to evaluate the feeding preference of Z over each phytoplankton
component. Controls and treatments had the same initial proportion (~5C:M),
zooplankton absent or present, respectively. In the first experiment, differences in
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growth rates were measured and showed no difference between controls and
treatments (single and co-cultures, respectively). So M did not show any allelopathic
effects on C. In the second one, Z had a clearance rate 3.6-fold higher on C than on M,
inhibiting C growth rate. Although allelopathic effects between M and C were not
detected, zooplankton presence, and its predatory activity, led to depletion of C, freeing
M from competition. Thus, we judged that N. cf. iheringi presence leads to M
accumulation.
Keywords: Microcystis aeruginosa.Cyanobacteria.bloom, competition.
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Código: SB0828
Autor: MARÍLIA FARIAS DE MELO
Orientador: JOSELIO MARIA GALVAO DE ARAUJO
Título: Epidemiologia dos vírus dengue no Município de Natal-RN, 2015-2016.
Resumo: Neste estudo, realizamos a vigilância virológica de dengue, zika e chikungunya
em Natal no período de Janeiro a Maio de 2016 através da aplicação de métodos
moleculares específicos de detecção e tipagem viral. Foram analisadas 171 amostras
provenientes de soro, sangue, líquor, urina e secreção de pacientes em fase aguda das
doenças através da metodologia de RT-PCR e qRT-PCR. Os resultados obtidos foram
diferentes em relação aos anos anteriores devido aos surtos do vírus Zika e
Chikungunya. No período de estudo, não foram detectados nenhum dos sorotipos de
dengue circulando, como também nenhuma amostra positiva para Zika, porém das 171
amostras analisadas, 80 foram positivas para chikungunya, representando 46,8% das
amostras analisadas. O estudo demonstrou a importância da vigilância virológica por
possibilitar a compreensão da atividade desses vírus no RN, contribuindo com o
controle e prevenção da dengue, zika e chikungunya ao se considerar o grande impacto
dessas doenças no RN, e por serem surtos novos no estado ainda representam um
desafio para a secretaria de saúde e para os hospitais, pois as três doenças apresentam
manifestações clínicas semelhantes, demonstrando assim uma dificuldade por parte da
população e dos médicos na sua identificação e, consequentemente, no tratamento.
Palavras-chave: Vigilância virológica. Chikungunya. Dengue. Zika. Natal
Title: Epidemiology of dengue virus in Natal – RN, 2016
Abstract: In this study, we conducted a virological surveillance of dengue, chikungunya
and zika viruses from January to May, 2016, through the application of specific
molecular detection methods and viral typing. Using RT-PCR and qRT-PCR methodology,
171 samples were analyzed from serum, blood, CSF, urine and secretions from patients
in the acute phase of those diseases. The results were different from previous years due
to the outbreaks of Chikungunya and Zika virus. During the study were not detected any
of the dengue serotypes circulating, as well as any positive samples of Zika, but from the
171 samples tested, 80 of them were positive for chikungunya, representing 46.8% of
the studied cases. This study showed the importance of virological surveillance by
allowing the comprehension of the activity of these viruses in RN, contributing on the
prevention and control of dengue, zika and chikungunya when considering the major
impact of these diseases in newborns, and because these are new outbreaks in the state,
it represent a challenge to the health department and hospitals, because the three
diseases have similar clinical manifestations, that represents a difficulty to the
population and doctors in their identification and consequently in their treatment.
Keywords: Virological Surveillance. Chikungunya. Dengue. Zika. Natal.
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Código: SB0830
Autor: LETICIA DE OLIVEIRA BEZERRA
Orientador: ELISANIE NEIVA MAGALHAES TEIXEIRA
Título: Parâmetros sanguíneos e ósseos de codornas de corte (Coturnix coturnix
coturnix) submetidas a diferentes balanços eletrolíticos
Resumo: Com objetivo de avaliar as características de carcaça de frangos de corte caipira
alimentados com diferentes níveis de concentrado comercial foi conduzido um
experimento no setor de avicultura da EMPARN- RN no município de Parnamirim-Rn,
utilizando 378 frangos de corte caipiras (caipirão) de 30 a 105 dias de idade, alojados
em boxes distribuídos num delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial
4x2 (4 níveis de concentrado x 2 sexos) resultando em 3 tratamentos, 7 repetições de 18
aves. Os tratamentos foram: T1= 30% de concentrado (CN) + 70% de milho (M), machos
e fêmeas; T2= 25% CN+75%M, machos e fêmeas; T3= 20% CN+80%M, machos e fêmeas.
Também foi fornecido capim 1 vez ao dia na mesma quantidade da ração do dia. Foram
analisados peso médio do peito, do pernil (coxa + sobrecoxa) e gordura abdominal. Não
houve diferença significativa para as variáveis peso do peito, peso do pernil e gordura
abdominal. Portanto, tendo em vista que o concentrado comercial onera custos na
produção, recomenda-se a utilização de 20% de concentrado comercial + 80% de milho
sem prejudicar características de carcaça de galinhas caipira.
Palavras-chave: Galinha Colonial. Gordura Abdominal. Peito. Pernil. Suplementação
Title: Carcass characteristics of hillbilly broilers fed with different proportions of
commercial concentrate
Abstract: In order to evaluate the carcass characteristics of hillbilly broilers fed with
different levels of commercial concentrate was conducted an experiment in the poultry
sector of EMPARN- RN in the municipality of Parnamirim –RN, using 378 broilers
hillbillies (redneck) 30-105 days old, housed in boxes distributed in a completely
randomized design in 4x2 factorial design (4 concentrate levels x 2 sexes) resulting in
three treatments, seven repetitions of 18 birds. The treatments were: T1 = 30%
concentrate (CN) + 70% corn (M), male and female; T2 = 25% CN + 75% M, male and
female; T3 = 20% CN + 80% M, male and female. Also grass was provided once daily in
the same amount of feed of the day. They analyzed average weight of the breast, ham
(thigh + drumstick) and abdominal fat. There was no significant difference for breast
Weight, weight of leg and abdominal fat. Therefore, in view of the commercial
concentrate is charged on the production costs, it is recommended to use a 20%
commercial concentrate + 80% corn without damaging carcass characteristics hick
chickens.
Keywords: Colonial chicken. Abdominal fat. Chest. Haunch. Supplementation
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Código: SB0831
Autor: LORENA IVNYR SILVA DE SOUZA
Orientador: VIVIAN NOGUEIRA SILBIGER
Co-Autor: ANANÍLIA MEDEIROS GOMES DA SILVA
Título: EXPRESSÃO DO miR-133 NO EVENTO E MANUTENÇÃO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL
CRÔNICA
Resumo: A Fibrilação Atrial (FA) é a arritmia cardíaca sustentada mais comum.
Pequenos RNAs não codificantes (miRNAs) vêm demonstrando uma atividade
regulatória na arritmogênese, atuando em genes alvos que desencadeiam a FA. Este
estudo teve como objetivo avaliar a expressão de miRNAs candidatos em plasma de
indivíduos com FA e com FA aguda e suas aplicações como marcadores para o
diagnóstico e monitoramento dessa. Os miR-21, miR-133a, miR-133b, miR-150, miR-328
e miR-499 foram selecionados para serem alvos do estudo. Eles foram isolados do
plasma de indivíduos com faixa etária entre 20 e 85 anos com FA (n=17), FA aguda
(n=5) e sem FA (n=15). Os resultados foram analisados pela técnica da PCR em tempo
real (RT-PCR) com o método miScript SYBR Green PCR. Os miR-21, miR-133b, miR-328 e
miR499 foram diferentemente expressos entre os três grupos (p<0,05). A alta expressão
desses miRNAs : miR-21 (0.6–fold), miR-133b (1.4-fold), miR-328 (2.0-fold) e miR-499
(2.3-fold), foi maior em pacientes com FA aguda quando comparados aos pacientes com
FA e os controles. Os miR-133a e miR-150 não apresentaram diferenças estatísticas
entre os grupos. Assim, os miR-21, miR-133b, miR-328 e miR-499 podem ser potenciais
biomarcadores para FA, bem como para a FA aguda, e para o diagnóstico e
monitoramento da doença. Estes resultados podem contribuir para a compreensão do
processo que desencadeia a FA e incentivo de novos estudos para a avaliação destas
moléculas como futuros biomarcadores para essa.
Palavras-chave: Fibrilação Atrial, biomarcadores, miRNA, FA aguda.
Title: ANALYSIS OF miRNA’S EXPRESSION IN THE EVENT AND MONITORING OF
ATRIAL FIBRILLATION
Abstract: Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained cardiac arrhythmia. Some
non-coding RNAs (miRNAs) have been involved in regulatory activity in
arrhythmogenesis, targeting genes that contribute to the development of AF. The
present study aimed to evaluate the expression of candidate miRNAs in plasma of
patients with AF and new-onset AF and its application as future markers for diagnosis
and monitoring of disease. miR-21, miR-133a, miR-133b, miR-150, miR-328 and miR499 were selected as targets in this study through a prior literature review. They were
isolated from plasma of individuals aged from 20 to 85 years old with AF (n = 17), newonset AF (n = 5) and without AF (n = 15), where the latter was the control group. The
results were analyzed by Real-Time PCR (RT-PCR) with miScript SYBR Green PCR. We
observed that miR-21, miR-133b, miR-328 and miR-499 had different levels of
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expression between the three groups (p <0.05). Increased expression of miR-21 (0.6fold), miR-133b (1.4-fold), miR-328 (2.0-fold) and miR-499 (2.3-fold) in patients with
new-onset AF when compared to AF and control subjects. The miR-133a and miR-150
expression did not differ among the groups. miR-21, miR-133b, miR-328 and miR-499
may be potential biomarkers for AF as well as for new-onset AF, for monitoring and for
the diagnosis. These findings may contribute to the understanding of the process that
triggers AF and suggest application these molecules as future biomarkers for AF.
Keywords: Atrial Fibrillation, biomarkers, miRNA, New-onset AF.
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Código: SB0832
Autor: JAINA DANIELE PAIVA DE BESSA
Orientador: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS
Co-Autor: REYBSON BENTO COSTA
Título: Parametrização de modelos de planejamento de sistemas de produção de cabras
leiteiras
Resumo: A caprinocultura é uma atividade pecuária de grande importância cultural,
social e econômica para a região Nordeste do Brasil, onde está o maior rebanho caprino
do país. Nesta região, a caprinocultura é uma das principais alternativas de produção
alimentos (leite e carne), de boa qualidade e relativo baixo custo para as famílias.Por
este motivo, tem-se como objetivo parametrizar um modelo de programação linear para
estimar o tempo gasto na atividade, caprinocultura e poder propor melhorias nos
sistemas de produção. Para escolha avaliamos os seguintes critérios: os produtores
deveriam ter mais de quatro anos de produção, estar disponíveis e ter interesse em
participar do projeto. Foi realizado o acompanhamento do sistema e a parametrização
do tempo gasto nas atividades. Estas atividades foram divididas em quatro grupos:
ordenha; higiene e limpeza das instalações, manejo dos animais e outros trabalhos. Nos
sistemas avaliados, observou-se que o tempo gasto para realização das atividades é
significativo. Dentre as atividades realizadas, a ordenha é a que consome mais tempo,
cerca de 30% do total. Além disso, os sistemas são caracterizados por baixa
produtividade dos animais e pouco uso de concentrados. A mão de obra necessária para
a atividade foi calculada dividindo-se o tempo total gasto para realizar o trabalho pelo
total de animais do rebanho. A caprinocultura leiteira é uma atividade viável, desde que
o produtor tenha a correta estimativa de custos de produção.
Palavras-chave: Caprinocultura. Nordeste. Produção de alimentos.
Title: PLANNING MODELS PARAMETERS OF GOATS MILK PRODUCTION SYSTEMS
Abstract: The goat breeding is an very important activity cultural, social and economical
for the “Nordeste” region of Brazil, where is the biggest goat herd in this country. To the
farmers, the goat industry is one of the main alternatives to food production (milk and
meat) with good quality and relatively low cost. Because of this reason, this research
aimed to parameterize a linear programming model to estimate the time spent in the
activity, goat and to propose improvements in production systems. To choose evaluate
the following criteria: the farmers should have more than four years on activity, be
available and interested in participating on the project. It was carried out the system of
monitoring and parameterization of time spent on activities. These activities were
divided into four groups: milking; hygiene and cleanliness of the facility, handling of
animals and other work. In systems evaluated, it was observed that the time taken to
carry out the activities is significant. Among the activities performed, milking is the most
time-consuming about 30% of the total. Furthermore, systems are characterized by low
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productivity of animals and some use concentrated. The manpower required for the
activity was calculated by dividing the total time taken to complete the work by the total
herd animals. The dairy goat is a viable activity.
Keywords: Goat. Northeast. Food production

1636

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0834
Autor: ANNA CLARA GURGEL GOMES
Orientador: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO MARTINS
Título: Condição periodontal e de higiene bucal de pacientes internados no Hospital
Universitário Onofre Lopes
Resumo: O estudo objetivou avaliar fatores relacionados à condição socioeconômica que
possam estar associados à situação de higiene bucal de pacientes internados no Hospital
Universitário Onofre Lopes, Natal-RN. Os pacientes deveriam ter no mínimo cinco dias
de internação, período necessário para adaptação à rotina hospitalar. A coleta de dados
realizou-se através de entrevista semi-estruturada e exame clínico bucal. Foram
entrevistados 55 pacientes, 47,3% homens e 52,7% mulheres, com média de idade de
46,11 anos. Dentre estes, 45,5% afirmaram ter o primeiro grau completo ou menos, com
local de moradia na zona urbana (85,5%) e 56,4% morando com até três pessoas. A
renda mensal variou, com 76,4% dos pacientes afirmando receber até dois salários
mínimos. O grau de higiene bucal para 38,2% dos pacientes foi considerado razoável,
com 58,2% afirmando escovação diária de até duas vezes e 70,9% afirmando não
utilizar fio dental. A média do índice de placa visível foi de 27,85% e do índice de
sangramento gengival de 4,47%. Para 52,7% dos pacientes há insatisfação quanto à
condição de saúde oral. Desta forma, foi possível constatar as condições precárias de
saúde bucal dos pacientes internados, existindo grande acúmulo de biofilme dentário e,
consequentemente, presença de sangramento gengival. Portanto, o estudo possibilitou
conhecer o perfil epidemiológico desses pacientes, de modo a permitir o planejamento
de estratégia de intervenção para de intervenção para melhora das condições de saúde.
Palavras-chave: Saúde bucal, promoção da Saúde, internação.
Title: PERIODONTAL CONDITIONAL AND ORAL HYGIENE OF PATIENTS HOSPITALIZED
AT THE UNIVERSITY HOSPITAL ONOFRE LOPES
Abstract: This study aimed to assess factors associated with socioeconomic conditions
that may be associated with oral hygiene status of patients admitted to the University
Hospital Onofre Lopes, Natal, RN, Brazil. Patients included in the study should have a
minimum hospital stay of five days, time needed for adaptation to the hospital routine.
Data collection was carried out through semi-structured interviews and oral clinical
examination. They interviewed 55 patients, 47.3% male and 52.7% female, with a mean
age of 46.11 years. Among these, 45.5% said they had only the first full or less degree,
with place of residence in the urban area (85.5%) and 56.4% living with up to three
people. The monthly income varied, with 76.4% of patients stating receive up to two
minimum wages. The degree of oral hygiene for 38.2% of the patients was considered
reasonable, with 58.2% stating frequency of daily brushing up twice and 70.9% stating
not make flossing. The average visible plaque index (VPI) was 27.85% and gingival
bleeding index (GBI) of 4.47%. To 52.7% of patients there is dissatisfaction with oral
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health condition. Thus, it was possible to see the poor oral health of hospitalized
patients, with great accumulation of dental plaque and consequently the presence of
gingival bleeding. Therefore, the study enabled the epidemiological profile of these
patients, in order to allow planning intervention strategies to improve the oral health
status of them.
Keywords: Oral Health, health promotion, internment.
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Código: SB0836
Autor: NATHALLIA LORENA DO NASCIMENTO SILVA
Orientador: ROBERTO DIMENSTEIN
Co-Autor: CRISTIANE SÂNZIO GURGEL, MARINA MENDES DAMASCENO, MARINA
SALGADO CABRAL
Título: Concentração de retinol no leite maduro de parturientes atendidas na rede
pública de Natal/RN
Resumo: A vitamina A é essencial para o funcionamento do organismo humano. Estudos
sobre o perfil de retinol no leite revelam que mulheres grávidas e lactantes estão
incluídas em um dos grupos mais vulneráveis. O objetivo desse trabalho foi avaliar a
concentração de retinol no leite maduro de puérperas atendidas em uma maternidade
pública, Natal/RN. Recrutou-se 54 puérperas saudáveis.O retinol no leite foi analisado
por cromatografia líquida de alta eficiência. Concentrações de retinol &#8804;30
&#956;g/dL para o leite maduro foram considerados indicativos de deficiência. A
prevalência foi classificada utilizando a identificação do nível de importância para a
saúde pública, conforme a OMS: < 10% (leve), entre 10% e 25% (moderado) e > 25%
(grave). Para avaliar a oferta de vitamina A pelo leite materno em relação ao
requerimento nutricional do recém-nascido (RN), considerou-se uma ingestão diária de
780mL de leite maduro pelos RN, e a AI (Adequate Intake) de vitamina A de
400µgRAE/dia para crianças de 0 a 6 meses (IOM, 2001). A média de retinol no leite
maduro do grupo foi 44.8 ± 12.5µg/dL, onde 11,1% (n=6) apresentaram deficiência
(prevalência moderada em problema de saúde pública para esse grupo). Os valor médio
de ingestão de retinol pelos recém-nascidos foram de 349.4µg/REA/dia. Na avaliação
individual, 62.9% (n=34) das lactantes não forneceram o valor mínimo da AI para o
recém-nascido através do leite maduro.As mulheres não obtiveram retinol dentro dos
padrões recomendado pela AI.
Palavras-chave: Retinol. Leite maduro. Puérpera. Rede pública. Natal.
Title: Concentration of retinol in milk mature of parturient answered in public network
natal/rn
Abstract: Vitamin A is essential for the proper functioning of the human organism.
Studies on the profile of retinol in milk show that pregnant women and lactating
mothers are included in one of the most vulnerable groups. The objective of this work
was to evaluate the concentration of retinol in mature milk of recent mothers met in a
public maternity, Natal/RN. Recruited if 54 recent mothers healthy. The retinol in milk
was analyzed by high-performance liquid chromatography. Retinol concentrations
&#8804; 30 &#956;g/dL to mature milk were considered indicative of disability. The
prevalence was classified using the identification of the level of importance to public
health, according to who: < 10% (light), between 10% and 25% (moderate) and > 25%
(severe). To evaluate the provision of vitamin A by breast milk in relation to the
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nutritional requirement of the newborn (RN), a daily intake of milk mature 780mL by
the RN, and the AI (Adequate Intake) of vitamin A to 400 µg/RAE/day for children aged
0 to 6 months (IOM, 2001). The average of retinol in mature milk group was 44.8 ± 12.5
µg/dL, where 11.1% (n = 6) presented disability (moderate prevalence in public health
problem for this group). The average value of retinol intake by newborns were 349.4
µg/REA/day. On individual assessment, 62.9% (n = 34) of lactating women did not
provide the minimum value of AI to the newborn through the milk. Women not retinol
standards recommended by AI.
Keywords: Retinol. Mature milk. Puerperal. Public network. Natal.
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Código: SB0839
Autor: ANNA CLAUDIA SALES GOMES CALDAS
Orientador: ZENEWTON ANDRE DA SILVA GAMA
Título: Evolução da cultura de segurança em hospitais do Rio Grande do Norte
Resumo: Introdução: A promoção de uma Cultura de Segurança do Paciente (CSP) nas
organizações de saúde tem sido recomendada como uma prática que contribui para a
redução do risco de danos desnecessários associados ao cuidado de saúde, porém não há
evidências das intervenções em saúde pública que devem ser implantadas. O sistema de
saúde brasileiro regulou uma série de medidas para este objetivo, porém sua efetividade
ainda não foi avaliada. Objetivo: Analisar o efeito do Programa Nacional de Segurança do
Paciente (PNSP) na Cultura de Segurança do Paciente. Método: Trata-se de um
delineamento quase experimental com abordagem descritivo-analítica. A CSP foi
avaliada em três hospitais com diferentes perfis, três meses antes (n=215) e quinze
meses após (n=450) a implantação do programa nacional de segurança do paciente.
Utilizou-se um instrumento validado e adaptado à realidade brasileira (Hospital Survey
On Patient Safety Culture). A evolução da CSP foi avaliada por meio de 14 indicadores
simples e 2 compostos. O estudo evidencia uma melhoria consistente da CSP em
hospitais após o PNSP, apontando para a efetividade da regulação nacional externa, que
por sua vez aparentam ser moduladas pela variabilidade do contexto interno
Palavras-chave: Segurança do Paciente, Cultura Organizacional, Qualidade da Assistênci
Title: EVOLUTION OF CULTURE OF HOSPITALS IN BRAZILIAN SECURITY AFTER
IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROGRAM FOR PATIENT SAFETY
Abstract: Promoting Patient Safety Culture (CSP) in health organizations has been
recommended as a practice that contributes to reducing the risk of unnecessary harm
associated with health care, but there is no evidence of public health interventions They
should be deployed. The Brazilian health system has regulated a series of measures for
this purpose, but its effectiveness has not been evaluated. Objective: To analyze the
effect of Patient Safety National Program (PNSP) on Patient Safety Culture. Method: This
is a longitudinal quase-exprimental design with descriptive and analytical approach. The
CSP was evaluated in three hospitals with different profiles, three months before (n =
215) and fifteen months (n = 450) the implementation of national patient safety
program. We used a validated instrument and adapted to the Brazilian reality (Hospital
Survey On Patient Safety Culture). The development of CSP was evaluated by simple
indicators 14 and 2 compounds.This study shows a consistent improvement of CSP in
hospitals after PNSP, pointing to the effectiveness of external national regulation, which
in turn appear to be modulated by the variability of the internal context.
Keywords: Patient Safety, Organizational Culture, Safety Management, Health Care
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Código: SB0842
Autor: RAMAYANA MORAIS DE MEDEIROS BRITO
Orientador: SUELY FERREIRA CHAVANTE
Título: Ocorrência de um heparino-mimético isolado do L. vannamei e seu papel sobre a
proliferação de células tumorais e na manutenção da hemostasia.
Resumo: A ocorrência de eventos tromboembólicos em pacientes oncológicos está
relacionada à diminuição da sobrevida do paciente oncológico. A terapia anticoagulante
tem sido indicada nestes pacientes, uma vez que as heparinas ainda apresentam
propriedades antitumorais. Porém, sua utilização se torna comprometida devido efeitos
colaterais indesejados. Por esta razão, compostos análogos à heparina, identificados de
invertebrados marinhos, tem sido alvo de estudos. Neste contexto, este trabalho teve
como objetivo avaliar o efeito de um heparino-mimético, isolado do camarão
Litopenaeus vannamei, sobre a proliferação de células tumorais e sobre a manutenção
da hemostasia. Para tanto, o composto foi isolado do camarão mediante proteólise e
tratamento com acetona, purificado por cromatografias de troca iônica e gel filtração. A
capacidade do heparino-mimético em interferir sobre a proliferação celular foi avaliada
in vitro utilizando células de hepatocarcinoma. O efeito sobre eventos da hemostasia foi
analisado através do tempo de coagulação (através de TTPa) e o potencial hemorrágico
analisado através do modelo de escarificação de cauda de rato. O heparino-mimético foi
capaz de reduzir a proliferação celular em aproximadamente 50%. O efeito sobre a
hemostasia revelou um potencial anticoagulante moderado, capaz de diminuir o estado
de hipercoagulação gerado por células tumorais, além de apresentar um efeito
hemorrágico reduzido quando comparado a heparina.
Palavras-chave: câncer, hemostasia, hipercoagulabidade, Litopenaeus vannamei.
Title: OCCURRENCE OF A HEPARIN-MIMETIC ISOLATED FROM Litopenaeus vannamei
AND ITS ROLE ON TUMOR CELLS PROLIFERATION AND HEMOSTASIS MAINTENANCE.
Abstract: The occurrence of thromboembolic events in cancer patients is related to
decreased survival of these patients. Anticoagulant therapy has been suggested to these
patients once heparin has shown reducing the risk of thrombus formation together with
antitumor properties. However, due to the high hemorrhagic potential, its antineoplastic
effects are compromised. For this reason, heparin-like compounds identified from
marine invertebrates has been the subject of studies, mainly by presenting a reduced
hemorrhagic effect. In this context, this study aimed to evaluate the effect of a heparinlike compound, isolated shrimp Litopenaeus vannamei, on the proliferation of tumor
cells and the maintenance of hemostasis. Thus, the compound was isolated from the
shrimp cephalothorax by proteolysis and treatment with acetone, purified by ion
exchange and gel filtration chromatography. The ability of the compound to interfere on
cell proliferation was assessed in vitro using hepatocarcinoma cells. The effect on
hemostasis events was analyzed by clotting time (TTPa through) and the hemorrhagic
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potential analyzed using rat tail scarification model. The heparin-mimetic were able to
reduce cell proliferation by about 50%. The effect on hemostasis revealed a moderate
anticoagulant potential, able to decrease the hypercoagulable state generated by tumor
cells, and presented a reduced hemorrhagic effect when compared to heparin.
Keywords: cancer, hemostasis, hypercoagulability, Litopenaeus vannamei.
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Código: SB0847
Autor: DINORAH DE FRANCA LIMA
Orientador: JANETE LIMA DE CASTRO
Título: NOVAS PROFISSÕES E OCUPAÇÕES EM SAÚDE FRENTE ÀS NECESSIDADES DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE NO BRASIL
Resumo: Esta pesquisa intitulada “Novas profissões e ocupações em saúde frente às
necessidades dos serviços de saúde no Brasil”, desenvolvida pelo Observatório de
Recursos Humanos em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em
parceria com o Observatório de Recursos Humanos em Saúde da Universidade de
Brasília. Trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa. Identificamos que as
ocupações e profissões percorrem longos caminhos até sua legitimação. O seu objetivo
consistiu em mapear e caracterizar as novas profissões e ocupações em saúde que vem
emergindo nos níveis médio e superior, na perspectiva de analisar suas inserções e ou
contribuições para os serviços de saúde. Sendo assim, foram identificadas 33 novas
ocupações/profissões e, posteriormente, verificou-se se a existência de cursos de
formação para essas ocupações/profissões
emergentes e se essas novas
ocupações/profissões possuem perfil definido na Classificação Brasileira das Ocupações
do Ministério do Trabalho e Emprego.
Palavras-chave: Regulação do Trabalho. Novas Profissões. Novas Ocupações. Saúde.
Title: NEW PROFESSIONS AND OCCUPATIONS IN HEALTH FRONT THE NEEDS OF
HEALTH SERVICES IN BRAZIL
Abstract: This research entitled "New professions and occupations in health in the
health services needs in Brazil," developed by the Observatory of Human Resources in
Health, Federal University of Rio Grande do Norte in partnership with the Observatory
of Human Resources in Health, University of Brasilia. This is a descriptive study of a
qualitative nature. Identify the occupations and professions go through long paths to
their legitimacy. Their goal was to map and characterize the new professions and
occupations in health that is emerging in the middle and upper levels with a view to
analyzing their insertions and or contributions to health services. Thus, 33 new
occupations have been identified / professions and later we found the existence of
training courses for these occupations / emerging professions and these new
occupations / professions have defined profile in the Brazilian Classification of
Occupations of the Ministry of Labour and Employment.
Keywords: Labour Regulation. New Professions. New Occupations. Health.
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Código: SB0849
Autor: THAURA SAMARA MANGABEIRA MARQUES
Orientador: ELIANE SANTOS CAVALCANTE
Título: "Prevalência de Acidentes de trabalho em pescadores artesanais."
Resumo: Objetivo: Investigar a ocorrência de acidentes do trabalho entre pescadores
profissionais artesanais do litoral do Rio Grande do norte-RN/ Brasil. Método: Trata-se
de estudo descritivo, transversal, com componente retrospectivo dos últimos cinco anos
nas praias do litoral do Rio Grande do Norte/RN realizado com base nos dados do
período de 2009 a 2014 de pescadores profissionais artesanais com registro na
Associação dos Pescadores das Colônias de Pescadores das praias do litoral do RN, cujo
critério de inclusão baseou-se na Classificação Brasileira de Ocupações de 2002 (CBO,
2002). A população compôs-se de 44 pescadores que sofreram acidente de trabalho
(doença descompressiva) por mergulho. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, CAAE 20818913.0.0000.5537. Resultados: todos eram do sexo masculino e
47,7% na faixa etária entre 31 e 50 anos. O maior número de atendimentos foi em 2010
(42,9%), na baixa estação (75,0%) e acidentes no Litoral Norte (96,4%). A parestesia e
dor nos membros superiores e inferiores apresentou-se em 27,2% dos casos e 36,3%
usavam equipamentos de proteção. Conclusão: Estes achados demonstram a
importância do levantamento dos acidentes de trabalho por meio a entrevista com
pescadores cadastrados nas Colônias das praias do litoral do RN, no sentido de subsidiar
a tomada de decisões e o planejamento de políticas públicas.
Palavras-chave: Acidentes de Trabalho; Descompressão; Mergulho.
Title: "Work accidents prevalence among fisherfolk"
Abstract: Objective: To investigate the occurrence of occupational accidents among
traditional fishermen from the coast of Rio Grande do North RN / Brazil. Method: This is
a descriptive, cross-sectional study with retrospective component of the last five years
on the beaches of Rio Grande do Norte / RN made based on the period of 2009 data to
2014 traditional fishermen registered with the Association of Fishermen Colony of
Fishermen of the RN coast beaches, the inclusion criterion was based on the Brazilian
Classification of Occupations 2002 (CBO, 2002). The population consisted of 44
fishermen who were victims of work accidents (decompression sickness) for diving. The
project was approved by the Research Ethics Committee, CAAE 20818913.0.0000.5537.
Results: all were male and 47.7% of those aged between 31 and 50 years. The highest
number of visits was in 2010 (42.9%) in low season (75.0%) and accidents in the North
Coast (96.4%). The numbness and pain in the upper and lower limbs performed in
27.2% of cases and 36.3% wore protective equipment. Conclusion: These findings
demonstrate the importance of the survey of workplace accidents through the interview
with registered fishermen in the Colonies of the RN beaches of the coast, to support
decision-making and public policy planning.
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Código: SB0851
Autor: AMARA KIZZI DE ALMEIDA ALVES
Orientador: BRUNA LEAL LIMA MACIEL
Co-Autor: LAURA VAN ROOIJEN CYSNEIROS
Título: "ESTADO NUTRICIONAL E COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES EM PRATICANTES DE
BALLET".
Resumo: O ballet demanda estética corporal adequada, podendo ocasionar grande
preocupação com o peso, distorção da Imagem corporal (IC) e desencadear Transtornos
alimentares. O objetivo deste estudo foi avaliar a percepção da IC e a presença de
comportamentos alimentares de risco para TA em praticantes de ballet clássico,
comparando com praticantes de musculação e sedentárias. Foi realizado um estudo do
tipo transversal, com praticantes de ballet clássico, praticantes de musculação e
sedentárias do sexo feminino, pareadas por idade. Para avaliar a percepção da IC foi
utilizado o Body Figure Silhouttes (BSF), o risco para o desenvolvimento de TA avaliouse pelo questionário Eating Attitudes Test (EAT-26) e o Avaliação Bulímica de
Edimburgo (BITE). O baixo peso (20,0%) foi encontrado apenas nas bailarinas.
Observou-se que a insatisfação com a IC estava presente em todos os grupos, sendo
menor entre as bailarinas (40,0%), prevalecendo o desejo pela redução de peso. O EAT26 positivo foi identificado apenas entre as bailarinas (10%) e as praticantes de
musculação (10%). Verificou a partir do BITE que 100,0% das bailarinas apresentaram
escore baixo. Identificou-se que o IMC, o peso e o EAT-26 apresentaram uma correlação
positiva significativa com o BITE. Foi possível concluir que a insatisfação e distorção da
IC está presente nas bailarinas. As bailarinas e praticantes de musculação apresentaram
risco para anorexia e as praticantes de musculação e sedentárias risco para bulimia.
Palavras-chave: Bailarinas. Aparência corporal. Transtornos de alimentação.
Title: NUTRITION AND BEHAVIOUR STATE OF RISK FOR DISORDERS OF FOOD
DEVELOPMENT IN BALLET PRACTITIONERS
Abstract: Classical ballet dancing demands proper body esthetics, which may cause
concern with weight, distorted body image and trigger ED. The objective of this study
was to evaluate the perception of body image and the presence of food risk behaviors for
ED in classical ballet practitioners, compared to bodybuilders and sedentary. We
conducted a cross-sectional study with classical ballet practitioners, bodybuilders and
sedentary female, matched for age. To evaluate the perception of IC was used Body
Figure Silhouttes (BSF), the risk for the development of TA assessed by the
questionnaire Eating Attitudes Test (EAT-26) and the bulimic Assessment Edinburgh
(BITE). The low weight (20.0%) was found only in dancers. It was observed that
dissatisfaction with the IC was present in all groups, being lower among the dancers
(40.0%), whichever is the desire for weight reduction. The EAT-26 positive was
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identified only among dancers (10%) and weight lifters (10%). Found from the BITE to
100.0% of the dancers had low score. It was found that BMI, weight and EAT-26 showed
a significant positive correlation with BITE. It was concluded that dissatisfaction and
distortion of IC is present in the dancers. Ballerinas and bodybuilders presented risk for
anorexia and weight lifters and sedentary risk for bulimia.
Keywords: Ballerinas. Body appearance. Eating Disorders.
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Código: SB0853
Autor: JOSEAN FERREIRA SOARES DA COSTA
Orientador: BERTHA CRUZ ENDERS
Co-Autor: ANNE KAROLINE CANDIDO ARAÚJO, DÂNDARA NAYARA AZEVÊDO DANTAS
Título: Independência funcional em pacientes com lesão medular em residência: analise
de conceito
Resumo: Objetivo: Identificar a literatura pertinente acerca do conceito Independência
funcional em pessoas com lesão medular. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura
realizada no ano de 2016, nas bases de dados CINAHL, LILACS, PUBMED e SCOPUS.
Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra e gratuitamente nas bases de dados
selecionadas e que abordassem a temática em estudo. Foram excluídos editoriais, cartas
ao editor, teses e dissertações. No total foram encontrados 3216 artigos, dos quais, 7
foram incluídos para realização do presente estudo. Resultados: O conceito é utilizado
principalmente como a capacidade do indivíduo para realizar atividades de vida diária
de forma independente. Diversos fatores são determinados como antecedentes do
conceito, como Idade, presença de contraturas, deformidades, lesões associadas,
motivação, suporte familiar, tipo de tratamento realizado, grau de escolaridade e status
financeiro, nível e tipo da lesão e reabilitação. Como consequentes, destaca-se a
autoestima, independência, participação nos papeis ocupacionais, integração social,
autonomia, autocuidado. Conclusão: Conclui-se que a independência funcional, definida
como a capacidade de realizar atividades e cuidados básicos da vida diária de forma
independente é amplamente estudada pela comunidade científica e diversos fatores
podem interferir no desempenho dessas funções.
Palavras-chave: Enfermagem; Atividades Cotidianas; Traumatismos da Medula Espinal
Title: FUNCTIONAL INDEPENDENCE IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY IN
RESIDENCE: CONCEPT ANALYSIS
Abstract: Objective: To identify the relevant literature on the functional independence
concept in people with spinal cord injury. Methods: This is a literature review conducted
in 2016, in the CINAHL databases, LILACS, PUBMED and SCOPUS. They included articles
available in full and for free in selected databases and addressed the topic under study
editorials were excluded, letters to the editor, theses and dissertations. In total were
found 3216 articles, of which 7 were included to carry out this study. Results: The
concept is used mainly as an individual's ability to perform activities of daily living
independently. Several factors are determined as a concept of history as age, presence of
contractures, deformities, associated injuries, motivation, family support, treatment
performed, level of education and financial status, level and type of injury and
rehabilitation. As a consequent, there is self-esteem, independence, participation in
occupational roles, social integration, autonomy, self-care. Conclusion: We conclude that
functional independence, defined as the ability to perform activities and basic care of
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daily living independently is widely studied by the scientific community and many
factors can interfere with the performance of these functions.
Keywords: Nursing; Activities of Daily Living; Spinal Cord Injuries
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Código: SB0854
Autor: ALESSANDRA PINHEIRO DA SILVA
Orientador: FABIANA CRISTINA MENDONCA DE ARAUJO
Título: Validação de equipamento de Emissões Otoacústicas com tecnologia nacional
para realização de triagem auditiva
Resumo: A detecção, o diagnóstico e a intervenção da perda auditiva de forma precoce
vêm se tornando um tema importante nas discussões científicas e no campo político. Em
virtude disto, foi sancionada a Lei Federal 12.303 que dispões sobre a realização do teste
de emissões otoacústicas EOA em bebes. Além disto, o governo Federal, implementou o
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, cuja as metas é a prevenção,
ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência.Com isso,
pesquisadores da UFRN, desenvolveram um equipamento, visando um produto capaz de
substituir importações, incorporando técnicas que facilitem a prototipação e diminuam
o custo dos equipamentos de triagem auditiva. O objetivo da pesquisa é validar o
equipamento de EOA. A coleta dos dados foi realizada por meio do registro das EOA em
bebês nascidos em uma Maternidade. Foram avaliadas 177 crianças, das quais 34,18%
apresentaram IRDA. Dos neonatos triados com o equipamento padrão foram obtidos
95,72% de passa e 4,3% de falha, sendo estes últimos encaminhados para o diagnóstico
audiológicos. O resultado com o protótipo não foi possível o registro para comparação,
devido a questão técnica de calibração do estímulo. Conclui-se que a triagem auditiva
tem se mostrado um procedimento eficiente de detecção da perda auditiva em neonatos.
No entanto, o protótipo nacional precisa realizar ajustes para obter dados de registro
que possam ser comparáveis com os equipamentos já comercializados.
Palavras-chave: Triagem Auditiva, Emissões Otoacústicas.
Title: Emission otoacoustic equipment validation with national technology to conduct
auditory selection
Abstract: The detection, diagnosis and intervention of the hearing loss at an earlier stage
are becoming a major topic in scientific discussions and in the political field. Because of
this, was sanctioned the Federal Law 12.303 which disposes on completing the
otoacoustic emissions OAE test in infants. Moreover, the federal government
implemented the National Plan of Rights of Persons with Disabilities, of which the
targets is prevention, expansion and qualification of the network of health care for
disabled person. Wherefore, researchers UFRN, have developed an equipment, targeting
a product capable of replacing imports, incorporating techniques facilitating the
prototipation and reduce the cost of the of hearing screening equipment. The objective
of the research is to validate the equipment OAE. Data collection was performed by the
OAE in children born in a maternity hospital. 177 were evaluated children, of which
34.18% had IRDA. Neonates triaged with standard equipment were obtained 95.72% of
failure and 4.3% of pass the latter being referred to audiological diagnosis. The results
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with a archetype not possible be registered to comparison due to technical issue of the
stimulus calibration. It is concluded that the hearing screening has been shown to be an
efficient procedure for for detection of hearing loss in newborns. However, the national
the prototype need to make adjustments for registration data which can be comparable
to those equipment already marketed.
Keywords: Hearing Screening , otoacoustic emissions .
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Código: SB0855
Autor: IASMIN MATIAS DE SOUSA
Orientador: ANA PAULA TRUSSARDI FAYH
Título: Produção científica em obesidade: contribuindo para a saúde da população
adulta.
Resumo: O crescente número de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT),
principalmente de obesidade no mundo torna fundamental o desenvolvimento de
estudos que investiguem terapias para perda de peso nessa população. Foram realizados
estudos para investigar os efeitos da intervenção nutricional e prática de exercícios
físicos em obesos. Foram realizados estudos em obesos, entre 20 e 50 anos, de ambos os
sexos, atendidos entre outubro de 2015 e março de 2016 e que tivessem resultados de
avaliação nutricional da primeira consulta e após 60 dias. Os participantes assinaram
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e as coletas dos dados foram realizadas em
formulários específicos durante as consultas. Os resultados incluíram elaboração de
protocolo de atendimento multidisciplinar, atendimento de 48 pacientes com uma taxa
de abandono ao tratamento < 20%, perda de 5% do peso inicial em três meses, relato de
melhoria da qualidade de vida dos pacientes e redução dos exames bioquímicos. Os
dados obtidos nos estudos foram utilizados para apresentação em congressos científicos
da área e demonstram que os profissionais de saúde devem estar alerta para
investigação da qualidade de vida dos pacientes para o desenvolvimento de estratégias
em saúde pública e que apesar de não ter sido encontrada significância estatística nas
variáveis analisadas, o tratamento dietoterápico continua mostrando-se essencial
dentro do cuidado integral no combate à obesidade.
Palavras-chave: Dieta. Exercício físico. Obesidade. Redução de peso.
Title: SCIENTIFIC PRODUCTION ON OBESITY: CONTRIBUTING TO ADULT POPULATION
HEALTH
Abstract: The increasing number of non-communicable disease, mainly obesity in the
world is essential to the development of studies investigating therapies for weight loss
in this population. Resource constraints and high cost of equipment changed the focus of
the study and other associations were performed to investigate the effects of nutritional
intervention and physical exercise in obese. These studies were carried in obese patients
between 20 and 50 years old, of both sexes, treated between October 2015 and March
2016 and had results of nutritional assessment of the first consultation and after 60
days. Participants signed informed consent and the collection of data was made on
specific forms during consultations. The results included preparation of a
multidisciplinary care protocol, 48 consultations to patients, a dropout rate to treatment
<20 %, loss of 5% of the initial weight within three months, history of improving the
quality of life of patients and reduction of biochemical tests. The results were used for
presentation at scientific area conferences and shows that health professionals should
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be alert to research the quality of life of patients to the development of public health
strategies and despite not having been found statistical significance in the variables
analyzed the dietary treatment is still proving to be essential in the comprehensive care
in combating obesity.
Keywords: Diet. Exercise. Obesity. Weight reduction.
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Código: SB0857
Autor: CARLA PATRÍCIA DE ARAÚJO
Orientador: MARICELE NASCIMENTO BARBOSA
Título: A influência da Rotina de Manejo na Resposta Comportamental de casais
reprodutores de Sagui, Callithrix jacchus.
Resumo: Estudos na literatura mostraram que variações no ambiente físico e social no
cativeiro pode influenciar o padrão comportamental de vários grupos de animais, dentre
eles primatas não-humanos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da
condição de alojamento dos animais na resposta comportamental de 8 casais
reprodutores de sagui, Callithrix jacchus pertencentes ao Núcleo de Primatologia da
UFRN. A coleta de dados foi realizada em dois dias diferentes: a)semana (quarta-feira) e
b) Final de semana (domingo) durante dois meses. Durante a coleta de dados foram
realizadas observações comportamentais dos casais reprodutores durante 30 minutos.
As variáveis registradas foram as frequências e durações dos comportamentos
afiliativos (contato/proximidade e catação social) e individuais (autocatação, marcação
de cheiro, deslocamento). Os resultados obtidos mostraram um aumento significativo na
duração dos comportamentos afiliativos durante o final de semana quando comparado
com a semana. Já, os comportamentos individuais foram mais frequentes durante a
semana, principalmente a autocatação. Logo, sugere-se que o aumento na exibição dos
comportamentos individuais durante a semana pode está relacionado ao estresse
advindo de fatores como ruído, circulação de pessoas e veículos ao redor do Núcleo de
Primatologia.
Palavras-chave: Rotina de manejo. Dia da semana. Comportamento. Callithrix jacchus.
Title: The influence of husbandry routine in the Behavioral Response of breeding pairs
marmosets.
Abstract: Studies have shown that variations in the physical and social environment in
captivity can influence the behavioral patterns of various groups of animals, including
nonhuman primates. The aim of this study was to evaluate the influence of animal
accommodation condition in behavioral response of 8 breeding pairs of marmosets,
belonging to the Primatology Center of UFRN. Data collection was performed on two
different days: a) week (Wednesday) and b) Weekend (Sunday) for two months. During
data collection behavioral observations of breeding pairs were performed for 30
minutes. The variables recorded were the frequencies and durations of affiliative
behaviors (contact / proximity and social grooming) and individual (autogrooming,
scent marking, locomotion). The results showed a significant increase in the duration of
affiliative behaviors during the weekends compared to the week. Already, individual
behaviors were more frequent during the week, especially autogrooming. Therefore, it is
suggested that the increase in the view of individual behavior during the week can is
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related to stress arising from factors such as noise, movement of people and vehicles
around the Primate Center.
Keywords: Husbandry routine. Day of the week. Behavior. Common marmose
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Código: SB0861
Autor: BRUNO HENRIQUE E SILVA BEZERRA
Orientador: DIMITRI TAURINO GUEDES
Co-Autor: LETICIA AMANDA DOS SANTOS DANTAS
Título: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA
IDOSOS.
Resumo: A violência mostra-se como um fenômeno complexo e dinâmico que está
presente em todas as sociedades. A sua prática mostra-se influenciada por vários fatores
como: raça, classe social, renda, escolaridade, gênero, entre outros. A Praticada contra a
pessoa idosa é uma das faces mais cruéis da violência, que permeia o tecido social e que
ganha relevância por ser esta população a que mais vem crescendo nos últimos anos, e
que necessitam de cuidados físicos, materiais, psico-sociais, de saúde, de atenção e de
respeito. Para compreender melhor como se desenvolve a violência ao idoso é
necessário recorrer a literatura para o melhor conhecimento de sua conceituação,
prevalência e os fatores associados que os tornam vulneráveis a tal evento. Neste
contexto realizou-se esta revisão literária, com o objetivo de estudar os fatores
associados à violência doméstica em idosos , para poder colaborar com a sua melhor
compreensão, o que pode servir alerta para os profissionais de saúde e assistência social
nos cuidados com esta população.
Palavras-chave: Violência. Idoso. Maus-tratos ao idoso.Violência por parceiro intimo.
Title: PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS TO DOMESTIC VIOLENCE AGAINST
ELDERLY
Abstract: Violence is shown as a complex and dynamic phenomenon that is present in all
societies. Its practice is shown influenced by many factors as race, social class, income,
education, gender, among others. The Practiced against the Elder is one of the cruelest
faces of violence which permeates the social fabric and that becomes important because
this population that is more growing in recent years, and in need of physical care,
materials, psychosocial, health, care and respect. To better understand how it develops
the violence to the elderly is necessary literature to the best knowledge of its
conceptualization, prevalence and associated factors that make them vulnerable to such
an event. In this context it took place this literature review, with the aim of studying the
factors associated with domestic violence in the elderly, to be able to collaborate with a
better understanding, which can serve warning to health professionals and social
assistance in caring for this population.
Keywords: Violence. Elderly. Elder Abuse . Intimate Partner Violence.
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Código: SB0864
Autor: MAÍLLO SOUZA DE OLIVEIRA
Orientador: VANESSA DE PAULA SOARES RACHETTI
Título: Efeitos da administração aguda de agomelatina sobre o comportamento de ratas
submetidas ao teste do nado forçado
Resumo: A depressão é um problema mundial que afeta a saúde das pessoas debilitando
o indivíduo e podendo resultar na morte. Apesar dos avanços científicos, os transtornos
depressivos ainda não foram superados gerando custos financeiros e humanos para a
sociedade. Dados clínicos e pré-clínicos referentes ao efeito antidepressivo da
agomelatina (um agonista de receptores MT1 e MT2 e antagonista de receptor 5-HT2C)
ainda são poucos e inconclusivos, e praticamente inexistentes quando se trata de
fêmeas. O objetivo deste trabalho foi testar a hipótese de que o tratamento agudo com
agomelatina nas doses 12,5-25 e 50 mg/Kg/ml promove alterações em comportamentos
relacionados à depressão em ratas. Para isso ratas Wistar com 90 dias de idade
receberam à administração (v.o.) de solução salina ou agomelatina, 60 minutos antes
dos testes comportamentais (teste do campo aberto e teste do nado forçado), com
intervalo de 48h entre eles. As ratas foram submetidas ao esfregaço vaginal durante as
duas semanas anteriores aos testes comportamentais, para acompanhamento das fases
do ciclo estral. Os experimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de
Animais – CEUA/UFRN (protocolo nº 007/2012). A administração aguda do
medicamento não alterou a exploração do campo aberto pelos animais, mostrando que
qualquer dos resultados obtidos não foram devido a alterações locomotoras. Os tempos
de climbing e de imobilidade não foram estatisticamente diferentes entre os grupos no
TNF. Este resultado é impo
Palavras-chave: agomelatina, fêmea, depressão, nado forçado.
Title: Effects of acute administration of agomelatine on the rats behavior subjected to
the forced swimming test
Abstract: Depression is a worldwide problem that affects the people’s health,
undermining individuals, and may result in death. Despite scientific advances depressive
disorders haven’t been overcome yet, generating financial and human costs to society.
Clinical and preclinical data for the antidepressant effect of agomelatine (an agonist of
MT1 and MT2 receptors and antagonist of 5-HT2C receptor) are still scarce and
inconclusive, and virtually non-existent when it comes to females. The aim of this study
was to test the hypothesis that acute treatment with agomelatine in 12.5-25 and 50
mg/kg/ml doses promotes changes in behavior related to depression in female rats. For
that Wistar female rats with 90 days of age were submitted to administration (v.o.)
saline or agomelatine 60 minutes before behavioral testing (the open field test and
forced swimming test), which had a range of 48 hours between them. The rats were
subjected to vaginal smear during the two weeks prior to behavioral testing to monitor
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phases of the estrous cycle. The experiments were approved by the Ethics Committee on
Animal Use - CEUA / UFRN (Protocol 007/2012). Acute drug administration didn’t
affected the operation of the open field by any animals showing that the results weren’t
due to locomotive disorders. The climbing and immobility times weren’t statistically
different between groups in FST. This result is important to add new data to literature
and demonstrates the need for more research on the effect of agomela
Keywords: agomelatine, female, depression, forced swimming test.
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Código: SB0865
Autor: SOHARA OHANA TELÉMACO DE FREITAS
Orientador: CLELIA ALBINO SIMPSON
Co-Autor: CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, FRANCISCA PATRÍCIA BARRETO DE
CARVALHO
Título: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA HANSENÍASE NO RIO GRANDE DO
NORTE: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE.
Resumo: A hanseníase é considerada um importante problema de saúde pública devido
ao seu alto poder incapacitante e comprometimento em indivíduos da faixa etária
economicamente ativa. O Rio Grande do Norte apresenta uma alta incidência de
hanseníase. A avaliação da qualidade da atenção do Programa Nacional de Controle da
Hanseníase (PNCH) foi considerada pelo Ministério da Saúde como regular a precária,
dado que revela a fragilidade das medidas de vigilância à saúde no estado. Objetiva-se
analisar os aspectos que comprometem o bom desempenho do Programa de Controle de
Hanseníase no RN. Trata-se de um estudo analítico e de aspecto quanti-qualitativo, ou
seja, utiliza métodos mistos no intuito de realizar uma análise abrangente do problema
de pesquisa. Foram entrevistados os coordenadores do PNCH nas oito regiões de saúde
e as entrevistas com os profissionais de saúde ainda estão em andamento. Os principais
resultados encontrados foram: gestão burocratizada e verticalizada; valorização da
assistência médico-centrada com foco na doença e alheia aos princípios e diretrizes do
SUS, da ESF, da perspectiva de Redes de Atenção à Saúde. É necessário que a
desburocratização do serviço seja efetivo para que se possa ter uma ponta eficiente e
ágil capaz de prevenir, diagnosticar, tratar e reabilitar o paciente com hanseníase, tendo
o foco na diminuição ddos casos e erradicação da doença do Rio Grande do Norte.
Palavras-chave: Avaliação em Saúde; Hanseníase; Enfermagem.
Title: PROGRAM NATIONAL LEPROSY CONTROL IN RIO GRANDE DO NORTE : AN
ANALYSIS IN HEALTH PROMOTION PERSPECTIVE
Abstract: Leprosy is considered a major public health problem due to their high
disabling power and commitment to individuals of the economically active age group.
The Rio Grande do Norte has a high incidence of leprosy. The evaluation of quality of
care of the National Program for Leprosy Control (PNCH) was considered by the
Ministry of Health to regulate the precarious, as reveals the fragility of health
surveillance measures in the state. The objective is to analyze the aspects that
compromise the performance of the Leprosy Control Program in NB. This is an analytical
study and quantitative and qualitative aspect, ie mixed methods in order to conduct a
comprehensive analysis of the research problem. the coordinators of PNCH were
interviewed in the eight health regions and interviews with health professionals are still
in progress. The main findings were: bureaucratized and top down management;
enhancement of physician-centered care focused on the disease and others the
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principles and guidelines of SUS, the ESF, the Care Networks perspective to health. It is
necessary that the de-bureaucratisation of the service to be effective so that we can have
an efficient and agile tip able to prevent, diagnose, treat and rehabilitate patients with
leprosy, with the focus on the reduction of cases and eradication of Rio Grande do Norte
disease.
Keywords: Health Evaluation; Hansen's disease ; Nursing.
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Código: SB0866
Autor: LÍDIA LEONIZE RODRIGUES MATIAS
Orientador: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES DAMASCENO
Co-Autor: NATHÁLIA COSTA DE OLIVEIRA, RODRIGO ANTONIO PONCE DE LEON
FERREIRA DE CARVALHO, SAMÁRIA SILVA DE ARAÚJO
Título: Nuggets de peixe-voador sabor camarão: uma proposta de formulação
Resumo: O peixe-voador (Hirundicthys affinis) possui uma alta produção em Caiçara do
Norte, no Rio Grande de Norte, e é considerada uma matéria-prima excelente no ponto
de vista nutricional. As indústrias de beneficiamento de pescado geram grandes
quantidades de resíduos, devido principalmente à falta de conhecimento sobre o modo
de explorá-los como matéria-prima, sendo cerca de 50% da biomassa descartada
durante as linhas de produção que causam problemas ambientais e perda de matériaprima, como é o caso do camarão Litopenaeus vannamei. Assim, o presente trabalho
busca propor uma formulação de nuggets sabor camarão que apresente boa aceitação
sensorial como uma alternativa para um melhor aproveitamento do referido peixe e
resíduos. Foram elaboradas 3 formulações, sendo uma padrão e as outras utilizando
farinha de resíduo de camarão, das quais uma delas não obteve êxito. Foi realizada
avaliação sensorial com 60 provadores, na qual a formulação padrão obteve 85,3% de
aceitabilidade e a com resíduo de camarão, 82,2%, considerados de boa aceitação.
Assim, a utilização do peixe voador e resíduos de camarão na elaboração de novos
produtos tornam-se uma boa alternativa, mas ainda se faz necessário mais testes para o
melhor aproveitamento dessas matérias-primas.
Palavras-chave:
vannamei.Nugget

Peixe-voador.

Hirundicthys

affinis.Camarão.Litopenaeus

Title: Flying fish nuggets taste shrimp : a formulation of proposal
Abstract: The flying fish (Hirundicthys affinis) has a high production in Caiçara do Norte
in Rio Grande do Norte, and is considered an excellent raw material in the nutritional
point of view. The fish processing industries generate large amounts of waste , mainly
due to lack of knowledge on how to exploit them as raw material , and about 50% of
discarded biomass during the production lines that cause environmental problems and
loss feedstock, such as shrimp Litopenaeus vannamei. Thus, the present study attempts
to propose a formulation nuggets flavored shrimp to present good sensory acceptance
as an alternative to a better use of that fish and waste. 3 formulations were elabolados ,
one standard and the other using shrimp waste flour , of which one was not successful .
Sensory evaluation was conducted with 60 tasters, in which the standard formulation
obtained 85.3% and acceptability with shrimp residue, 82.2 % are considered good
acceptance. So, he use of flying fish and shrimp waste in developing new products
become a good alternative , but still needed more tests to the best use of these raw
materials
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Keywords: Flying fish.Hirundicthys affinis. shrimp Litopenaeus vannamei. Nuggets

1663

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0871
Autor: AMANDA CIBELY PINHEIRO LIMA
Orientador: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO RODRIGUES
Co-Autor: EVA DEBORA DE
ROBERTO DIMENSTEIN

OLIVEIRA ANDRADE, MAYARA SANTA ROSA LIMA,

Título: Concentração de vitamina E no leite materno no decorrer dos estágios de
lactação
Resumo: A vitamina E é capaz de prevenir o dano oxidativo, tendo um importante papel
antioxidante para os recém-nascidos durante o parto, em virtude da sua exposição ao
ambiente hiperóxido. Já que a transferência placentária da vitamina E para o feto é
limitada, o leite materno torna-se a única fonte desse nutriente para os lactentes em
aleitamento materno exclusivo, atuando na prevenção dos sintomas da deficiência de
vitamina E (DVE). Desta forma, o objetivo do estudo foi avaliar os níveis de alfa-tocoferol
no leite materno em três estágios da lactação. Participaram do estudo 154 mulheres que
tiveram parto na Maternidade Escola Januário Cicco, Natal/RN, sendo realizada a coleta
de leite materno em três tempos diferentes, o leite colostro coletado no pós-parto, o leite
de transição coletado ente 7 e 15 dias pós-parto e o leite maduro coletado entre 30 e 40
dias pós-parto. O alfa-tocoferol foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência. A concentração média de alfa-tocoferol no leite colostro foi 1536,69 (697,99)
µg/dL, no leite de transição 964,91 (493,25) µg/dL, e no leite maduro equivalente a
445,95 (177,51) µg/dL (p < 0,0001). Os resultados mostraram que há uma redução na
concentração de alfa-tocoferol no decorrer da lactação, sendo o leite colostro
caracterizado como importante fonte de vitamina E para os neonatos, essencial para a
formação de reservas do nutriente e prevenção da DVE nos períodos iniciais pós-parto.
Palavras-chave: Alfa-tocoferol. Prematuro. Leite Humano. HPLC.
Title: Concentration of vitamin E in breast milk through the lactation period
Abstract: Vitamin E is capable of preventing oxidative damage, having an important
antioxidant role for newborns during delivery, due to their exposure to a hyper oxide
environment. Since the placental transfer of vitamin E to the fetus is limited, breast milk
becomes the only source of this nutrient for exclusively breastfed infants, acting in the
prevention of vitamin E deficiency symptoms (VED). Thus, the objective of this study
was to evaluate alpha-tocopherol levels in breast milk at three stages of lactation. The
study included 154 women who gave birth at the Januário Cicco Maternity Hospital,
Natal/RN, the collection of breast milk being held in three different periods, colostrum
milk collected in the postpartum period, transitional milk collected between 7 and 15
days postpartum and mature milk collected between 30 and 40 days postpartum. Alphatocopherol was analyzed by high-performance liquid chromatography. The average
concentration of alpha-tocopherol in colostrum milk was 1536.69 (697.99) mg/dL, in
the transitional milk 964.91 (493.25) mg/dL, and in mature milk 445.95 (177 51)
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mg/dL (p <0.0001). The results showed that there is a reduction in the concentration of
alpha-tocopherol with the progression of the lactation period, being the colostrum
classified as an important source of vitamin E for newborns, essential for the formation
of nutrient reserves and prevention of VED in the initial periods postpartum.
Keywords: Alpha-tocopherol. Premature. Milk Human. HPLC.
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Código: SB0873
Autor: JONATHAN COSTA CUNHA
Orientador: MARCONE GERALDO COSTA
Co-Autor: ANTONIO LEANDRO CHAVES GURGEL, GELSON DOS SANTOS DIFANTE,
NATHÁLIA RAFAELA FIDELIS CAMPOS
Título: Suplementação de matrizes ovinas em pasto diferido de Brachiaria brizantha cv.
Marandú
Resumo: No Brasil, a criação de ovinos possui um enorme potencial produtivo, pois o
sistema de produção se baseia na utilização das pastagens como alimentação exclusiva.
Assim, o trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o desempenho de matrizes
ovinas suplementadas em pasto diferido de Brachiaria brizantha cv. Marandú. No total
foram utilizadas 42 fêmeas, mestiças de Santa Inês e Dorper, com peso vivo (PV) médio
de 41,1 kg, entre 60 a 90 dias de gestação, mantidas em pastagem de Brachiaria
brizantha cv. Marandú com área total de 5,1 ha (5.103 m²) em um único piquete. Os
animais foram submetidos à suplementação concentrada em dois níveis (0,4%, 0,8% do
PV) e suplementação com Mistura Múltipla, constituindo-se nos tratamentos
distribuídos em delineamento inteiramente casualizado. Possivelmente, os animais
suplementados com concentrado na proporção de 0,4 de seu peso corporal sofreram
maiores influências (P<0,05) provavelmente devido à ausência de lâmina foliar no mês
de janeiro, e quase 95% de material morto, acarretando em maior perda de peso no
período de 30 e 60 dias, respectivamente, quando comparados aos animais
suplementados com 0,8% de concentrado ou com mistura múltipla (MM). A
suplementação com concentrado no nível de 0,8% do peso corporal ou com mistura
múltipla para matrizes ovinas em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandú, pode
ser uma boa alternativa, permitindo otimizar a produção de ovinos em regiões tropicais.
Palavras-chave: forragicultura, manejo, nutrição animal, ovinocultura, pastagem
Title: Supplementation of ewes in deferred grazing Brachiaria brizantha CV. Marandu
Abstract: In Brazil, the creation of sheep has a huge production potential, because the
production system is based on the use of pastures as exclusive feeding. Thus, the work
was realized with objective to assess the performance of ewes supplemented in
deferred grazing Brachiaria brizantha CV. Marandú. In total 42 were used crossbred
females of Santa Ines and Dorper, with live weight (PV) 41.1 kg average, between 60 to
90 days of pregnancy, kept grazing Brachiaria brizantha CV. Marandu with a total area of
5.1 ha (5,103 m ²) in a single picket. The animals were subjected a two supplementation
levels (0.4%, 0.8% of PV) and supplemented with Multiple Blending, constituting the
treatments distributed in completely randomized design. Possibly, the animals
supplemented with concentrate at a proportion of 0.4 of its bodyweight suffered major
influences (P < 0.05) probably due to the absence of foliar blade in January, and almost
95% of dead material, leading to greater weight loss in period of 30 a 60 days,
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respectively, when compared to animals supplemented with 0.8% concentrate or with
multiple blending (MM). Supplementation with concentrated on the level of 0.8% of
body weight or with multiple blending for ewes in pasture of Brachiaria brizantha CV.
Marandu, can be a good alternative, allowing you to optimize the production of sheep in
tropical regions.
Keywords: forrage science, handle, animal nutrition, sheep, pasture
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Código: SB0877
Autor: MARINA MENDES DAMASCENO
Orientador: ROBERTO DIMENSTEIN
Co-Autor: CRISTIANE SÂNZIO GURGEL, MARINA SALGADO CABRAL, NATHALLIA
LORENA DO NASCIMENTO SILVA
Título: Concentração de retinol no leite maduro de parturientes atendidas na em rede
privada de Natal/RN
Resumo: A deficiência de vitamina A afeta processos fisiológicos, como crescimento e
reprodução, tornando-a essencial durante a gestação e lactação. A pesquisa teve o
objetivo avaliar a concentração de retinol no leite maduro de parturientes atendidas na
rede privada de Natal/RN.O estudo foi transversal e a amostra composta por 100
parturientes atendidas em uma maternidade privada. Amostras de leite foram coletadas
30 dias após o parto, e as análises de retinol foram realizadas por cromatografia líquida
de alta eficiência. A prevalência foi classificada utilizando a identificação do nível de
importância para a saúde pública, conforme a OMS: < 10% (leve), entre 10% e 25%
(moderado) e > 25% (grave). Para avaliar a oferta de vitamina A pelo leite materno em
relação ao requerimento nutricional do recém-nascido (RN), considerou-se uma
ingestão diária de 780mL de leite maduro pelos RN, e a Adequate Intake de vitamina A
de 400µgRAE/dia para crianças de 0 a 6 meses. A concentração média de retinol no leite
maduro foi de 51.3 ± 29.4 µg/dL (n=100). Considerando o ponto de corte de 30µg/dL,
foi encontrado um percentual de deficiência correspondente a 24%. Quando comparada
a concentração de retinol no leite maduro com o requerimento do recém-nascido 38%
das mulheres não forneceram o valor mínimo de retinol segundo a AI. A normalidade
das médias encobriram os casos de deficiência no grupo, onde a deficiência de vitamina
A foi prevalente nas puérperas e insuficiente em alguns recém-nascidos.
Palavras-chave: Vitamina A. Leite Maduro. Deficiência de vitamina A (DVA).
Title: Retinol concentration in mothers of mature milk served on the private network of
Natal/RN
Abstract: Vitamin A deficiency affects physiological processes such as growth and
reproduction, making it essential during pregnancy and lactation. The research aimed to
evaluate the concentration of retinol in mature women milk served on the private
network of Natal/RN. The study was cross-sectional and sample consisting of 100
women met in a private maternity. Milk samples were collected 30 days after delivery,
and retinol analyses were performed by high-performance liquid chromatography. The
prevalence was classified using the identification of the level of importance to public
health, according to who: < 10% (light), between 10% and 25% (moderate) and > 25%
(severe). To evaluate the provision of vitamin A by breast milk in relation to the
nutritional requirement of the newborn (RN), a daily intake of milk mature 780mL by
RN, and Adequate Intake of vitamin A to 400 µ gRAE/day for children aged 0 to 6
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months. The average concentration of retinol in mature milk was 51.3 ± 29.4 µg/dL (n =
100). Considering the cut-off of 30 µg/dL, a percentage of disability corresponding to
24%. When compared to the concentration of retinol in mature milk with the application
of the newborn 38% of women did not provide the minimum amount of retinol
according to AI. The normality of the averages covered up cases of disability, where
vitamin A deficiency was prevalent in recent mothers and insufficient in some
newborns.
Keywords: Vitamin A. Milk Maduro. Vitamin A deficiency (VAD).
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Código: SB0880
Autor: ANDREALLYS DE SOUSA LEAL
Orientador: CÍNTIA ALVES SALGADO AZONI
Título: Prosódia da fala na leitura de escolares com dificuldades de aprendizagem:
efeitos de um programa de remediação
Resumo: O uso de programas de remediação é escasso no Brasil, principalmente com a
proposta de verificar a melhora na compreensão leitora. A prosódia pode ser um agente
facilitador quanto aos fatores de entonação que interferem na compreensão textual.
Objetivo: Investigar a influência de um programa de remediação sintática na prosódia de
leitura de escolares com dificuldades de aprendizagem. Metodologia: participaram do
estudo 2 escolares com dificuldade de aprendizagem, um menino (C1) com 15 anos, no
8º ano escolar e uma menina (C2) com 11 anos, no 6º ano escolar. A avaliação ocorreu
antes e após a intervenção, com a leitura de um texto expositivo para compreensão,
gravados no programa de análise acústica dos sons da fala –PRAAT (BOERSMA e
WEENINK, 2011). A remediação sintática ocorreu em 10 sessões, 2 vezes por semana.
Resultados: Os achados da pesquisa revelaram que não houve mudança no desempenho
em consciência sintática pré e pós intervenção; houve melhora na duração do tempo de
leitura, diminuição das pausas inter sentencial, aumento dos semitons, aumento da
frequência fundamental, aumento no declínio da f0 final de ambas as crianças e aumento
no número de pausas intra sentencial para C1; melhora na compreensão do texto das
duas crianças. Conclusão: O estudo relevou que o programa de consciência sintática não
modificou as habilidades de consciência sintática, porém o aspecto vocal comprovou
melhora na compreensão do texto lido.
Palavras-chave: escolar, leitura, voz, linguagem, intervenção.
Title: Speech prosody in reading students with learning difficulties: effects of a
remediation program
Abstract: The use of remediation programs is scarce in Brazil, especially with the
proposal to verify the improvement in reading comprehension. Prosody can be a
facilitator as the intonation of factors that interfere with reading comprehension.
Objective: To investigate the influence of a syntactic remediation program in school
reading prosody with learning difficulties. Methodology: the study 2 students with
learning difficulties, a boy (C1) with 15 years on the 8th school year and a girl (C2) with
11 years in the 6th school year. The evaluation took place before and after the
intervention, with the reading of an essay to understand, written to the acoustic analysis
program of speech sounds -PRAAT (BOERSMA and Weenink, 2011). The syntactic
remediation occurred in 10 sessions, 2 times a week. Results: The findings revealed that
there was no change in performance in syntactic awareness pre and post intervention;
an improvement in the duration of the read time, decreased inter sentence pauses,
increased semitones, increasing the fundamental frequency, an increase in the decline of
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the final f0 both children and increase in intra- sentence breaks C1; improved
understanding of the text of the two children. Conclusion: The study relented that
syntactic awareness program did not change the syntactic awareness abilities, but the
vocal aspect demonstrated improvement in the understanding of the text read.
Keywords: school, reading, voice, language, speech.
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Código: SB0882
Autor: MARIA FERNANDA BEZERRA DE SOUZA
Orientador: EVELINE PIPOLO MILAN
Co-Autor: RAQUEL CORDEIRO THEODORO
Título: Nested-PCR como alternativa para diagnosticar e evidenciar a prevalência de
histoplasmose no RN.
Resumo: A histoplasmose é uma micose sistêmica causada peloHistoplasmacapsulatum,
cuja visualização direta é pouco específica,pois pode ser confundido com outros
patógenos intracelulares. Seu isolamento por cultivo, por sua vez, é demorado e a
sorologia apresenta alta taxa de falsos negativos em portadores do HIV. Por outro lado,
métodos moleculares baseados na PCR conferem um diagnóstico rápido e preciso.
Assim, este projeto propôs o uso do Nested PCR do gene HCP100, e sua comparação com
métodosdireto e de cultivo, para diagnosticar e verificar a frequência dehistoplasmose
em pacientes HIV+no Hospital Giselda Trigueiro em Natal, RN, sob a aprovação do
Comitê de Ética da UFRN (CAAE: 39640614.8.0000.5537). Onze amostras de aspirado
medular coletadas no HGT foram processadas por microscopia direta, corada com
Panótico ou Giemsa, bem como por cultivo. O Nested PCR foi padronizado com DNA de
H. capsulatume testado em uma amostra de DNA extraído de LCR de um paciente com
suspeita de histoplasmosecedida pelo HC da UNESP de Botucatu. Uma das onze
amostras foi positiva para o crescimento de H. capsulatum e o Nested PCR foi positivo
para a amostra de DNA cedida. Nenhuma levedura foi observada por microscopia direta.
Os resultados mostram, ainda que de forma preliminar, uma maior sensibilidade da
cultura frente à visualização direta do patógeno. Uma alíquota de cada uma das
amostras de aspirado medular do HGT foi mantida a -80°C para futuros testes
moleculares.
Palavras-chave: Histoplasma capsulatum, HIV, diagnóstico, PCR.
Title: Nested-PCR as an alternative to diagnose and highlight the prevalence of
histoplasmosis in RN.
Abstract: Histoplasmosis is a systemic mycosis caused byHistoplasma capsulatum,
whose direct visualization has low specificity, since it can be misidentified with other
intracellular pathogens. Their isolation by culturetakes too long and serology
presentsmanyfalse negative results in HIV patients. On the other hand, molecular
methods based on PCR provide a rapid and specificdiagnosis.Therefore this
projectsuggests Nested PCR of HCP100gene, and its comparison to direct microscopy
and culturetechniques for diagnosis and frequency research of histoplasmosis in HIV+
patients from Hospital GiseldaTrigueiroin Natal, RN, under the approval of UFRN Etic
Committee (CAAE: 39640614.8.0000.5537). Direct microscopy (stained with Panótico
or Giemsa) and culture were carried out for eleven bone marrow aspirate samples from
HGT. The Nested PCR was standardized by using H. capsulatumDNA and tested with a
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DNA sample extracted from LCR of a patient, whose diagnostic hypothesis was
histoplasmosis, kindly provided by the HC of UNESP -Botucatu. One out of the 11
samples from HGT was positive for H. capsulatumculture and the Nested PCR of the
clinical
sample
from
Botucatu
was
positive.
No
yeastcellwasobservedunderdirectmicroscopy.The results show, even in a preliminary
way, a greater sensitivity of culture compared to direct visualization of the pathogen. An
aliquot of each bone marrow sample from HGT was maintained at -80°C for future
molecular tests.
Keywords: Histoplasma capsulatum, HIV diagnosis, PCR.
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Código: SB0884
Autor: CINTYA LARISSA LEITE DANTAS
Orientador: JANETE LIMA DE CASTRO
Título: Novas profissões na atenção básica
Resumo: As transformações econômicas, culturais, sociais e políticas decorrentes no
mundo capitalista estão diretamente aliadas ao intenso processo da globalização e a
difusão de novas tecnologias, responsáveis por configurar uma nova era no mercado de
trabalho. A adoção de novos modelos produtivos, o surgimento de novas demandas e as
mudanças nos diferentes contextos e localidades requer dos profissionais novas
habilidades, competências, melhor qualificação e raciocínio lógico. Esses e outros
aspectos refletem diretamente no surgimento de novas profissões e ocupações em saúde
no Brasil. Esta pesquisa tem como objetivo identificar como as novas profissões e as
novas ocupações em saúde que vem emergindo (níveis médio e superior) estão se
inserindo na rede de atenção básica à saúde no Brasil. A metodologia utilizada neste
trabalho consistiu em um estudo descritivo e exploratório, com dados coletados em
documentos institucionais e consulta aos sistemas de informação nacionais. Os
resultados obtidos nessa pesquisa mostram que as novas profissões e ocupações estão
superando entraves e se inserindo legitimamente na Atenção Primária à Saúde, visando
fortalecer as ações e serviços do Sistema Único de Saúde brasileiro. Apesar dos desafios
encontrados ao longo desta pesquisa, obtiveram-se resultados positivos, direcionando
para um olhar mais ampliado e marcando o início da construção de um novo modelo de
atenção à saúde.
Palavras-chave: Globalização. Novas profissões. Atenção Primária à Saúde.
Title: New professions in the basic attention
Abstract: Economic, cultural, social and political changes resulting in the capitalist world
are directly coupled with the intense process of globalization and the spread of new
technologies, responsible for setting up a new era in the labor market. The adoption of
new production models, the emergence of new demands and changes in different
contexts and locations requires the new professional skills, competencies, better skills
and logical reasoning. These and other aspects directly reflect the emergence of new
professions and occupations in health in Brazil. This research aims to identify how the
new professions and new occupations in health that is emerging (secondary and higher
levels) are entering the primary care network to health in Brazil. The methodology used
in this study consisted of a descriptive and exploratory study, with data collected in
institutional documents and consultation with national information systems. The results
obtained in this research show that the new professions and occupations are
overcoming obstacles and entering legitimately in Primary Health Care in order to
strengthen the actions and services of the Brazilian Unified Health System. Despite the
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challenges encountered along this research, obtained positive results, directing to a
broader look and marking the beginning of construction of a new health care model.
Keywords: Globalization. New professions. Primary health care.
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Código: SB0885
Autor: GIOVANNA MELO MARTINS SILVA
Orientador: RIVA DE PAULA OLIVEIRA
Título: Identificação dos Mecanismos Subjacentes da Ação Neuroprotetora do Extrato de
Guaraná (Paullinia cupana) no Organismo Modelo Caenorhabditis elegans
Resumo: Pesquisas envolvendo o extrato das sementes de guaraná (Paullinia cupana)
evidenciaram diversas propriedades biológicas benéficas, desde antioxidantes e
antimutagênicas até protetoras e estimulantes sobre o Sistema Nervoso Central (SNC).
No presente estudo, o nematódio Caenorhabditis elegans foi utilizado como organismo
modelo para avaliar os efeitos do extrato hidroalcoólico de guaraná (EHG) sobre a
resistência ao estresse oxidativo e a atividade do sistema lisossomal-autofágico in vivo, e
o envolvimento dos fatores de transcrição SKN-1 e HSF-1. O tratamento com o EHG não
revelou aumento significativo da taxa de sobrevivência dos animais tratados em relação
ao grupo controle, quando submetidos a condições de estresse oxidativo induzido por
terc-butil hidroperóxido (t-BOOH) a 7mM, entretanto, foi capaz de aumentar o tempo de
vida médio e máximo dos animais tratados em condições normais. A medida da
atividade lisossômica foi feita através da análise da linhagem transgênica LGG-1::GFP
por meio da contagem de pontos focais de fluorescência (punctas) no citoplasma das
células. O tratamento com EHG aumentou o número de punctas indicando um aumento
da atividade lisossômica. A dependência do mecanismo de ação do EHG quanto aos
fatores de transcrição SKN-1 e HSF-1 foi analisada através da linhagem transgênica
CL2006 unc-54/peptídeo A1-42 humano (modelo para a doença de Alzheimer) e a
tecnologia do RNA de interferência (RNAi).O efeito do guaraná se mostrou dependente
do fator SKN-1.
Palavras-chave: Guaraná.Paullinia cupana.Caenorhabditis elegans.Mal de Alzheimer
Title: Identification of the Underlying Mechanisms of the neuroprotective effect of
Guarana Extract (Paullinia cupana) in Model Organism Caenorhabditis elegans
Abstract: Researches involving the guarana seeds extract (Paullinia cupana) show many
benefic proprieties, including antioxidative, antimutagenic and protective and
stimulating on the central nervous system (CNS). In the present study, the nematode
Caenorhabditis elegans was used as model organism to evaluate the effects of guarana
hydro-alcoholic extract (GHE) over oxidative stress resistance and lysosomal-autophagic
activity in vivo, and the involvement of transcriptional factors SKN-1 e HSF-1. The
treatment with GHE didn’t reveal significant increase over the survival rates of the
animals in comparison to the control group, when under oxidative stress conditions
induced by 7mM tert-butyl hydroperoxide (t-BOOH). However, the treatment with GHE
was able increase the medium lifetime and the maximum lifetime of animals under
normal conditions. The measurement of the lysosomal activity was performed through
analysis of the transgenic lineage LGG-1::GFP and counting of fluorescent focal points
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(punctas) in the cytoplasm of the cells. The treatment with GHE increased the number of
punctas indicating an increase of lysosomal activity. The GHE mechanism of action
dependence of transcriptional factors SKN-1 e HSF-1 was analyzed through transgenic
lineage CL2006 unc-54/&#946;A1-42 human peptide (Alzheimer’s disease model) and
interference RNAi (RNAi) technology in bacterial vehicle with the transgenic E. coli
HT115(PL440). The effect of guarana showed dependence of factor SKN-1.
Keywords: Guaraná.Paullinia cupana.Caenorhabditis elegans.Alzheimer’s disease
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Código: SB0886
Autor: WÓGENES NUNES DE OLIVEIRA
Orientador: IVONETE BATISTA DE ARAUJO
Co-Autor: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO, JULIETA GENRE, LUCAS AMARAL
MACHADO
Título: Desenvolvimento de um sistema emulsionado à base de óleo de rã – touro (Rana
Catesbeiana Shaw): Uma alternativa potencial para o tratamento de lesões cutâneas.
Resumo: O óleo de rã-touro é um produto natural extraído do tecido adiposo da Rana
Catesbeiana Shaw e usado pela medicina popular para tratamento de diversas doenças.
Esse estudo objetivou avaliar o processo de extração do óleo e desenvolver uma
emulsão para avaliar sua potencial atividade cicatrizante. O óleo de rã-touro foi obtido
por extração a quente e utilizando-se solvente orgânico, sendo caracterizado por
titulação e por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM). O
equilíbrio hidrofílico-lipofílico requerido (EHLr) foi determinado e, posteriormente, o
diagrama de fases pseudoternário (DFPT) foi construído para então desenvolver um
sistema emulsionado tópico. O ensaio de MTT foi realizado para avaliar a viabilidade
celular de linhagens de fibroblastos normais (3T3) e células de melanoma (B16F10)
frente ao óleo de rã-touro e a emulsão tópica. Ambos os métodos de extração mostraram
rendimento próximo de 60%, e composição química majoritariamente por ácidos graxos
saturados. A partir dos estudos de EHL e DFPT se obteve uma emulsão tópica com
potencial zeta em torno de -25 mV ± 2,90, tamanho de gotícula de 390nm ± 36,44 com
polidispersão de 0,05 ± 0,09. No ensaio de MTT o óleo de rã-touro e a emulsão tópica
não interferiram no crescimento da linhagem 3T3, mas inibiram o crescimento das
células B16F10. Dessa forma, a emulsão desenvolvida não demonstrou atividade sobre
os fibroblastos normais, mas sim uma potencial atividade antimelanoma.
Palavras-chave: Regeneração epitelial. Óleo de rã-touro. Óleo Animal. Emulsões.
Title: Development of an emusified system based on bulfrog oil (Rana Catesbeiana
Shaw): A potential alternative for treatment of skin lesions.
Abstract: Bullfrog oil is a natural product extracted from the Rana catesbeiana Shaw
adipose tissue and used in folk medicine for the treatment of several diseases. The aim
of this study was to evaluate the extraction process of bullfrog oil and develop an
emulsified system to evaluate its potential healing activity. The bullfrog oil was obtained
by hot and organic solvent extraction process, and characterized by titration techniques
and gas chromatography mass spectrometry (CG – MS). The required hydrophilelipophile balance (HLBr) was determined and the pseudo-ternary phase diagram
(PTPD) was constructed to obtain the better concentrations of emulsion compounds and
thus to develop a topic emulsion. The MTT assay was performed to evaluate the cell
viability of normal fibroblast (3T3) and melanoma (B16F10) cell lines front the bullfrog
oil and the topic emulsion. Both extraction methods produced yield around 60% and the
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oil was mainly composed of unsaturated compounds. From the HLBr and PTPD study
was obtained a emulsified system with zeta potential of about -25 mV ± 2.90, droplet
size of about 390 nm ± 36,44 and polydispersity = 0.05 ± 0,09. The MTT assay showed
that both bullfrog oil itself and topic emulsion do not interfered in the cell growth of 3T3
lineage, but inhibited the growth of B16F10 cell. Thus, the emulsion based on bullfrog oil
does not show activity in normal fibroblasts, however showed a prospective
antimelanoma activity.
Keywords: Epithelial regeneration; Bullfrog oil; Animal oil; Emulsions
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Código: SB0888
Autor: VIVIANNI BARROS WANDERLEY
Orientador: GRASIELA PIUVEZAM
Título: GESTÃO DA QUALIDADE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA MATERNA
Resumo: As doenças hipertensivas gestacionais são as principais causa de
morbimortalidade materna no Brasil e no mundo. Em função de sua elevada prevalência
em morbimortalidade materna e fetal, pesquisas vem sendo realizadas para
desenvolvimento e implantação de programas que possam melhorar a qualidade da
assistência às pacientes portadoras de doenças hipertensivas gestacionais. Através
desse cenário, tem-se como objetivo realizar um ciclo de melhoria da qualidade em uma
unidade de terapia intensiva materna (UTIM) e avaliar seu impacto na assistência
multiprofissional às pacientes com doenças hipertensivas gestacionais (DHG). Foi
realizado um ciclo de melhoria de maio a julho de 2015; os períodos pré e pós
intervenção foram de janeiro a abril e de agosto a outubro do mesmo ano,
respectivamente. Todas as mulheres admitidas na UTIM com diagnóstico de DHG nos
períodos pré e pós intervenção foram elegíveis para o estudo. Foram analisados o
cumprimento das recomendações antes (n=50) e após (n=50) a realização do ciclo de
melhoria da qualidade. O desfecho avaliado foi a taxa de adequação total e individual das
recomendações baseadas em evidências nas pacientes com DHG. Como resultados houve
um aumento da taxa total da adequação dos critérios e solicitação de ultrassom, redução
no uso de anti-hipertensivos orais. Conclui-se que a realização de um ciclo de melhoria
está associado a um aumento na taxa de adesão as recomendações baseadas em
evidência para o tratamento de pacientes com DHG.
Palavras-chave: UTI; Hipertensão Gestacional; Eclâmpsia; Gestão da Qualidade.
Title: QUALITY MANAGEMENT IN UNIT CARE INTENSIVE MATERNAL
Abstract: Gestational hypertensive diseases are the main cause of maternal mortality in
Brazil and worldwide. Because of its high prevalence in maternal and fetal morbidity
and mortality surveys have been conducted for the development and implementation of
programs to improve the quality of care for patients with gestational hypertensive
diseases. Through this scenario, we have aimed at making a quality improvement cycle
in a unit of maternal intensive care (UCIM) and assess their impact on multidisciplinary
care for patients with gestational hypertensive disease (GHD). It conducted a cycle of
improvement from May to July 2015; pre and post intervention were from January to
April and from August to October of that year, respectively. All women admitted in UCIM
diagnosed with DHG pre and post intervention were eligible for the study. We analyzed
the implementation of the recommendations before (n = 50) and after (n = 50) the
implementation of the quality improvement cycle. The outcome measured was the rate
of overall suitability and individual of evidence-based recommendations in patients with
GHD. As a result there was an increase in the total rate of the adequacy of the criteria
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and ultrasound request, reduction in the use of oral anti-hypertensives. We conclude
that the realization of a cycle of improvement is associated with an increase in the
membership fee the evidence-based recommendations for the treatment of patients
with GHD.
Keywords: ICU; Pregnancy-Induced Hypertension; Eclampsia; Quality Management.
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Código: SB0892
Autor: MAHARA GABRIELLE BARBOSA DIOGENES
Orientador: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO
Título: O USO DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO NAS AULAS DE CIÊNCIAS: PROMOVENDO O
ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA EM
ESCOLAS DA GRANDE NATAL
Resumo: As metodologias adotadas e aplicadas pelos professores são muito importantes
na participação ativa dos alunos, sendo necessárias também para que haja uma
aprendizagem significativa para os estudantes. Neste contexto, os Textos de Divulgação
Científica (TDC) podem ser utilizados como um importante recurso didático, uma vez
que abordam temas de maneira contextualizada, integrando ciência, tecnologia e
sociedade, promovendo uma leitura mais questionadora e, consequentemente, crítica.
Assim, o presente trabalho busca investigar o papel que esta metodologia pode
desempenhar na formação dos alunos no tratamento de temas acerca do
desenvolvimento sustentável, ministradas em escolas públicas na região da Grande
Natal. Procura-se, também, aferir o quanto os tais textos podem influenciar no hábito de
leitura em alunos, conferindo turmas que utilizaram os Textos de Divulgação Científica
com relação aos que não o fizeram, a fim de desenvolver proposições de ensino de
ciências e biologia numa perspectiva articulada por meio da leitura como elemento
fundamental na aprendizagem das disciplinas propostas e desenvolvimento sustentável
visando uma formação para a cidadania.
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; ensino de ciências
Title: The Science Communication Texts in science classes: promoting the study of
sustainable development and literacy scientific in schools in the Greater Natal
Abstract: The methodologies adopted and applied by the teachers are highly importante
in the active participation of students, being also necessary for a significant learning for
students. In this contexto, Science Communication Texts (TDC) can be used as na
importante didactic resource, as they approach issues in a contextualized way,
integrating science, technology and society, promoting a more questioned reading and
consequently critical. Thus, this study aims to investigate the role that this methodology
can play in the traininf of students in the traatment of issue about sustainable
development, taught in public schools in the Greater Natal region. Wanted also knowing
how much such textsmay influence the Reading habit in the students, comparing class
that used the Science comunication texts and those that did not, in order to develop
educational propositions of Science and Biology in articulated perspective with Reading
as a key elemento in learning the proposed subjects and sustainable development aimed
training for citizenship.
Keywords: Sustainable Development; Biology Education
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Código: SB0896
Autor: EDUARDO CALISTO TOMAZ
Orientador: LEONARDO DE MELO VERSIEUX
Título: FLORA DO RIO GRANDE DO NORTE: BROMELIACAEAE
Resumo: A família Bromeliaceae apresenta distribuição tipicamente Neotropical,
ocorrendo desde o sul dos Estados Unidos até a Cordilheira dos Andes, no Chile.
Aproximadamente 1340 espécies de bromélias ocorrem em território brasileiro, sendo
cerca de 87% endêmicas. O estado do Rio grande do Norte é apontado como o mais
pobre em espécies de plantas e poucos estudos taxonômicos foram ali realizados, até o
momento. O objetivo do presente trabalho foi ampliar o conhecimento sobre as
Bromeliaceae ocorrentes no estado, por meio da produção de um tratamento
taxonômico de Bromeliaceae para a Flora do Rio Grande do Norte. Foram realizadas
análises no acervo dos herbários UFRN e MOSS, além de dez expedições de coleta a 18
municípios. Descrições morfológicas, mapa, pranchas de fotos e chave de identificação
foram preparados. Vinte e cinco espécies de Bromeliaceae foram registradas no Rio
Grande do Norte, distribuídas em nove gêneros e três subfamílias: Bromelioideae (13),
Tillandsioideae (11) e Pitcairniodeae (1). Tillandsia foi o gênero com mais espécies (11),
seguido por Aechmea (4) e Hohenbergia (3). Cerca de 85% das espécies já possuíam
ocorrência conhecida para o Rio Grande do Norte, mas foi possível estender a
distribuição geográfica de quatro espécies. Assim, o estudo realizado fez-se relevante ao
fornecer um tratamento da família para o estado, contribuindo para melhor entender a
diversidade de Bromeliaceae e aumentando então o conhecimento sobre a flora do Rio
Grande do Norte.
Palavras-chave: bromélias, florística, taxonomia, nordeste do Brasil, novos registros.
Title: FLORA OF RIO GRANDE DO NORTE: BROMELIACEAE
Abstract: Bromeliaceae presents a typically neotropical distribution, ranging from the
South of the United States to the Andes, in Chile. Approximately 1340 species of
bromeliads are known to occur in Brazil, where about 87% are endemics. The state of
Rio Grande do Norte is pointed as the poorest in species and few taxonomic studies have
been made in the state. This work aimed to improve the knowledge of the Bromeliaceae
occurring in the state, by producing a taxonomic treatment of Bromeliaceae for the Flora
of Rio Grande do Norte. The herbaria collections of UFRN and MOSS were analyzed, and
10 field expeditions were conducted in 18 municipalities. Morphological descriptions,
map, photo plates and an identification key were prepared. Twenty five species of
bromeliads were recorded in Rio Grande do Norte, distributed in nine genera and three
subfamilies: Bromelioideae (13), Pitcairniodeae (1) and Tillandsioideae (11). Tillandsia
was the richest genus (11), followed by Aechmea (4) and Hohenbergia (3). About 85% of
the species have already known occurrence in Rio Grande do Norte, but it was possible
to extend the geographical distribution of four species. Thus this study shows relevance
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in providing a taxonomic treatment for the family in the state, contributing to better
understand the diversity of Bromeliaceae and then increasing the knowledge of the flora
of Rio Grande do Norte.
Keywords: bromeliads, floristics, taxonomy, Northeast of Brazil, new records.
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Código: SB0897
Autor: VANESSA KAREN DA SILVA AZEVEDO
Orientador: GABRIELA DE SOUSA MARTINS MELO
Co-Autor: JOICE SILVA DO NASCIMENTO
Título: Análise situacional da estrutura, recursos e assistência em saúde no processo de
medicação nas enfermarias e farmácias do Hospital Universitário Onofre Lopes
Resumo: Objetivo: descrever o sistema de medicação do Hospital Universitário Onofre
Lopes (HUOL), a fim de elencar os principais problemas vivenciados pelos profissionais
de saúde no processo de medicação. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo
realizado no HUOL. Foram escolhidas tais etapas para avaliação: prescrição,
dispensação, preparo e administração de medicamentos. Para coleta de dados foi
utilizado o método de observação não participante, a entrevista e o método fotográfico.
A coleta de dados foi realizada de abril a junho de 2016. Resultados: Foram identificados
vários problemas relatados pelos profissionais envolvidos em cada processo medicação
desde a questão ambiental até o sistema de computação do hospital, o AGHU. Os
médicos, no processo de prescrição, relatam problemas quanto ao sistema na folha de
prescrição; os farmacêuticos, no processo de dispensação, descrevem a falta de
rastreabilidade e de técnicos responsáveis; e a enfermagem, no preparo e administração,
aponta problemas de infraestrutura e também inclui os dois outros processos
anteriores, já que sua atuação segura depende do bom funcionamento deles. Conclusões:
Este estudo evidencia as fragilidades vivenciadas pelos profissionais durante processo
de medicação, o que mostra que uma análise dos problemas descritos devem ser
realizadas e diagnosticadas, para assim buscar construção de estratégias visando à
segurança do paciente e do próprio profissional.
Palavras-chave: Palavras-chave: Sistemas de medicação. Enfermagem. Hospitais.
Title: SITUATIONAL ANALYSIS OF STRUCTURE, RESOURCES AND ASSISTANCE IN
HEALTH IN THE PROCESS OF MEDICATION IN PHARMACIES AND WARDS OF
UNIVERSITY HOSPITAL ONOFRE LOPES
Abstract: Objective: To describe the medication system of the University Hospital Onofre
Lopes (UHOF) in order to list the main problems experienced by health professionals in
the medication process. Methodology: This is a descriptive study conducted in HUOL.
Were chosen such steps for evaluation: prescription, dispensing, preparation and
administration of medications. For data collection was used the non-participant
observation method, interview and photographic method. Data collection was
conducted from April to June 2016. Results: We identified several problems reported by
the professionals involved in each medication process, from environmental issues to the
hospital computer system, the AGHU. Doctors, in the prescription process, report
problems with the prescription system; pharmacists, in the dispensing process, describe
the lack of traceability and responsible technicians; and nursing, in the preparation and
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administration, says infrastructure problems and also includes two other previous
processes, as its safe operation depends on the proper functioning of them. Conclusions:
This study highlights the weaknesses experienced by professionals during the
medication process, which shows that an analysis of the problems described must be
performed and diagnosed, so as to seek building strategies for the safety of the patient
and the professional himself.
Keywords: Keywords: Medication systems. Nursing. Hospitals.

1687

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0899
Autor: PAULO SÉRGIO SILVA PESSOA
Orientador: KENIO COSTA DE LIMA
Co-Autor: NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, VINICIUS CARLOS DUARTE HOLANDA
Título: Construção de clusters de idosos a partir dos indicadores das condições de saúde
bucal que aferem heterogeneidade populacional
Resumo: O envelhecimento humano é algo presente na atual conjuntura da população
brasileira e, especificamente, da população residente na cidade do Natal. Para tanto, o
presente estudo tem como objetivo a construção de clusters de idosos a partir de
indicadores que aferem heterogeneidade populacional, sendo tais clusters comparados
quanto às características sociais de demográficas dos idosos que os constituíram. Tratase de um estudo transversal, observacional e individuado realizado em ILPIs da cidade
do Natal-RN. Para tal, será utilizado o teste do qui-quadrado com respectiva razão de
prevalência e intervalo de confiança de 95% e t de Student para um nível de confiança
de 95%. A população estudada possui média de idade de 81,81 anos, sendo maioria do
sexo feminino, raça/cor branca, residentes em Instituições com fins lucrativos (71,1%) e
média do tempo de institucionalização de 5,38 anos. Foram obtidos dois clusters, o
cluster 1 (idosos com pior condição de saúde bucal) e cluster 2 (idosos com melhor
condição de saúde bucal). Houve relação estatisticamente significativa entre as variáveis
tempo de institucionalização e o tipo de institucionalização com o tipo de cluster no qual
o idoso está inserido. Portanto, esses agravos podem estar relacionados ao tipo e o
tempo de instituição que o idoso se encontra.
Palavras-chave: Idosos. Saúde Bucal. Instituição de Longa Permanência para Idosos.
Title: Construction elderly clusters from indicators of oral health conditions that
measure population heterogeneity
Abstract: Human aging is something in the present situation of the population and,
specifically, the resident population in the city of Natal. Therefore, this study aims to
build elderly clusters from indicators measuring population heterogeneity, and such
clusters as compared to the social characteristics of population of the elderly who were
the. This is a cross-sectional, observational and individuated homes for the aged held in
the city of Natal-RN. To this end, the chi-square test with respective prevalence ratio and
confidence interval of 95% and Student t for a 95% confidence level is used. The study
population has an average age of 81.81 years, being mostly female, white race / color,
living in institutions for profit (71.1%) and average time of institutionalization of 5.38
years. We obtained two clusters, cluster 1 (elderly with poor oral health condition) and
cluster 2 (elderly with better oral health condition). There was a statistically significant
relationship between the variables time of institutionalization and the kind of
institutionalization to the type of cluster in which the elderly is inserted. Therefore,
these diseases may be related to the type and the time of institution that the elderly is.
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Código: SB0900
Autor: ANNA PAULA MARQUES CARDOSO
Orientador: VANDA MARIA DE LIRA
Título: Ética e formação: avaliação dos alunos egressos nos cursos de ciências agrárias
da EAJ
Resumo: A Inter-relação entre os conteúdos de Ética e Educação ambiental na
Universidade relaciona questões que desempenham uma dinâmica mais proveitosa para
uma sociedade sustentável, a fim de contribuir no comportamento, formação e
aperfeiçoamento do ser humano. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o perfil
de alunos ativos no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias da Escola Agrícola de Jundiaí e
identificar suas relações com os demais cursos da unidade. Para obtenção dos dados se
utilizou a pesquisa qualitativa, survey, a realização de entrevistas e a observação de
como os espaços comuns da Unidade são utilizados pelos discentes dos demais cursos.
Para esse fim, os princípios da Educação Ambiental, passam a ser um instrumento que
possibilita o reconhecimento de valores e mudança de hábitos, tão necessários a
sociedade contemporânea, de modo a incentivar o uso racional e sustentável dos
recursos disponíveis.
Palavras-chave: Palavras-chave: Ética. Formação. Sociedade.
Title: ETHIC AND PROFESSIONAL TRAINING: ASSESSMENT OF THE STUDENTS IN
GRADUATES AGRICULTURAL SCIENCE COURSES AT EAJ
Abstract: Inter relationship between ethics content and environmental education at the
University related issues play a more fruitful dynamic for a sustainable society, in order
to contribute to behavior, training and development of human beings. The survey is an
evaluation study of students who at the Academic Unit Specialized in Agricultural
Sciences, Federal University of Rio Grande do Norte, located in the Agricultural School of
Jundiaí, municipality of Macaíba - RN, and aims to diagnose the level of knowledge and
attitudes on environmental issues of students who in the Agricultural Sciences courses.
Data collection questionnaires were applied, and each scored variable assigned a value.
In the tabulation of the data it was used the value of MODA for each variable; and this
adopted two extreme values: a minimum value and a maximum value, and the
evaluation between the two values was performed using the resulting equation of each
variable. To that end, the principles of environmental education, becomes an instrument
that enables the recognition of values and changing habits so necessary to modern
society, so as to encourage the rational and sustainable use of available resources.
Keywords: Ethic. Professional Training. Society.
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Código: SB0906
Autor: GIOVANNA STEFANNE LÓPES BARBOSA
Orientador: NELY HOLLAND
Co-Autor: ISAIANE MEDEIROS, LETICIA BIANCA ALVES RODRIGUES, ULLY FERREIRA
LEITE
Título: EFEITO DA SECAGEM E TEMPO DE ARMAZENAMENTO EM COMPOSTOS
BIOATIVOS DE CAJU
Resumo: O pedúnculo de caju é um pseudofruto muito perecível, e a desidratação é um
método de conservação viável para o maior aproveitamento deste fruto. Portanto, o
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da desidratação osmótica e pelo calor em
compostos bioativos e na atividade antioxidante de pedúnculos de caju durante o
armazenamento. Foram realizados 3 tratamentos nos cajus: imersão em água (C),
imersão em solução de ácido cítrico 1% (AC) e imersão em solução de ácido cítrico 1%
seguido de desidratação osmótica (DO). A seguir os frutos foram fatiados, colocados em
estufa a 65ºC para secagem e depois embalados em sacos plásticos e armazenados a
temperatura ambiente. Foram realizadas análises de ácido ascórbico, carotenoides
totais, compostos fenólicos e atividade antioxidante (DPPH) no tempo 0 e a cada 30 dias
de armazenamento, por 4 meses. Verificou-se que, principalmente nos tratamentos C e
AC houve uma grande concentração dos compostos bioativos. Os conteúdos de ácido
ascórbico, compostos fenólicos e atividade antioxidante diminuíram (p<0,05) durante o
armazenamento, principalmente do tempo 0 para os 30 dias. O teor de carotenoides
totais não exibiu uma tendência, mostrando-se variável ao longo do tempo analisado.
Conclui-se que os tratamentos C e AC concentraram mais eficientemente os compostos
bioativos presentes no caju, assim como apresentaram maior atividade antioxidante,
porém no tratamento DO, estes foram melhor mantidos durante o armazenamento.
Palavras-chave: Anacardium occidentale.Compostos bioativos.Desidratação.
Title: EFFECT OF DRYING AND STORAGE TIME IN CASHEW APPLE’S BIOACTIVE
COMPOUNDS
Abstract: The cashew apple is a very perishable pseudofruit, and dehydration is a viable
method of conservation for the greater use of this fruit. Therefore, the aim of this study
was to evaluate the effect of osmotic dehydration and heat in bioactive compounds and
antioxidant activity of cashew apples during storage. Three treatments were performed
in cashews: water immersion (C) immersion in citric acid 1% solution (AC) and
immersion in citric acid 1% solution followed by osmotic dehydration (OD). Following,
the fruits were sliced, placed in an oven at 65 ° C for drying and then packed in plastic
bags and stored at room temperature. Ascorbic acid, total carotenoids, phenolic
compounds and antioxidant activity (DPPH) analyzes were performed at time 0 and
every 30 days of storage for 4 months. It was found that, especially in AC and C
treatments there was a high concentration of bioactive compounds. The ascorbic acid
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content, phenolics and antioxidant activity decreased (p <0.05) during storage,
especially from time 0 to 30 days. The total carotenoid content did not exhibit a trend,
being variable over time analyzed. It is concluded that the C and AC treatments have
concentrated more efficiently bioactive compounds present in cashews, and had higher
antioxidant activity, but in DO treatment, these were better maintained during storage.
Keywords: Anacardium occidentale.Bioactive compounds.Dehydration.
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Código: SB0909
Autor: HANIERI ALVES DA SILVA
Orientador: EDUARDO LUIZ VOIGT
Título: Envolvimento da via dependente da hexocinase nos mecanismos que regulam a
mobilização de reservas durante o crescimento pós-germinativo em girassol
Resumo: Plântulas de girassol cultivadas in vitro foram utilizadas para investigar o
envolvimento da via dependente da hexocinase na regulação da mobilização de reservas
durante o crescimento pós-germinativo. Sementes do hibrido Helio 250 obtidas da
Heliagro Agricultura e Pecuária Ltda. foram submetidas a desinfecção e semeadas sob
condições controladas. Após 2 dias, as plântulas foram transferidas para frascos de
cultura contendo meio ágar-água 4% (m/v) sem adições (controle) ou suplementado
com 100 mM de glicose, frutose ou análogos não metabolizáveis (manose e 3-O-metilglicose), sendo mantidas por 3 dias sob as mesmas condições de cultivo. Em seguida, as
plântulas foram coletadas e divididas em cotilédones, hipocótilo e raízes para a
quantificação de lipídeos, proteínas, amido, açúcares solúveis e não-redutores e
aminoácidos. Todos os açúcares testados foram capazes de retardar a mobilização de
lipídeos e proteínas de reserva, além de promover o acúmulo de açúcares em um
gradiente decrescente das raízes para os cotilédones. Não foi possível esclarecer o papel
da via dependente da hexocinase, porém ficou claro que as respostas a estes açúcares
não são exclusivamente atribuídas ao metabolismo destas moléculas, tendo em vista que
os análogos não metabolizáveis exerceram efeitos moduladores semelhantes aos
metabolizáveis. Ainda, o acúmulo de açúcares deve atuar em mecanismos de sinalização,
indicando alterações na relação fonte-dreno.
Palavras-chave: Helianthus annuus L. Sinalização por açúcares. Relação fonte-dreno.
Title: Involviment of hexokinase-dependent pathway on mechanisms that regulates
reserve mobilization during postgerminative growth in sunflower
Abstract: Sunflower seedlings cultivated in vitro were utilized to investigate the
involvement of hexokinase-dependent pathway on mechanisms that regulate reserve
mobilization during postgerminative growth. Seeds of the sunflower hybrid Helio 250
obtained from Heliagro Science and Crops Ltda. were disinfected and sown at controlled
conditions. After 2 days, seedlings were transferred to culture flasks containing 4 g L-1
water agar medium without additions (control) or supplemented with 100 mM glucose,
fructose or non-metabolizable analogues (mannose and 3-O-methyl-glucose) and
maintained under the same growth conditions for 3 days. Then, seedlings were
harvested and divided into cotyledons, hypocotyl, and roots to quantify the content of
neutral lipids, soluble proteins, starch, soluble and non-reducing sugars, and amino
acids. All tested sugars were able of to retard lipid and protein mobilization and
promote accumulation of sugars in a decreasing gradient from the roots to the
cotyledons. It was not possible to clarify the involvement of hexokinase-dependent
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pathway, but it was clear that the responses to these sugars were not exclusively due to
metabolic effects, since the non-metabolizable analogues exhibited the same modulatory
effects than the metabolizable ones. Nonetheless, the accumulation of sugars could play
a role in signaling mechanisms, indicating alterations of the source-sink relation.
Keywords: Helianthus annuus L. Sugar signaling. Source-sink relation.
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Código: SB0910
Autor: MARTILIANA MAYANI FREIRE
Orientador: GUALTER GUENTHER COSTA DA SILVA
Título: EFEITO DA APLICAÇÃO DE BIOCHAR E ÁGUA RESIDUÁRIA DA MANDIOCA NO
CULTIVO DA RÚCULA (Eruca sativa Miller) IRRIGADA
Resumo: O objetivo do trabalho é avaliar o crescimento vegetativo da rúcula a partir da
aplicação de diferentes doses de biochar e manipueira. O experimento foi conduzido de
março a maio de 2016 na área de experimentação agroecológica do Grupo de Estudo em
Solos (GESOLO) da Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN. O delineamento experimental
utilizado foi inteiramente casualizado com vinte tratamentos e quatro repetições.
Utilizou-se a variedade rúcula cultivada, três doses de biochar, quatro de manipueira e
uma mineral. Foram avaliados a massa fresca e seca da parte aérea, e altura das plantas.
Para as variáveis altura de planta e massa seca da parte aérea não houve interação
significativa para os tratamentos, porém ao avaliar os fatores separadamente observouse os tratamentos 60, 90 e 120 m3.ha-1 obtiveram bom desempenho quando
comparados com a testemunha.variável massa fresca apresentou interação significativa
entre os fatores e, para o biochar, os tratamentos 7000 e 10.500 Kg.ha-1 apresentaram
bom desempenho produtivo quando comparados com a testemunha; e, para a
manipueira, os tratamentos 60, 90 e 120 m3.ha-1 obtiveram bom desempenho quando
comparados com a testemunha. A interação do biochar com a manipueira mostrou-se
positiva para o aumento de massa fresca da rúcula.
Palavras-chave: Rúcula. Biochar. Manipueira. Adubação.
Title: EFFECT of APPLYING BIOCHAR and WASTEWATER CASSAVA in CULTIVATION of
ARUGULA (Eruca sativa Miller) IRRIGATED
Abstract: the objective of this work is to evaluate the growth of arugula from the
application of different doses of biochar and manipueira. The experiment was conducted
from March to may of 2016 in the area of ecological study group trial in soils (GESOLO)
of the agricultural school of Jundiaí/UFRN. The experimental design was completely
randomized with twenty treatments and four replicates. The variety was grown arugula,
three doses of biochar, four manipueira and a mineral. We evaluated the fresh and dry
from the shoot, and the height of the plants. For the plant height anddry mass of aerial
part there was no significant interaction for the treatments, but when assessing the
factors separately observed treatments 60, 90 and 120 m3. ha-1 achieved good
performance when compared with the witness. The fresh pasta presented significant
interaction between the factors and, for the biochar, 7000 treatments and 10,500 Kg. ha1 showed good productive performance when compared to the witness; and, for the
manipueira, 60, 90 and 120 treatments m3. ha-1 achieved good performance when
compared with the witness. Biochar interaction with the manipueira proved to be
positive for the increase of fresh pasta of the arugula.
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Keywords: Arugula. Biochar. Cassava. Fertilizing.
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Código: SB0912
Autor: VICTOR HUGO MELO MACHADO
Orientador: DÁRLIO INÁCIO ALVES TEIXEIRA
Título: Processamento de macroalgas marinhas cultivadas como fonte de alimentos
Resumo: As algas possuem uma gama de aplicações, contudo, a principal utilização deste
recurso natural está representada no consumo na alimentação direta para humanidade
(Graham et al., 2009). A utilização das algas na alimentação humana pode ser uma
alternativa, pois são excelentes fontes de vitaminas, e também utilizadas para
complementar ração animal. O crescimento do cultivo de algas do gênero Gracilaria de
maneira sustentável realizado pelas comunidades do litoral nordestino pode ser uma
alternativa interessante promovendo incremento na renda familiar e promover o
desenvolvimento regional, além de contribuir para valorizar e preservar a
biodiversidade local. A Gracilaria é cultivada através da extração proveniente de bancos
naturais e depois é feito o cultivo. Utilizando-se da experiência e do conhecimento
empírico na obtenção do extrato de algas da Associação de Maricultura e Beneficiamento
de Algas de Pitangui (AMBAP), foram realizados testes no Laboratório de Laticínios da
Escola Agrícola Jundiaí EAJ/UFRN buscando padronizar o processo de obtenção do
extrato da alga Gracilaria birdiae. A partir do extrato do ágar foram realizadas, testes nos
quais os alimentos foram enriquecidos com o extrato de algas. A padronização na
obtenção do extrato das algas contribuiu na busca e construção do conhecimento e
indicou a necessidade da realização de novos estudos afim de explorar melhor o valor
nutritivo da alga Gracilaria birdai no desenvolvimento de produtos alimentícios
enriquecidos.
Palavras-chave: Gracilaria birdiae, Desenvolvimento Sustentável, Alimentação
Title: Enrichment of food products with extracts of cultivated Gracilaria birdiae
(Plastino and Oliveira)
Abstract: Algae have a range applications, however, the main use of this renewable
natural resource is to direct anthropogenic use (Graham et al., 2009). The use of
seaweed in foods for human consumption may be an alternative, since algae are good
sources of vitamins, besides being used to supplement the animal feed. Increasing the
sustainable production of Gracilaria algae in small communities along the northeast
coast can be an interesting alternative to promote increased family income and promote
regional development and contribute to the awareness of local biodiversity. The
Gracilaria is grown by extraction from natural deposits and then is intensively
cultivated. With the experience and empirical knowledge to obtain the extract of
seaweed, the Association of Mariculture and seaweed processing in Pitangui (AMBAP),
tests were performed at the Dairy Laboratory of Agricultural School, Jundiaí EAJ / UFRN
to standardize the process of obtaining extract birdiae of Gracilaria seaweed. The tests
were performed using the extract agar to enrich foods with seaweed extract.
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Standardizing obtaining algae extract contributed to the understanding of the statement
and pointed out the need to analyze the operation of the nutritional value of macroalgae
Gracilaria birdai continue to develop enriched food products.
Keywords: Gracilaria birdiae, Sustainable Development, Feed.
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Código: SB0914
Autor: JOICE SILVA DO NASCIMENTO
Orientador: GABRIELA DE SOUSA MARTINS MELO
Co-Autor: VANESSA KAREN DA SILVA AZEVEDO
Título: Elaboração de instrumentos relacionados à segurança do paciente e profissionais
de saúde durante o processo de medicação
Resumo: Objetivo: Identificar aspectos relevantes na literatura científica sobre o
processo de medicação, as etapas/passos e intervenções para promover práticas
seguras na prescrição, uso e administração de medicamentos em nível hospitalar.
Metodologia: Trata-se de duas revisões integrativa, uma realizada em junho e julho de
2015 e a outra em julho e julho de 2016 referentes aos passos do processo de
medicação, tecnologias utilizadas e intervenções para promover a prática segura no
processo de medicação. Resultados: A amostra total foi composta por 37 estudos, sendo
27 referentes às tecnologias mais utilizadas, com destaque para a Radio Frenquency
Identification (22,2%). Dez estudos abordavam as fases/etapas e intervenções. Nas fases
do processo de medicação, a prescrição eletrônica, os nove certos e passos para preparo
e checagem foram os mais evidentes. Destacou-se a prescrição eletrônica, utilização de
sistema de monitoramento de eventos adversos e notificação de erros voluntários como
as estratégias mais abordadas nos estudos. Conclusão: O aperfeiçoamento dessas
estratégias em saúde contribui para a promoção a segurança do paciente, servindo como
base para orientar a melhoria da qualidade da assistência em saúde.
Palavras-chave: Sistema de medicação. Hospitais. Segurança do paciente.
Title: ELABORATION OF PATIENT SAFETY RELATED INSTRUMENTS AND HEALTH
PROFESSIONALS DURING THE MEDICATION PROCESS
Abstract: Methodology: It is two integrative review, one conducted in June and July 2015
and the other in July and July 2016 relating to the steps of the medication process,
technologies used and interventions to promote safe practice in the medication process.
Results: The total sample consisted of 37 studies, 27 relating to the most used
technologies, with emphasis on the Radio Frenquency Identification (22.2%). Ten
studies addressed the phases / stages and interventions. In phases of the medication
process, the electronic prescription, the nine certain and steps to prepare and check
were the most evident. Stood out the electronic prescription, use of monitoring adverse
events and reporting system of voluntary errors as more often approached strategies in
the studies. Conclusion: The improvement of these health strategies contribute to
promoting patient safety, serving as a basis to guide the improvement of the quality of
health care.
Keywords: Medication system. Hospitals. Patient safety.
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Código: SB0915
Autor: LETICIA BIANCA ALVES RODRIGUES
Orientador: NELY HOLLAND
Co-Autor: GIOVANNA STEFANNE LÓPES BARBOSA, MAYARA SANTA ROSA LIMA, ULLY
FERREIRA LEITE
Título: ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS AO LONGO DO ARMAZENAMENTO DE CAJUS
DESIDRATADOS PELO CALOR E AÇÃO OSMÓTICA
Resumo: O pseudofruto do cajueiro possui relevância econômica e uma rica composição
nutricional, porém é altamente perecível, dessa forma a desidratação surge como uma
alternativa para um menor desperdício deste. Assim, objetivou-se a avaliação da
qualidade microbiológica de cajus desidratados durante o armazenamento. Para tanto,
foram realizados 3 tratamentos: imersão em água (C), imersão em solução de ácido
cítrico 1% (AC) e imersão em solução de ácido cítrico 1% seguido de desidratação
osmótica (DO). A seguir os frutos foram fatiados, colocados em estufa a 65ºC para
secagem, embalados em sacos plásticos e armazenados a temperatura ambiente por 4
meses. Foram realizadas a determinação do Número Mais Provável (NMP), de coliformes
a 45ºC, a pesquisa de Salmonella e a contagem de bolores e leveduras no tempo 0 (frutos
in natura e desidratados) e a cada 30 dias. Tanto no caju in natura como nos
desidratados, em todos os tempos de análise, o NMP de coliformes a 45ºC foi < 3,0/g;
houve ausência de Salmonella; contagem de 1,3 x 103 UFC/g nos frutos in natura para
bolores e leveduras (inferior ao limite permitido para polpas de frutas), e de uma
maneira geral, houve um baixo crescimento nos desidratados, principalmente até aos 60
dias. Concluiu-se que os frutos desidratados estavam aptos ao consumo durante todo o
armazenamento, pois estavam em condições microbiológicas satisfatórias, de acordo
com a legislação vigente.
Palavras-chave: Caju. Desidratação. Análises microbiológicas.
Title: MICROBIOLOGICAL ANALYSIS ALONG CASHEWS STORAGE DEHYDRATED BY
HEAT AND OSMOTIC ACTION
Abstract: The cashew apple has economic importance and rich nutritional composition,
however, is highly perishable, thus dehydration is an alternative to contain the problem
of losses. Thus, the aim of this study is getting dehydrated cashews apples and to
evaluate the microbiological quality of along four months of storage. Were performed
the determination of the Most Probable Number (MPN) of coliforms at 45° C, the
Salmonella analyzes and count mold and yeast. At time 0 raw cashews were also
analyzed. Both raw and dried cashew apple, at all times of analysis, MPN coliforms at 45°
C was <3.0/g and absence of Salmonella was already. With respect to the yeasts and
molds, it was observed that the dehydrated fruits counts were lower, regardless of the
treatment until the second month of storage (60 days). It is concluded that all samples
were satisfactory microbiological conditions in respect of coliforms at 45° C and
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Salmonella, and as the molds and yeasts, although no microbiological parameters
therefor, the results show the importance of dehydrating an efficient method for
conservation these fruits.
Keywords: Cashew. Dehydration. Microbiological analysis.
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Código: SB0917
Autor: THAYSE EVELLYN SILVA DO NASCIMENTO
Orientador: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA
Título: AVALIAÇÃO DO EFEITO DE EXTRATOS E RESPECTIVAS FRAÇÕES DAS FOLHAS
DE Turnera ulmifolia e Licania rigida SOBRE A HEMOSTASIA E A MORTE CELULAR
Resumo: As doenças cardiovasculares são as principais causadoras de mortalidade e
morbidade em todo o mundo. Uma das causas estudadas é a disfunção das válvulas
cardíacas que podem ser substituídas por cirurgia. Contudo, riscos pós-cirúrgicos
existem, como a tromboembolia e a trombose valvar. Sendo assim, anticoagulantes são
usados na prevenção secundária de fenômenos tromboembólicos nestes pacientes. A
utilização de plantas com fins medicinais já é uma prática global. Licania rigida Benth é
uma árvore de grande porte e de folhagem perenifólia, encontrada na região semiárida
do Brasil. O objetivo desse trabalho foi avaliar os riscos toxicológicos, o potencial
anticoagulante e hemorrágico dos extratos das folhas de L. rigida. A toxicidade foi
avaliada pelo ensaio de MTT e pelo teste de toxicidade oral aguda. A capacidade
anticoagulante foi mensurada pelos testes de TTPa e TP e o risco hemorrágico pela
técnica de escarificação da cauda de ratos. Os experimentos in vivo foram amparados
pelo CEUA – UFRN sob o número 035/2015. Este estudo demonstrou que os extratos
estudados têm a capacidade de inibir a vias da cascata coagulação em uma concentração
de 50µg/mL sem causar efeitos tóxicos e/ou hemorrágicos significativos. Concluímos
então, que os extratos demonstraram capacidade anticoagulante através da inibição da
coagulação do sangue sem causar danos colaterais e pode tornar-se um alvo para
estudos adicionais com o intuito de validar o seu potencial terapêutico.
Palavras-chave: Licania rigida Benth. Coagulação. Toxicidade. Hemorragia.
Title: EVALUATION OF EXTRACTS AND FRACTIONS OF Licania rigida Benth ABOUT
HEMOSTASIS AND DEATH CELL
Abstract: Cardiovascular disease is the main cause of mortality and morbidity
worldwide. One of the causes is the dysfunction of the heart valves that can be replaced
by surgery. However, post-surgical risks exist, such as thromboembolism and valve
thrombosis. Therefore, anticoagulants are used in secondary prevention of
thromboembolic events in these patients. The use of plants for medicinal purposes is
already a global practice. Licania rigida Benth is a large tree and evergreen foliage, found
in semi-arid region of Brazil. The objective of this study was to evaluate the toxicological
risks, the anticoagulant and hemorrhagic potential of extracts of L. rigida leaves. The
toxicity was assessed by MTT assay and the acute oral toxicity test. The anticoagulant
activity was measured by APTT and PT test, the risk of bleeding by chiseling technique
of rat tail. The in vivo experiments were supported by CEUA - UFRN under the number
035/2015. This study demonstrates that the studied extracts have the ability to inhibit
the clotting cascade pathways in a concentration of 50 µg/ml without causing toxic
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effects and significant bleeding. We conclude then that extracts demonstrated
anticoagulant capacity through inhibition of blood coagulation without causing
collateral damage and can become a target for further studies in order to validate their
therapeutic potential.
Keywords: Licania rigida Benth. Coagulation. Toxicity. Bleeding.
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Código: SB0918
Autor: LUCAS FERNANDES PEREIRA
Orientador: DÁRLIO INÁCIO ALVES TEIXEIRA
Título: Maricultura de macroalgas marinhas: pesquisa e aplicação
Resumo: Análises da taxa Crescimento de Gracilaria birdiae usando diferentes processos
metodológicos
Resumo: Considerando que o cultivo de algas é relevante para manutenção dos bancos
naturais e alternativa de renda para comunidades costeiras Nesse contexto, maricultura
de algas marinhas pode ser uma das alternativas para minimizar o quadro de pobreza
das populações costeiras, além de ser um potencial para o desenvolvimento da região.
Além disso, podem apresentar uma excelente opção para as mulheres em termos de
ocupação e renda, promovendo melhores condições de vida aos seus filhos no que diz
respeito à nutrição, saúde e educação. Avaliar o desempenho da taxa de crescimento
relativo usando-se diferentes processos metodológicos em condições de cultivo na
Associação de Maricultura e Beneficiamento de Algas de Pitangui/RN (AMBAP). O
cultivo comunitário de Gracilaria birdiae está localizado no litoral Norte da região
metropolitana de Natal – RN, na Praia de Pitangui município de Extremoz em parceria
com a Associação de Maricultura e Beneficiamento de Algas Pitangui – RN (AMBAP). O
cultivo da Gracilaria birdiae é realizado em estruturas flutuantes (balsas) distado 100m
da região de espraiamento da orla de Pitangui-RN.
Palavras-chave: Aquicultura sustentável, Maricultura, Gracilaria birdiae.
Title: Analyses of the Growth Rate of Gracilaria birdiae using different methodological
processes
Abstract: Considering that the cultivation of algae is relevant to maintain natural banks
and is an alternative income for coastal communities, the production of marine algae can
be an alternative to minimize poverty of coastal populations, in addition to being a
potential to develop the region. Furthermore, algae can provide an excellent option for
women in terms of employment and income, promoting better living conditions for their
children with regard to nutrition, health and education. To evaluate the performance of
the relative growth rate using different methodological processes in cultivation
conditions in the Association of Mariculture and Processing of Algae in Pitangui - RN
(AMBAP). The cultivation community of the Gracilaria birdiae is located on the northern
coast of the metropolitan region of Natal - RN, at the Pitangui Beach of the municipality
of Extremoz in partnership with AMBAP. The cultivation of Gracilaria birdiae is carried
out in floating structures (rafts) 100m from the edge of the region of Pitangui-RN.
Keywords: Mariculture, Macro algae, Gracilaria birdiae.
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Código: SB0920
Autor: JULIA CURIOSO PADOVAM
Orientador: JULIANA FERNANDES DOS SANTOS DAMETTO
Co-Autor: LARISSA QUEIROZ DE LIRA, RAISSI LAIANI DE MACEDO SILVA, ROBERTO
DIMENSTEIN
Título: Análise da concentração dos níveis de retinol, RBP4 e insulina no soro de
lactantes não diabéticas e com diabetes mellitus gestacional, sem uso de insulinoterapia.
Resumo: INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus gestacional muitas vezes pode associar-se a
carência nutricional. Objetivo desta pesquisa foi analisar a concentração de retinol e de
insulina no soro de lactantes não diabéticas e com diabetes gestacional. METODOLOGIA:
Estudo do tipo transversal, composto por 42 puérperas divididas nos grupos controle e
diabéticas. O retinol sérico foi avaliado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência e a
insulina pelo método de quimioluminescência. Aplicou-se um questionário de
frequência alimentar e realizou-se avaliação antropométrica. RESULTADOS:
Concentração média de retinol no grupo controle 40,9 ± 14µg/dL e no grupo das
diabéticas 37,3 ± 5,4µg/dL, não havendo diferença significativa (p=0,1435). Os valores
de insulina foram 16,4 ± 12,4µIU/mL no controle e 22,6 ± 19,6µIU/mL nas diabéticas,
sem diferença significativa (p=0,1131). A avaliação do consumo alimentar e da
antropometria estavam adequados de acordo com parâmetros utilizados. DISCUSSÃO: A
média do retinol sérico e da insulina apresentaram resultados satisfatórios. O consumo
de vitamina A foi considerado adequado de acordo com as recomendações estabelecidas.
A avaliação antropométrica apontou normalidade no estado nutricional das parturientes
tanto pré-gestacional como no decorrer da gestação. CONCLUSÃO: As concentrações de
retinol e de insulina para lactantes estão dentro dos padrões aceitáveis, não tendo
diferença entre mulheres consideradas normais e com diabetes mellitus gestacional.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus Gestacional.Vitamina A.Soro.Insulina.
Title: ANALYZING THE CONCENTRATION OF RETINOL, RBP4 AND INSULIN LEVELS IN
SERUM OF NONDIABETIC LACTATING AND LACTATING WITH GESTATIONAL
DIABETES MELLITUS, WITHOUT USING INSULIN.
Abstract: INTRODUCTION: Gestational diabetes mellitus can often be associated with
nutritional deficiency. Objective of this research was to analyze the concentration of
retinol and insulin in serum of nondiabetic lactating and gestational diabetes.
METHODS: cross-sectional study, composed of 42 puerperal divided into control and
diabetic groups. Serum retinol was measured by high-performance liquid
chromatography and the insulin by chemiluminescence. Applied a food frequency
questionnaire and it was held anthropometric measurements. RESULTS: Average
concentration of retinol in the control group 40,9 ± 14µg/dL and in the group of diabetic
37,3 ± 5,4µg/dL, with no significant difference (p = 0,1435). Insulin values were 16,4 ±
12,4µIU/mL in the control and 22,6 ± 19,6µIU/mL / mL in diabetic patients, with no
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significant difference (p = 0,1131). The evaluation of food consumption and
anthropometry were adequate according to the parameters used. DISCUSSION: The
serum retinol average and insulin showed satisfactory results. The consumption of
vitamin A was considered appropriate in accordance with the recommendations made.
Anthropometric evaluation showed normal nutritional status of mothers both before
pregnancy and in the course of pregnancy. CONCLUSION: retinol and insulin
concentrations for lactating are within acceptable standards, with no difference between
women considered normal and gestacional diabetes mellitus.
Keywords: Gestational Diabetes Mellitus.Vitamin A.Serum.Insulin.
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Código: SB0926
Autor: ANA PAULA AVELINO DOS SANTOS
Orientador: EDUARDO LUIZ VOIGT
Co-Autor: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO, DANILO FLADEMIR ALVES DE
OLIVEIRA, HANIERI ALVES DA SILVA
Título: Papel da sacarose como sinal molecular que regula a mobilização das reservas
durante o estabelecimento da plântula em girassol
Resumo: Este trabalho teve como objetivo investigar o efeito modulador da sacarose na
mobilização de reservas e partição de metabólitos durante o estabelecimento de
plântulas de girassol cultivadas in vitro. Com esta finalidade, sementes do híbrido Helio
250 fornecidas pela empresa Heliagro Agricultura e Pecuária Ltda. foram desinfetadas e
semeadas em condições controladas. Após dois dias, as plântulas foram transferidas
para frascos de vidro contendo meio ágar-água 4% (m/v) sem adição (controle) ou
suplementado com sacarose 100 mM ou com glicose e frutose 50 mM, sendo mantidas
sob as mesmas condições de cultivo durante três dias. Após este período, as plântulas
foram coletadas e seccionadas em cotilédones, hipocótilo e raízes para a determinação
dos conteúdos de lipídeos neutros, proteínas solúveis, amido, açúcares solúveis,
açúcares não-redutores e aminoácidos livres totais. Os resultados obtidos evidenciaram
que os açúcares testados foram capazes de afetar a mobilização de reservas, porém
apenas a sacarose causou um retardo simultâneo no consumo dos lipídeos e proteínas.
Curiosamente, o retardo na mobilização das reservas foi acompanhado pelo o acúmulo
de açúcares em um gradiente decrescente partindo das raízes para os cotilédones,
principalmente no tratamento com sacarose. Como a mistura equimolar de glicose e
frutose falhou em mimetizar os efeitos verificados com a adição de sacarose, sugere-se
que o efeito modulador da sacarose seja específico.
Palavras-chave: Helianthus annuus L. Sinalização por açúcares. Relação fonte-dreno.
Title: Sucrose as a molecular signal that regulates reserve mobilization during sunflower
seedling establishment
Abstract: The aim of this work was to investigate the modulatory effect of sucrose on
reserve mobilization and metabolite partitioning during sunflower seedling
establishment cultivated in vitro. Seeds of sunflower hybrid Helio 250 obtained from
Heliagro Science and Crops Ltda. were disinfected and sown at controlled conditions.
Two-day old seedlings were transferred to culture flasks containing 4 g L-1 water agar
medium without additions (control) or supplemented with 100 mM sucrose or 50 mM
glucose plus 50 mM fructose and maintained under the same controlled conditions for
three days. After that, seedlings were harvested and divided into cotyledons, hypocotyl
and roots to determinate the content of neutral lipids, soluble proteins, starch, soluble
sugars, non-reducing sugars, and total free amino acids. The obtained results show that
both sugar treatments were capable to affect reserve mobilization, but only sucrose
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caused a simultaneous delay in lipid and protein degradation. Curiously, the delay in
reserve mobilization was accompanied by a decreasing gradient of sugars from roots to
the cotyledons, mainly in the sucrose treatment. As the equimolar mixture of glucose
and fructose failed to mimic the effects of sucrose addition, it is suggested that the
modulatory effect of sucrose may be specific.
Keywords: Helianthus annuus L. Sugar signaling. Source-sink relation.
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Código: SB0929
Autor: IANA CAROLINA SILVA COSTA
Orientador: ADRIANA FERREIRA UCHOA
Co-Autor: JACILENE DANTAS VIANA
Título: Avaliação de potencial de extratos de sementes contra fungos patogênicos
Resumo: As micoses são um grande problema de saúde nas regiões de clima tropical e o
subtropical. A proliferação desses patógenos pode causar infecções superficiais ou
sistêmicas, sendo muito recorrentes em pacientes imunossuprimidos, como paciente
com AIDS, com câncer e os transplantados. Nesse trabalho foi avaliado o potencial
fungicida de extratos e frações proteicas de sementes de Amburana cearensis (Cumaru)
contra as leveduras patogênicas: Trichosporon asahii e sete espécies do gênero Candida
ssp. Esses microrganismos causam patologias clínicas como a tricosporonose e a
candidíase, respectivamente. Os resultados observados após incubação com o extrato
bruto total e frações proteicas obtidas por precipitação com sulfato de amônio (F1 – 030%, F2–30-60% e F3 60-90%) demonstram que apenas a fração F1 apresentou ação
inibidora contra as espécies de leveduras, causando alterações morfológicas da
estrutura celular, diminuição da germinação, inibição da filamentação e provocando
aglutinação. Estas alterações morfofisiológicas podem interferir na proliferação e no
crescimento do microrganismo. Estas atividades de ação antifúngica podem ter sido
promovidas pela atuação de proteínas do tipo inibidores de proteases serínicas
presentes na fração da semente. As propriedades antifúngicas das frações proteicas da
semente A. cearensis demonstram o grande potencial das proteínas de defesa dessa
planta para o desenvolvimento futuro de moléculas alternativas para o controle de
infecções micóticas.
Palavras-chave: Cumaru. Candida albicans. Proteínas biativas, Inibidores de protease
Title: Evaluation of potential seed extracts against pathogenic fungi
Abstract: Fungal infections are a major health problem in tropical regions and
subtropical. The proliferation of these pathogens can cause superficial or systemic
infections and is very recurrent in immunosuppressed patients, such as patients with
AIDS, cancer and transplant. In this study we evaluated the potential fungicide extracts
and protein fractions of Amburana cearensis seeds (Cumaru) against pathogenic yeasts:
Trichosporon asahii and seven species of the genus Candida ssp. These microorganisms
cause medical conditions like tricosporonose and candidiasis, respectively. The results
observed after incubation with the total crude extract and protein fractions obtained by
precipitation with ammonium sulfate (F1, 0-30%; F2, 30-60% and F3, 60-90%) show
that only the F1 fraction had inhibitory action against the yeast species causing
morphological changes of the cell structure, reduced germination inhibition stranded
and causing agglutination. These morphological and physiological changes may interfere
with the proliferation and growth of the microorganism. These antifungal activities may
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have been promoted by the action of inhibitors of type protein serine proteases in the
seed fraction. The antifungal properties of protein fractions from seed A. cearensis
demonstrate the great potential of defense proteins that plan for the future development
alternative molecules for the control of mycotic infections.
Keywords: Cumaru, Candida albicans, bioactive proteins. Protease inhibitors.
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Código: SB0930
Autor: ANNY CRISTINE DE ARAÚJO
Orientador: JOANA CRISTINA MEDEIROS TAVARES MARQUES
Título: Avaliar a frequencia de micronucleo em recem nascidos de mães que fumaram
durante a gravidez
Resumo: A dieta durante o período gestacional influência na saúde da gestante e do feto.
Além de nutrientes, a dieta pode compor contaminantes e agentes mutagênicos,
podendo ter um potencial tóxico. Assim, o objetivo do trabalho foi caracterizar o
consumo alimentar da gestante e identificar fatores nutricionais maternos que possam
influenciar a frequência de alterações genéticas nas gestantes e seus recém-nascidos da
região do Trairi do Rio Grande do Norte. Para tanto, foi realizada um questionário de
frequência alimentar em mulheres no oitavo mês de gestação e teste de micronúcleo da
células esfoliadas da mucosas das gestantes. Foi identificado que os alimentos mais
consumidos são arroz e feijão. As gestantes apresentam um consumo deficiente de
vitaminas (A, D e Ácido fólico) e dieta hipersódica. Foi observado que a deficiência de
vitamina C não afeta a ocorrência de alterações nucleares, enquanto que dietas
hipersódicas sem e com deficiência desta vitamina apresentam maior frequência de
Micronúcleos. O estudo ainda precisa completar seu número amostral e as análises
genéticas da gestantes e de seus recém-nascidos. Contudo, estes resultados iniciais
demonstram que se faz necessário reforçar a importância da construção de hábitos
alimentares mais saudáveis.
Palavras-chave: gestação; micronúcleo; consumo alimentar
Title: EVALUETION FOOD CONSUMER EFFECT IN GENETIC CHANGES IN PREGNANCY
Abstract: Diet during pregnancy influences the health of the mother and fetus. The diet
has nutrients, contaminants and mutagens, can take a toxic potential. The objective of
the study was to characterize the nutritional intake of pregnant women and identify
maternal nutritional factors that may influence the frequency of genetic alterations in
pregnant women and their newborns of Rio Grande do Norte region Trairi. Thus, a food
frequency questionnaire in women in the eighth month of pregnancy and micronucleus
test of exfoliated cells of the mucous membranes of pregnant women was carried out. It
was identified that the most consumed foods are rice and beans. The women have a
deficient intake of vitamins (A, D and folic acid) and salt diet. It was observed that
vitamin C deficiency does not affect the occurrence of nuclear changes, while
hipersódicas diets with and without deficiency of this vitamin have higher frequency of
Micronucleus. The study has yet to complete its sample size and genetic analysis of
pregnant women and their newborns. However, these initial results show that it is
necessary to reinforce the importance of building healthy eating habits.
Keywords: pregnancy; micronucleus; food consumption
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Código: SB0931
Autor: ANDRESSA DA SILVA PAULA
Orientador: NILBA LIMA DE SOUZA
Co-Autor: ALINE DIAS BESERRA, CECILIA OLIVIA PARAGUAI DE OLIVEIRA SARAIVA,
NICLÉCIA CARLA PEREIRA DA FONSECA
Título: Ocorrência de incidentes/eventos adversos e cultura de segurança de uma
maternidade escola.
Resumo: Os serviços de assistência à saúde oferecem cuidados cada vez mais complexos
e exigem esforços para minimizar riscos nessa assistência. Um aspecto para alcançar
esse resultado é a disseminação da cultura de segurança, através dela desenvolvem-se
ações em saúde seguras. Objetiva-se caracterizar a cultura de segurança da maternidade
e a ocorrência de eventos adversos. Estudo transversal retrospectivo, descritivo, com
abordagem quantitativa. A caracterização da cultura de segurança foi analisada através
dos dados do instrumento respondido pelos profissionais. Para ocorrência dos eventos,
a população do estudo foram neonatos da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
(UTIN), amostra foi composta por 116 pacientes. Eventos adversos frequentes:
distúrbios de termorregulação, infecção relacionada à assistência à saúde, distúrbios da
glicose, eventos relacionados à terapia respiratória, complicações dos cateteres centrais
e lesões de pele. A avaliação da cultura de segurança foi intermediária. A dimensão
"Aprendizagem organizacional/melhoria continuada", obteve 70,5% de respostas
positivas, “Frequência de eventos notificados" 49,9% de respostas negativas, evidencia a
necessidade de incentivar os profissionais a notificarem os eventos, "Resposta não
punitivas para erros" 41,7% traz riscos à segurança do paciente. A caracterização da
cultura identificou áreas fragilizadas que necessitam de melhorias, e que as ações de
segurança devem ser aplicadas junto aos profissionais da UTIN.
Palavras-chave: Segurança do Paciente; Cuidado Seguro; Cultura de Segurança;
Neonatos
Title: Occurrence of incidents / adverse events and safety culture of a school maternity.
Abstract: Health care services offer increasingly complex care and require efforts to
minimize risks in assistance. One aspect to achieve this result is the spread of safety
culture through it are developed actions in safe health. The objective is to characterize
the safety culture of motherhood and the occurrence of adverse events. A retrospective
descriptive study, with a quantitative approach. The characterization of the safety
culture was analyzed using the data from the instrument answered by professionals. For
occurrence of the events, the study population were newborns in the Neonatal Intensive
Care Unit (NICU), sample consisted of 116 patients. frequent adverse events:
thermoregulatory disorders, infections related to health care, glucose disorders, events
related to respiratory therapy, complications of central venous catheters and skin
lesions. The assessment of safety culture was intermediate. The dimension
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"Organizational learning / continuous improvement," got 70.5% of positive responses,
"Frequency of reported events," 49.9% of negative responses, highlights the need to
encourage professionals to report events, "not punitive response to errors "41.7%
carries risks to patient safety. the characterization of the culture identified vulnerable
areas needing improvement, and that security actions must be applied with
professionals NICU.
Keywords: Patient safety; Care Insurance; Safety Culture; Neonates.
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Código: SB0933
Autor: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOIS
Orientador: RICARDO ALENCAR DA SILVA
Título: ESTUDO DA PRODUÇÃO DA MAMONA (RICINUS COMMUNIS L.) EM FUNÇÃO DA
ADUBAÇÃO COM BIOFERTILIZANTE VAIRO E INOCULAÇÃO COM FUNGOS
MICIRRÍZICOS.
Resumo: A semente da mamoneira (Ricinus communis L.) possui entre 43% a 50% de
óleo vegetal de excelente qualidade e alto valor econômico e pode ser utilizado não
somente para produção de biodiesel, mas, também, como matéria prima para mais de
650 produtos industrializados. O governo federal considera a mamona uma excelente
opção para a agricultura familiar, principalmente, no sistema de produção orgânico.
Entretanto, sua elevada exigência nutricional é um problema para o seu cultivo na
agricultura orgânica. Então, como alternativa, este trabalho propõe a aplicação do
biofertilizante vairo, que apresenta alta concentração de N e de K. Em relação ao fósforo,
a utilização de fungos micorrízicos pode ser uma excelente alternativa, uma vez que
esses microrganismos aumentam a absorção do P pela planta. Foi conduzido na Escola
Agrícola de Jundiaí (UFRN), um experimento em blocos ao acaso com quatro repetições.
O experimento seguiu o esquema fatorial 4 x 2, que corresponde a três volumes do
biofertilizante vairo (300 ml, 600 ml e 900ml) e adubação mineral combinados aos
tratamentos com e sem a inoculação de fungos micorrízicos. Foram avaliados: número
de cachos e número de frutos por cacho. As médias foram comparadas pelo teste de
Tuckey ao nível de 5% de probabilidade. O experimento tem como objetivo avaliar os
efeitos da aplicação do biofertilizante e a inoculação com fungos micorrízicos sobre a
produção na cultura da mamona (Ricinus communisL.) sob sistema de produção
orgânico.
Palavras-chave: Mamona. Biofertilizante. Vairo. Micorriza. Agricultura orgânica.
Title: STUDY OF THE CASTOR PRODUCTION (RICINUS COMMUNIS L.) DUE TO
FERTILIZATION WITH BIOFERTILIZER VAIRO AND INOCULATION WITH MICIRRÍZICOS
FUNGI.
Abstract: The seed of the castor bean (Ricinus communis L.) has between 43% to 50%
vegetable oil of excellent quality and high economic value and can be used not only for
biodiesel production, but also as raw material for more than 650 products
industrialized. The federal government considers the castor an excellent choice for
family farms, mainly in the organic production system. However, its high nutritional
requirement is a problem for cultivation in organic agriculture. Then, as an alternative,
this work proposes the application of biofertilizer Vairo, which has a high concentration
of N and K. In relation to match the use of mycorrhizal fungi can be an excellent
alternative, since these microorganisms increase the absorption of P the plant. It was
conducted at the Agricultural School of Jundiaí (UFRN), an experiment in a randomized
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block design with four replications. The experiment followed a factorial 4 x 2, which
corresponds to three volumes of biofertilizer Vairo (300 ml, 600 ml and 900ml) and
mineral fertilizer combined with treatments with and without inoculation of
mycorrhizal fungi. Were evaluated: number of bunches and number of fruits per bunch .
Means were compared by Tukey test at 5% probability. The experiment aims to evaluate
the effects of the application of biofertilizers and inoculation with mycorrhizal fungi on
production in the culture of castor bean (Ricinus communisL.) Under organic production
system.
Keywords: Castor beans. Fertilizer. Vairo. Mycorrhiza. Organic agriculture.

1716

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0934
Autor: LUIZZA BEATRIZ DA SILVA
Orientador: LOURDES BERNADETE ROCHA DE SOUZA
Título: Média do tempo máximo de fonação, da frequência fundamental e da frequência
dos formantes das vogais orais do português falado no Rio Grande do Norte.
Resumo: RESUMO
A voz é o som produzido pela vibração das pregas vocais e modificado pelas cavidades
de ressonância. Alguns parâmetros vocais são amplamente avaliados na clínica
fonoaudiológica e auxiliam também para caracterizar a fala de determinadas regiões,
como a frequência fundamental (f0), o Tempo Máximo de Fonação (TMF) e as
frequências dos formantes. OBJETIVO: Verificar a média do tempo máximo de fonação,
da frequência fundamental e da frequência dos formantes das vogais orais do português
falado no Rio Grande do Norte. METODOLOGIA: A população foi composta por 101
mulheres e 50 homens, com idades entre 18 e 45 anos, falantes do português brasileiro
da cidade do Natal. Foram coletados os dados de:TMF, com a emissão sustentada das
vogais [a], [i] ,[u]; média da f0, a partir da seleção da região média da emissão
sustentada da vogal /a/ e média da frequência dos formantes F1, F2 e F3, através da
emissão da frase: “Eu digo /a/, /i/, /u/, eu digo”. O programa utilizado para a análise
acústica da voz foi o PRAAT. RESULTADOS: O valor médio da f0 foi maior no sexo
feminino com resultado estatisticamente significativo se comparado ao sexo masculino.
Vale ressaltar que em ambos os grupos o TMF foi maior em indivíduos com maior faixa
etária, ou seja, acima dos 29 anos. CONCLUSÃO: Concluiu-se que a f0 do sexo feminino se
apresentou mais grave quando comparada com dados da literatura. O sexo masculino
apresentou maior tempo máximo de fonação se comparado ao sexo feminino.
Palavras-chave: Palavras-chave: Fonoaudiologia; voz; fonação; análise espectral.
Title: Average maximum phonation time, fundamental frequency and formant frequency
of the vowels of Portuguese spoken in Rio Grande do Norte.
Abstract: The voice is the sound produced by the vibration of the vocal folds and
modified by the cavity resonance. Some vocal parameters are extensively evaluated in
clinical speech therapy and help also to characterize the speech of certain regions, such
as the fundamental frequency, maximum phonation time and the frequencies of the
formants. Objective: to determine the average fundamental frequency, maximum
phonation time, and formant frequency of the vowels of Portuguese spoken in Rio
Grande do Norte. METHODOLOGY: The study population comprised 101 women and 50
young adult men aged 18 and 45 years, speakers of Brazilian Portuguese in Rio Grande
do Norte. Were collected data: average f0, from the selection of the middle region of the
sustained vowel / a /, maximum phonation time with sustained vowels [a], [i] ,[u] and
average frequency of formants F1, F2 and F3, from the selection of the central region of
each member of the issuance of the sentence. "I say / a/, / i /, / u /, I say." The program
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used for acoustic analysis of voice was PRAAT. RESULTS: the average f0 value was
higher in women with statistically significant results compared to males. It is
noteworthy that in both groups the maximum phonation time was higher in individuals
with older age over 29 years. CONCLUSION: It was concluded that the female f0
presented is lower when compared with literature data. The males showed higher
maximum phonation time compared to females.
Keywords: Keywords: speech therapy; voice; phonation; spectral analysis.
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Código: SB0935
Autor: LUCAS FRANCO FIGUEIREDO XAVIER
Orientador: CLAUDIO MARCOS TEIXEIRA DE QUEIROZ
Título: Monitoramento comportamental e eletrofisiológico de camundongos
Resumo: Uma das etapas de um sistema de aquisição e amplificação de sinais neurais é o
headstage, um pré-amplificador localizado logo acima da cabeça do animal que possui a
função de amplificar a tensão dos potenciais elétricos produzidos por elementos do
sistema nervoso, especialmente neurônios. Diversas empresas estrangeiras
comercializam headstages com variadas características, entretanto, o custo financeiro
desse pequeno dispositivo dificulta sua aquisição em grandes quantidades e
consequentemente prejudica a implementação em múltiplos animais simultaneamente.
Tendo isso em vista, este projeto teve como objetivo o desenvolvimento e a manufatura
de um pré-amplificador de pequeno porte (23,5 mm x 18,5 mm), bem como a realização
de testes de qualidade. Primeiramente, o circuito impresso foi modelado por uma
empresa terceirizada, bem como os componentes elétricos foram adquiridos no
mercado nacional. Em um segundo momento, testamos e implementamos técnicas de
soldagem. Finalmente, o headstage construído foi integrado a um sistema de aquisição,
formado por um amplificador comercial com filtros (A-M System), uma placa de
conversão analógico-digital (National Instruments) e um software de aquisição e
visualização rodando em Matlab. Como forma de validar o headstage, comparamos
registros neurais de camundongos obtidos pelos headstages comercial e manufaturado.
Análises sugerem que o manufaturado pode ser utilizado com segurança na aquisição de
sinais neurais com fins de experimentação.
Palavras-chave: Pré-amplificador; Headstage; Soldagem.
Title: MONITORING OF MICE ELECTRPHYSIOLOGICAL ON FREE MOVEMENT
Abstract: One of the stages of procurement and neural signal amplification system is the
headstage, a preamplifier located just above the head of the animal that has the function
of amplifying the voltage of the electrical potential produced by elements of the nervous
system, especially neurons. Several foreign companies market headstages with varying
characteristics, however, the financial cost of this small device makes it difficult to
purchase in large quantities and therefore hinders the implementation of multiple
animals simultaneously. With this in mind, this project aimed to the development and
manufacture of a small preamp (23.5 mm x 18.5 mm) as well as performing quality tests.
First, the printed circuit was modeled by a third party, as well as electrical components
were purchased on the domestic market. In a second step, test and implement welding
techniques. Finally, the headstage was constructed integrated with an acquisition
system, comprising a shopping amplifier with filters (A-M System) is an analog-to-digital
conversion board (National Instruments) and an acquisition and display software
running on the Matlab. In order to validate the headstage, comparing neural recordings
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of mice obtained by commercial and manufactured headstages. Analyzes suggest that
the manufacture may be safely used in the acquisition of neural signals for experimental
purposes.
Keywords: Preamplifier; Headstage; Welding.
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Código: SB0936
Autor: LUANA ALVES DOS SANTOS
Orientador: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA
Título: CONCORDÂNCIA ENTRE INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS E ALBUMINA
SÉRICA NO DIAGNÓSTICO DE DESNUTRIÇÃO CRÔNICA EM IDOSOS DE ILPI DE
NATAL/RN
Resumo: Este trabalho objetivou analisar a concordância e acurácia do diagnóstico de
desnutrição crônica entre a albumina sérica e indicadores antropométricos em idosos de
Instituições de Longa Permanência para Idosos de Natal-RN. A coleta de dados se deu a
partir da mensuração da estatura e do peso, para o cálculo do Índice de Massa Corporal
(IMC); perímetro do braço e dobra cutânea triciptal, para o cálculo do Perímetro
Muscular do Braço (PMB); e Perímetro da Panturrilha (PP). Para os idosos que não
deambulavam, o peso real foi obtido por meio do equipamento SECA® 985. Nos
indivíduos que não tinham condições de medir a estatura adequadamente, foi realizada
estimativa por meio da equação de Chumlea et al. (1985). Foi realizada coleta de sangue
para determinação da albumina sérica. A avaliação da concordância se deu por meio das
estatísticas Kappa. Já a acurácia foi avaliada através da Sensibilidade, Especificidade,
Valor Preditivo Positivo e Valor Preditivo Negativo. A ocorrência de baixo peso e de
fatores associados à desnutrição foi avaliada pelo IMC com a classificação de Lipschitz
(1994) e da OPAS (2002), pelo PMB com a classificação de Kuczmarski et al. (2000) e de
Marucci e Barbosa (2003) e pelo PP (WHO, 1995). Foram avaliados 217 idosos. Desse
total, 78,3% eram do sexo feminino e 58,1% tinham 80 anos ou mais. Os indicadores que
apresentaram melhor resultado quanto ao diagnóstico de desnutrição foram o IMC
classificado por OPAS (2002) e o PP (WHO, 1995).
Palavras-chave: Antropometria. Idosos. Albumina. Desnutrição. Confiabilidade dos
Dados
Title: AGREEMENT BETWEEN ANTHROPOMETRIC INDICATORS AND SERUM ALBUMIN
IN MALNUTRITION CHRONIC DIAGNOSIS IN ELDERLY NURSING HOMES OF NATAL/RN
Abstract: This job has as objective to analyze the agreement and accuracy from
malnutrition chronic diagnosis between serum albumin and anthropometric indicators
in elderly from nursing homes in Natal-RN. The data collect has been done by the
mensuration of the size and weight, to estimate the Body Mass Index (BMI); perimeter
arm and triceps skinfold, for calculate the muscle perimeter arm; and perimeter of the
calf. With the elderly who couldn't ramble, the real weight was got by the equipment
SECA® 985. On individuals who couldn't measure the size properly, was estimate by the
Chumlea et al. (1985) equation . Was performed blood collection for determinate serum
albumin. The agreement evaluation was made by the Kappa statistics. The accuracy was
checked by the sensibility , specificity , predictive values positive and negative. The low
weight and malnutrition occurrence were rated by BMI with Lipschitz (1994) and OPAS
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(2002) classification, Muscle Perimeter Arm with Kuczmarski et al. (2000) and Marucci
e Barbosa (2003) classification, and Perimeter of the Calf (WHO, 1995). 217 individuals
were rated. From that total, 78.3% were female and 58.1% were aged 80 or above. The
indicators which showed better results about the malnutrition diagnosis were the BMI
classified by OPAS (2002) and Perimeter of the Calf (WHO,1995).
Keywords: Anthropometry. Elderly. Albumin. Malnutrition. Data Reliability.
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Código: SB0939
Autor: ALINE FERNANDES DE SOUZA
Co-Autor: LARISSA PRAÇA DE OLIVEIRA, MARCOS FELIPE SILVA DE LIMA, NATÁLIA DE
CARVALHO CORDEIRO LIRA
Título: Risco de desnutrição em Idosos Institucionalizados avaliado por diferentes
métodos
Resumo: Este trabalho objetivou comparar os resultados de dois métodos de triagem
nutricional utilizados para identificar o risco nutricional em idosos institucionalizados.
Realizou-se um estudo de acurácia, a partir de uma pesquisa com delineamento
transversal. O risco de desnutrição foi avaliado pela Mini Avaliação Nutricional (MAN)
(pontos de corte: > 17 < 23,5 pontos) e pelo Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI)
(ponto de corte: < 98 pontos). Para avaliar a acurácia realizou-se análise quanto à
sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo
(VPN) e estatística Kappa entre os pacientes em risco de desnutrição e eutróficos pela
MAN (padrão de referência) e o outro método de triagem. Participaram do estudo 203
idosos, com idade média de 81,8 anos (DP 8,9), e 77,8% eram mulheres. Verificou-se que
dos idosos avaliados, 45,8% (IC 38,8%-52,9%) apresentaram risco de desnutrição de
acordo com a MAN, enquanto que 52,2% (IC 12,5-23,3%) com o GNRI. O GNRI
apresentou sensibilidade de 63,4%, especificidade de 74,3%, VPP de 76,6% e VPN de
60,5%. A concordância entre os dois métodos foi de 0,367 (p<0,0001). Como método de
triagem, o GNRI apresentou sensibilidade menor que a especificidade, o que indica que
este método teve menor capacidade de identificar os idosos que apresentaram risco de
desnutrição quando comparado ao MAN.
Palavras-chave: Triagem. Mini Avaliação Nutricional. Geriatric Nutritional Risk Index.
Title: Malnutrition Risk evaluated by different methods among elderly living nursing
homes
Abstract: This work aimed to compare the results of two methods of nutritional
screening used to identify nutritional risk in institutionalized elderly. A study of
accuracy, from a survey with cross design. The risk of malnutrition was evaluated by the
Mini nutritional assessment (MNA) (points: > 17 < 23.5 points) and the Geriatric
Nutritional Risk Index (GNRI) (point: 98 points <). To assess the accuracy analysis was
conducted as to sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative
predictive value (VPN) and Kappa statistics among patients at risk of malnutrition and
eutrophic for MNA (reference standard) and the other screening method. Participated in
this study 203 seniors, with average age of 81.8 years (DP 8.9), and 77.8% were women.
It was found that the elderly evaluated, 45.8% (38.8% IC -52.9%) presented a risk of
malnutrition according to the MNA, while 52.2% (12.5%), with the -23.3 IC GNRI. The
GNRI presented 63.4% sensitivity, specificity of 74.3% 76.6% of VPP and 60.5% VPN.
The concordance between the two methods was 0.367 (p < 0.0001). As a method of
1723

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

screening, the GNRI presented less than sensitivity specificity, which indicates that this
method had less ability to identify seniors who have risk of malnutrition as compared to
MNA.
Keywords: Screening.Mini Nutritional Assessment.Geriatric Nutritional Risk Index
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Código: SB0940
Autor: EUCLÉZIA JAKELINE DE SOUZA DIAS ANJOS
Orientador: LILIAN GIOTTO ZAROS DE MEDEIROS
Título: Quantificação e identificação de nematoides gastrintestinais de ovinos mantidos
em diferentes alturas do dossel forrageiro de Panicum maximum cv. Massai
Resumo: Diante da importância da ovinocultura para o Brasil e os entraves causados
pela helmintose gastrintestinal, o objetivo do presente estudo foi quantificar e
identificar nematóides gastrintestinais de ovinos mantidos em diferentes alturas (33, 40,
45 e 50 cm), do dossel forrageiro de Panicum maximum cv.Massai no período de prépastejo pastejados por ovinos mestiços Santa Inês, divididos em quatro grupos e
distribuídos de forma aleatória nos piquetes de capim massai naturalmente
contaminados por nematoides. Os animais foram avaliados uma vez por semana, sendo
coletadas fezes e sangue para se estimar o nível de infecção dos mesmos. O piquete com
a altura de 45 cm proporcionou a recuperação de um menor número de parasitos
adultos de nematoides gastrintestinais pertencentes às espécies Trichostrongylus
colubriformis e Strongyloides papilosus, possibilitando menor risco de infecção para os
mesmos.
Palavras-chave: Helmintos, Haemonchus sp, pré pastejo.
Title: Quantification and identification of gastrointestinal nematoides sheep in different
heights of the forage in Panicum maximum cv Massai.
Abstract: Given the importance of sheep production to Brazil and the obstacles caused
by gastrointestinal helminth, the objective of this study was to quantify and identify
gastrointestinal nematodes of sheep kept in different heights (33, 40, 45 and 50 cm) of
Panicum maximum cv. Massai in the pre-grazing by crossbred sheep Santa Inês, divided
into four groups and randomly distributed in Massai grass paddocks naturally
contaminated by nematodes. The animals were evaluated once a week, feces and blood
were collected to estimate the level of infection. At the end of the experimental period,
Paddock with the height of 45 cm provided the recovery of lower number of parasites
from Trichostrongylus colubriformis and Strongyloides papilosus species, leading to
lower risk of infection for them.
Keywords: Helminths, Haemonchus sp, pre-gazing.
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Código: SB0942
Autor: JOYCE SILVA DE OLIVEIRA
Orientador: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS
Co-Autor: ERICA CORTEZ DE LIMA, JULIANA LEAO MAIA, MARIANA ELIZABETH
RODRIGUES
Título: Graviola em pó desidratada em secador do tipo “spray dryer”
Resumo: A graviola (Annona muricata) é uma fruta pertencente à família das anonáceas.
Muitos estudos evidenciam a elevada perecibilidade da fruta como entrave para a sua
comercialização, devido aos riscos de perdas ao longo da produção e transporte. Nesse
sentido, novas tecnologias de beneficiamento da polpa se fazem necessárias a fim de
aumentar a vida de prateleira e facilitar o transporte através de longas distâncias. As
técnicas de secagem são amplamente utilizadas na tecnologia de alimentos como
ferramenta para conservação dos produtos. Neste trabalho, será avaliada a técnica de
secagem por spray drying no processamento da polpa de graviola para a obtenção de um
pó. Serão utilizados adjuvantes tais como a albumina, leite bovino, proteína isolada do
soro do leite (whey) e goma arábica em baixas concentrações, em relação aos
percentuais empregados comumente no spray drying. As polpas utilizadas foram
adquiridas em comércio local e as misturas preparadas no laboratório. Apenas nos
ensaios das misturas compostas de graviola e whey e de graviola, leite e whey foram
obtidos pós em quantidade suficiente para serem analisados, com rendimentos de
25,7% e 37,9%. Os pós apresentaram teores de umidade e atividade de água adequados
para conservação e elevada solubilidade. As misturas reconstituídas mediante
reidratação dos pós em água apresentaram características muito próximas às das
misturas não processadas, o que indica um baixo impacto do processo sobre o produto
obtido.
Palavras-chave: Graviola. Spray drying. Whey. Albumina. Leite. Goma arábica
Title: Powdered dehydrated soursop in dryer type " spray dryer"
Abstract: The soursop (Annona muricata) is a fruit belonging to the family of
Annonaceae. Many studies show the high perishability of the fruit as an impediment to
their commercialization, due to the risk of loss during production and transportation.
Accordingly, new processing technologies pulp are necessary in order to increase the
shelf life and facilitate transport over long distances. The drying techniques are widely
used in food technology as a tool for conservation of products. In this study, the spray
drying technique in the drying processing soursop pulp to obtain a powder is evaluated.
Will be used adjuvants such as albumin, bovine milk, protein isolate of milk (whey) and
arabic gum at low concentrations in relation to the percentages commonly employed in
spray drying. The pulps used were purchased in local shops and mixtures prepared in
the laboratory. Only in tests of mixtures composed of soursop and whey and soursop,
milk and whey powders were obtained in sufficient quantity to be analyzed, with yields
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of 25.7% and 37.9%. The post had moisture content and water activity suitable for
conservation and high solubility. The reconstituted by rehydration mixtures of powders
in water showed very similar characteristics to the blends not processed, indicating a
low impact of the process on the product obtained.
Keywords: Soursop. Spray drying. Whey. Albumin. Milk. Gum arabic.
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Código: SB0944
Autor: FLÁVIA CUNHA DE MORAIS
Orientador: JULIANA ESPADA LICHSTON
Título: Sequestro de Carbono e anatomia de Faveleira sem espinhos no semiárido
nordestino
Resumo: O objetivo do presente trabalho foi estudar a assimilação de carbono pela
espécie Cnidosculus quercifolius Pohl ex Baill conhecida como faveleira, e analisar a
anatomia interna de caule e folhas para verificar as adaptações da planta ao ambiente. A
faveleira foi cultivada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte (IFRN) em Apodi-RN; As análises foram realizadas através do medidor
de carbono por sistemas de trocas gasosas LCPro, em três horários: 06:00h, 11:00h e
16:00h; Foram preparadas lâminas histológicas de corte transversal do caule e folha. A
taxa fotossintética de Cnidoscolus quercifolius (faveleira) às 06:00h foi de 15µmol CO2
m -2 s -1; 21 µmol CO2 m -2 s 1 às 11:00h e 16 µmol CO2 m -2 s -1 às 16:00h; com média
diária de 17,3 µmol CO2 m -2 s -1. Verificou-se a presença de tricomas, ductos lipídicos e
várias drusas na anatomia do caule. A folha também apresentou muitas drusas, ductos e
cutícula espessa.
Palavras-chave: Faveleira. Anatomia. Carbono. Fotossíntese
Title: Carbon Sequestration and anatomy faveleira without thorns in the semiarid
Northeast
Abstract: The aim of this work was to study the assimilation of carbon by the species
Cnidosculus quercifolius Pohl ex Baill known as faveleira, and analyze the internal
anatomy of the stem and leaves to check the plant adaptations to the environment. The
faveleira was grown in the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio
Grande do Norte (IFRN) in Apodi-RN; Analyses were performed using the carbon meter
for gas exchange LCPro systems in three times: 06: 00h, 11: 00h and 16: 00h;
histological slides of cross section of the stem and leaf were prepared. The
photosynthetic rate of Cnidoscolus quercifolius (faveleira) at 06:00h was 15µmol CO2 m
-2 s -1; 21 micromol CO2 m -2 s -1 at 11: 00h and 16 micromol CO2 m -2 s -1 at 16: 00h;
a daily average of 17.3 micromol CO2 m -2 s -1. It is the presence of drusen in trichomes
and various stem anatomy. The sheet also showed many Druze and thick cuticle.
Keywords: Faveleira. Anatomy. Carbon. Photosynthesis
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Código: SB0946
Autor: ÂNGELA KELLY DA CUNHA MOURA
Orientador: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA
Co-Autor: ELIZABETH CRISTINA GOMES DOS SANTOS, YAMARA ARRUDA SILVA DE
MENEZES
Título: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DOS EXTRATOS AQUOSOS DE
FOLHAS DAS PLANTAS Jatropha mollissima E Jatropha gossypiifolia
Resumo: Introdução: Na atualidade é cada vez mais comum o surgimento de um novo
mecanismo de resistência por parte dos microrganismos, problemática que tem
emergido como importante problema em saúde pública. Devido o uso descontrolado de
diferente terapêuticas existentes, surge a necessidade do desenvolvimento de novas
alternativas, dentre as quais estão as plantas como fonte biocompostos ativos. O
presente trabalho visa extrair compostos bioativos a partir das folhas de Jatropha
mollissima e Jatropha gossypiifolia e caracterizar sua atividade antimicrobiana.
Metodologia: Os extratos aquosos das folhas das espécies J. mollissima e J. gossypiifolia
foram preparados e, posteriormente, esse extrato foi incorporado em ágar Müeller
Hinton utilizando o método de diluição em ágar. Suspensões microbianas foram
preparadas usando as bactérias gram-positivas Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Enterococcus faecalis, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus (Amostra
clinica), as bactérias gram-negativos Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae e fungo Candida albicans. Os
microrganismos foram aplicados sobre o meio utilizando um replicador de Steers sendo
seu carimbo posicionado sobre as placas. Posteriormente observou-se o crescimento
dos microrganismos.
Resultados: Observou-se crescimento normal dos microrganismos testados, nas placas
controles, enquanto nas placas contendo o extrato da espécie J. molliss
Palavras-chave: Jatropha gossypiifolia. Jatropha mollissima. Extrato aquoso.
Title: EVALUATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACTS OF LEAVES
PLANTS Jatropha mollissima AND Jatropha gossypiifolia
Abstract: Introduction: Today, it is becoming increasingly common the appearance of a
new mechanism of microorganisms resistance, this problem has emerged as an
important public health problem because of the uncontrolled use of existing therapeutic
different, the need arises for the development of new alternatives, among which are the
plants as a source active compounds. This paper aims to extract bioactive compounds
from leaves Jatropha mollissima and Jatropha gossypiifolia and characterize their
antimicrobial activity
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Methodology: Aqueous extract of the leaves of the species J.mollissima and J.
gossypiifolia were prepared. These extracts were incorporated in Mueller Hinton agar
using the agar dilution method. Microbial suspensions were prepared using grampositive bacteria S. aureus, S.epidermidis, E. faecalis, B. cereus, S.aureus * (clinical
sample), gram negative E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, E. cloacae and the fungus C.
albicans. The microbial suspensions were applied using Steers replicator and its stamp
placed under the plates. Subsequently was observed the growth of the microorganisms.
Results: The normal growth of the microorganisms on the control plates was observed.
The plates containing the extract of specie J. mollissima was observed the inhibition of
growth of S.epidermidis , B. cereus, S. aureus (clinical sample). The plates containing J.
gossypiifolia extract was observed inhibition of growth of S. epidermidis, S.aureus , B.
cereus, S. aur
Keywords: Jatropha gossypiifolia. Jatropha millissima. Aqueous extract
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Código: SB0947
Autor: ANDRÉ FERNANDES SILVA
Orientador: JOABE DOS SANTOS PEREIRA
Título: ESTUDO DOS COMPONENTES DA MATRIZ EXTRACELULAR DE LEIOMIOMAS
ORAIS, UTERINOS E MIOMÉTRIO NORMAL ATRAVÉS DO MÉTODO HISTOQUÍMICO
TRICRÔMIO DE MASSON
Resumo: Objetivo: O propósito deste estudo foi avaliar as características
histomorfológicas e histoquímicas dos tecidos constituintes de leiomiomas orais (LO),
leiomiomas uterinos (LU) e miométrio normal (MN), utilizando a coloração tricrômio de
Masson. Metodologia: Cortes histológicos de dez LO, 11 LU e 11 MN foram obtidos. Toda
a extensão das lâminas foi avaliada nos aumentos 100x e 400x. As características
histomorfológicas foram analisadas com cortes corados em H&E. As fibras colágenas e o
músculo liso foram analisados por meio do tricrômio de Masson. Resultados: Seis LO
exibiram infiltrado inflamatório moderado ou intenso, enquanto em dez LU houve
infiltrado leve (p=0,016). Seis LO e sete LU exibiram equilíbrio de colágeno em relação
ao tecido muscular (p>0,05). Todos os MN apresentaram predominância de músculo
sobre o colágeno, o que é estatisticamente significativo quando comparados a todos os
leiomiomas unidos (p<0,01). Conclusões: Leiomiomas da cavidade oral e do útero
apresentam características histomorfológicas e histoquímicas semelhantes. Há, ainda,
diferenças similares entre tais neoplasias e o MN. Os resultados sugerem que podem
existir fatores comuns relacionados ao surgimento e desenvolvimento desses tumores
de músculo liso.
Palavras-chave: Leiomiomas orais. Leiomiomas uterinos. Tricrômio de Masson.
Title: COMPARATIVE STUDY OF THE EXTRACELLULAR MATRIX OF ORAL AND UTERINE
LEIOMYOMAS AND NORMAL MYOMETRIUM, WITH THE MASSON’S TRICHROME
STAINING PROTOCOL
Abstract: Objective: The purpose of this study was to evaluate histomorphologic and
histochemical characteristics of tissue constituents from oral leiomyomas (OL), uterine
leiomyomas (UL) and normal myometrium (NM) using Masson's trichrome stain. Study
Design: Tissue sections from ten OL, 11 UL and 11 NM were obtained. Full extension of
slides were evaluated at 100x and 400x. Histomorphologic characteristics were
analyzed with H&E stained sections. Collagen fibers and smooth muscle were analyzed
using Masson's trichrome. Results: Six OL exhibited moderate or intense inflammatory
infiltrate, while ten UL exhibited mild infiltrate (p=0.016). Six OL and seven UL exhibited
an equality or predominance of collagen when compared to muscle tissue (p>0.05). All
NM revealed a predominance of muscle over collagen tissue, which was statistical
significant when considering all leiomyomas together (p<0.001). Conclusions:
Leiomyomas from oral cavity and uterus revealed similar histomorphologic and
histochemical characteristics. Additionally, similar differences exist between these
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neoplasias and NM. Results suggest that these smooth muscle tumors could have
common factors related to the origin and development of these lesions.
Keywords: Oral leiomyomas. Uterine leiomyomas. Masson Trichrome.
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Código: SB0948
Autor: DÉBORA JOYCE DUARTE DE OLIVEIRA
Orientador: JANE CARLA DE SOUZA
Co-Autor: JULIANA ROMANO DE LIMA
Título: CARACTERIZAÇÃO DOS HÁBITOS E QUALIDADE DE SONO, SONOLÊNCIA
DIURNA E DOS COMPONENTES DA ATENÇÃO DE ESTUDANTES DE SANTA CRUZ
Resumo: Ritmos biológicos são influenciados por fatores endógenos e exógenos. Dentre
os exógenos, os fatores sociais exercem grande influência sobre o ciclo sono e vigília dos
adolescentes. O atraso de fase de sono característico da adolescência é exacerbado pelo
uso de mídias sociais, e junto com o horário social de início das aulas pela manhã
reduzem as horas de sono. Esta privação de sono causa prejuízo no desempenho. O
estudo objetiva caracterizar os hábitos e a qualidade do sono e a sonolência diurna de
adolescentes de escolas públicas e privadas de Santa Cruz/RN. Trata-se de estudo
transversal realizado de fevereiro a maio de 2016, com 40 estudantes de ambos os sexos
de idade média de 15 anos, dos turnos matutino e vespertino. Constatou-se que a
sonolência diurna excessiva (SDE) atingiu 45% dos alunos, o que pode relacionar-se ao
atraso de fase do sono, devido às preferências por horários mais tardios para dormir.
Além disso, parte da amostra (turno da manhã) precisar acordar mais cedo na semana, o
que reduz a quantidade de sono. Isto, somado aos relatos da maioria dos estudantes
(70%) realizar comportamento que contribui para aumentar os despertares noturnos,
pode ter contribuído para 49% apresentar má qualidade do sono e 45% apresentar SDE.
Conclui-se que mais estudos na área são necessários para fortalecer as evidências
científicas, para interferir positivamente no horário social de início das aulas, com o
intento de adequá-los às necessidades cronobiológicas dos alunos.
Palavras-chave: Adolescente. Ritmo Circadiano. Sono.
Title: CHARACTERIZATION OF SLEEP HABITS AND QUALITY AND DROWSINESS
DAYTIME OF SANTA CRUZ STUDENTS
Abstract: Biological rhythms are influenced by endogenous and exogenous factors.
Among the exogenous factors, the social schedules exert great influence on sleep and
wake cycle of adolescents. The sleep phase delay observed in adolescence is exacerbated
by the use of social media; added to this the time of start of classes in the morning
reduce the amount of sleep. This sleep deprivation adversely affects performance. The
study aims to characterize the habits and the quality of sleep and daytime sleepiness of
adolescents from public and private schools in Santa Cruz/RN. It was a cross-sectional
study conducted from February to May 2016, with 40 students of both sexes. The
average age were 15 years, and the adolescents studying in the morning and afternoon
shifts. It was found that 45% of the adolescents with excessive daytime sleepiness (EDS)
which may be related to the delayed sleep phase due to preferences for later times to
sleep. Furthermore, part of sample (morning shift) needs to wake up earlier in the week,
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which reduces the amount of sleep. This, added to the accounts of most students (70%)
perform behavior that contributes to increase nighttime awakenings, may have
contributed to 49% present poor sleep quality and 45% present EDS. It was concluded
that more studies in this area are needed to strengthen the scientific evidence to
positively affect the social time of start of classes, with the intent to adapt them to
chronobiologic needs of students.
Keywords: Adolescent. Circadian Rhythm. Sleep.
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Código: SB0952
Autor: MARTA SILVA DE ARAUJO
Orientador: INGRID WILZA LEAL BEZERRA
Título: Perfil antropométrico e estilo de vida de trabalhadores vinculados ao Programa
de alimentação do trabalhador de indústrias têxteis em Natal/RN
Resumo: O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) visa complementar a
alimentação e contribuir para a melhoria da saúde e do estado nutricional dos
trabalhadores, porém, estudos têm demonstrado que esses trabalhadores estão sujeitos
ao desenvolvimento de obesidade. Por isso, o objetivo do estudo foi traçar o perfil
antropométrico e estilo de vida de trabalhadores de duas indústrias têxtis beneficiados
pelo PAT localizadas em Natal/RN. Participaram 85 funcionários, 15 homens (17,7%) e
70 mulheres (83,4%) com média de idade 41,47±8,7 e 35,63±9,2, respectivamente.
Renda salarial média de 1,06 salários mínimos e IMC 27,23±2,5 para homens e
27,77±4,7 para mulheres, sendo esses valores indicativos de sobrepeso e risco de
comorbidades aumentado. Com relação ao estilo de vida 78,82% dos avaliados
apresentaram NAF (Níveis de Atividade Física) leve ou sedentário. Poucos estudos
avaliaram se o objetivo principal do programa tem sido alcançado e abordado a atual
relação entre a causa-efeito do PAT e o estado de saúde e nutrição dos envolvidos no
programa. Os resultados desse estudo permitem concluir que os trabalhadores
beneficiados pelo PAT nas empresas pesquisadas encontram-se com sobrepeso e NAF
leve ou sedentário. Sugere-se ampliação do n amostral e desenvolvimento de ações
educativas e orientadas para a mudança de comportamento que favoreça o alcance do
peso adequado e de estilos de vida mais ativos.
Palavras-chave: Programa de Alimentação do Trabalhador. Perfil antropométrico.
Title: Anthropometric profile and lifestyle of workers linked to the worker's feeding
program in textile industries in Natal / RN
Abstract: The Worker Food Program (WFP) aims to complement the food and contribute
to improving the health and nutritional status of workers, however, studies have shown
that these workers are subject to the development of obesity. Therefore, the objective of
the study was to trace the anthropometric profile and lifestyle of two TEXTIS industries
workers benefited from the WFP located in Natal / RN. 85 employees participated, 15
men (17.7%) and 70 women (83.4%) with mean age 41.47 ± and 35.63 ±, respectively.
average wage income of 1.06 minimum wages and BMI 27.23 ± for men and 27.77 ± for
women, these are indicative values of overweight and increased risk of comorbidity.
Regarding lifestyle, 78.82% of the individuals presented a light of sedentary PAL
(Physical Activity Level). Few studies have evaluated if the program's main objective has
been achieved or discussed the current relationship between the cause and effect of the
WFP and the health and nutrition of those involved in the program. The results of this
study allow us to conclude that the workers benefit from the WFP in the companies
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surveyed are overweight and sedentary and light PAL. It is suggested expanding the
sample n and the development of educational orientations towards behavior change that
favors reaching the proper weight and more active lifestyles.
Keywords: Worker Food Program. Anthropometric profile.
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Código: SB0953
Autor: ANTONIO LEANDRO CHAVES GURGEL
Orientador: GELSON DOS SANTOS DIFANTE
Título: Produtividade de ovinos em pastos de capim-massai sob pastejo rotativo
Resumo: objetivou-se avaliar o desempenho individual e produtividade de ovinos de
corte em pastos de capim-massai sob pastejo rotativo. Os tratamentos avaliados foram à
combinação de dois níveis de interceptação de luz (IL) e duas alturas de pós-pastejo
(%/cm): 90/15, 95/15, 90/25 e 95/25. Foram utilizados 20 ovinos sem padrão de raça
definido com peso médio inicial de 15±4,1 mantidos em pastagem de capim-massai
manejados em sistema de lotação intermitente e taxa de lotação variável. Foram
avaliados: peso vivo final, ganho de peso médio diário, conversão alimentar, ganho de
peso total, taxa de lotação. Houve efeito das combinações de frequências e intensidade
de pastejo para o ganho médio diário, os maiores ganhos foram observados nos animais
mantidos nos pastos com 90/15, 90/25 e 95/25 (137, 153 e 154 g dia-1,
respectivamente), O ganho de peso total dos animais foi afetado pelos manejos, os
maiores ganhos foram observados no manejo 90/25 (7.60 kg). A conversão alimentar
dos animais mantidos nos pastos manejados a 90/15 e 90/25 (5.39 e 7.76 kg de MS
ingerida por kg de ganho de peso) foram inferiores aos do manejo com 95/15 (15.74 kg
de MS ingerida por kg de ganho). A taxa de lotação não variou entre os manejos com
média de 49.7 cabeças (30kg) ha-1. O manejo do pastejo do capim-massai para ovinos
em sistema intermitente que promove melhor desempenho animal e maior eficiência de
utilização da forragem está associado ao nível de IL e altura de pós-pastejo de 90/15,
90/25 e 95/25.
Palavras-chave: conversão alimentar, ganho de peso, manejo de pastagem.
Title: sheep productivity massaigrass pastures under rotational grazing
Abstract: It aimed to evaluate individual performance and productivity of cutting sheep
in massaigrass pastures under rotational grazing. The treatments were the combination
of two light interception (IL) and two post-grazing heights (% / cm): 90/15, 95/15,
90/25 and 95/25. They used 20 sheep with no breed standard set with initial average
weight of 15 ± 4.1 kept grass massai pasture grazed in rotational stocking system and
variable stocking rate. They were evaluated: final body weight, average daily gain
weight, feed conversion, total weight gain, stocking rate. There was an effect of the
combinations of frequencies and grazing intensity to the average daily gain, the biggest
gains were seen in animals kept in pastures with 90/15, 90/25 and 95/25 (137, 153 and
154 g day-1, respectively ) the total weight gain of the animals was affected by
managements, the biggest gains were observed in the management 90/25 (7.60 kg). The
feed conversion of the animals kept in pastures managed to 90/15 and 90/25 (5:39 and
7.76 kg of DM intake per kg weight gain) were lower than management of those with
95/15 (15.74 kg of DM intake per kg gain). The stocking rate did not vary between the
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managements averaging 49.7 heads (30kg) ha-1. Grazing management of massaigrass
for sheep intermittent system that promotes better animal performance and greater
forage utilization efficiency is associated with the level of IL and post-grazing height of
90/15, 90/25 and 95/25.
Keywords: feed conversion, weight gain, pasture managements
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Código: SB0954
Autor: CLARA MEDEIROS FAGUNDES
Orientador: MALCON DO PRADO COSTA
Título: LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA
ATLÂNTICA RIBEIRINHA: COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA E USOS DE PLANTAS MEDICINAIS
Resumo: O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento etnobotânico,
demonstrando a composição florística da vegetação, como também a utilidade e
potencial medicinal de espécies a partir do conhecimento tradicional da população local
da Escola Agrícola de Jundiaí, Macaíba (RN). Foi feita uma abordagem descritiva,
analisando a relação pessoas/plantas, através da metodologia participante, a partir da
técnica de bola de neve, com entrevistas semi-estruturadas. A área em estudo
representa um remanescente florestal de Mata Atlântica cujo estado de conservação se
mostra deficiente, visto que não há ações de restauração que garantam a preservação da
biodiversidade. Foram registradas 56 espécies, presentes na mata do Bebo e
adjacências, e 46 espécies medicinais, com suas devidas indicações terapêuticas e as
partes da planta que são utilizadas. O estudo é importante para fortalecer as pesquisas
etnobotânicas em áreas de Mata Atlântica no Rio Grande do Norte, já que são escassas,
contribuir e estimular outros estudos na área, e, no que concerne às plantas com
potenciais medicinais, estas podem servir de bases para outros estudos nas áreas de
fitoquímica e farmacologia.
Palavras-chave: Etnobotânica. Mata Atlântica. Plantas medicinais. Saber popular
Title: ETHNOBOTANICAL SURVEY IN A FRAGMENTO OF RIVERSIDE ATLANTIC FOREST:
FLORISTIC COMPOSITION AND USES OF MEDICINAL PLANTS
Abstract: The objective of this study was hum ethnobotanical survey, demonstrating a
floristic composition of vegetation, as also a utility and medicinal potential of the species
from the traditional knowledge of the local population of the Agricultural School of
Jundiaí, Macaíba (RN). It was made a descriptive approach, analyzing people relations /
plants, through the participant methodology, from the snowball technique with semistructured interviews. One area in study representation hum forest remnant of Atlantic
Forest conservation whose condition is deficient, as there is restoration actions to
ensure the conservation of biodiversity. 56 species gifts were registered in Mata Bebo
and adjacencies and 46 medicinal species with your owed medical indications and as
plant contradictory what are used. Study is important to strengthen as ethnobotanical
research in areas of Atlantic Forest in Rio Grande do Norte, as what are scarce, to
contribute and encourage other studies in the área and, with respect to the medicinal
plants, they can serve as a foundation for further studies in the fields of pharmacology
and phytochemical.
Keywords: Ethnobotany. Atlantic Forest. Medicinal plants. Popular knowledge
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Código: SB0957
Autor: LARISSA LUCENA DE ARAÚJO
Orientador: MARIA ALZETE DE LIMA
Título: Elaboração de optótipos para uso em computador
Resumo: A proposta é oferecer tecnologia de livre acesso e que seja possível ser
utilizado em qualquer computador, faz-se necessário desenvolver e testar optótipos
para uso na web, integrando-a a cartilha virtual sobre o autoexame ocular. Trata-se de
estudo de desenvolvimento tecnológico para elaboração de optótipo virtual para
computador realizado em duas etapas: A primeira consiste na elaboração dos optótipos
para uso no computador e a segunda em pesquisar, extrair e filtrar informações para
transposição ao sistema. Após diversas reuniões e discussões, concluiu-se que a
elaboração do software não poderia ser desenvolvido sem antes especificações técnicas
optométricas, visto que era necessário um logaritmo específico para construção do
software e sua programação deveria obedecer cada tipo de computador, envolvendo
diversas escalas. Devido à inviabilização da construção do software optou-se pela
utilização de um instrumento de pesquisa online que engloba a escala de Snellen, com
exame para perto e longe para comparar a efetividade dos dois métodos. Portanto,
mesmo diante as dificuldades, foi trilhado um novo caminho para que o projeto
continuasse em ação, trazendo consigo a persistência de continuar os estudos acerca da
tecnologia atrelada à saúde, principalmente a saúde ocular.
Palavras-chave: Saúde. Enfermagem. Inovação.
Title: Optotype Of Preparing For Use In Computer
Abstract: The proposal is to offer free access and technology that you can use on any
computer, it is necessary to develop and test optotypes for use on the web, integrating
the virtual primer on the eye self-exam. It is technological development study for the
development of virtual computer optotype performed in two stages: The first is the
development of optotypes to use the computer and the second in search, extract and
filter information to implement the system. After several meetings and discussions, it
was concluded that the development of the software could not be developed without
prior technical specifications optometric, as a specific logarithm was necessary to build
the software and your schedule should follow each type of computer, involving different
scales. Due to software construction of impracticability was decided to use an online
search tool that encompasses the Snellen chart with examination for near and far to
compare the effectiveness of two methods. Therefore, despite the difficulties, it has
trodden a new path for the project to continue in action, bringing the persistence to
continue the studies on the technology linked to health, especially eye health.
Keywords: Health . Nursing. Innovation.
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Código: SB0959
Autor: JÚLIA GABRIELA RAMOS PASSOS
Orientador: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA
Título: Papel de mediadores inflamatórios endógenos e diferentes classes de toxinas
escorpiônicas no edema de pata induzido pela peçonha do escorpião Tityus serrulatus
Resumo: Um estudo do edema de pata induzido pela peçonha do escorpião Tityus
serrulatus (TsV) foi realizado em camundongos, tendo como objetivo avaliar sua
resposta inflamatória local. Inicialmente foi feita uma avaliação do curso temporal do
edema em várias doses. Após isso, foi realizado um estudo bioquímico do edema de pata
causado pelo TsV na dose padronizada. Para isso, foi realizada a determinação da
atividade da mieloperoxidade e dosagem de nitrito, como marcadores indiretos da
migração neutrofílica e da produção de óxido nítrico, respectivamente, nas patas
envenenadas por TsV. Visando correlacionar o efeito observado em camundongos com
as toxinas presentes em TsV, a caracterização da atividade fosfolipase foi realizada.
Verificou-se que a melhor dose para produzir um edema de pata em camundongos sem
efeitos sistêmicos significativos é a de 0,5 µg por pata. Houve aumento de nitrito e
mieloperoxidade nas patas 15 minutos após a injeção da peçonha, indicando a
participação de neutrófilos e óxido nítrico na fase inicial desse edema. Atividade
fosfolipase não foi detectada em TsV, sugerindo a ausência ou baixa concentração desse
tipo de toxina em TsV. Estudos adicionais estão em andamento para caracterizar a
participação de hialuronidases neste processo inflamatório. Em conclusão, esse estudo
mostrou que a peçonha do T. serrulatus é capaz de estimular um processo inflamatório
local, com a potencial participação de diversos mediadores inflamatórios.
Palavras-chave: Tityus serrulatus. Escorpião. Edema. Inflamação.
Title: STUDY OF PAW EDEMA INDUCED BY SCORPION VENOM TITYUS SERRULATUS IN
MICE
Abstract: A study of the paw edema induced by Tityus serrulatus venom (TsV) was
conducted in mice, aiming the evaluation of its local inflammatory response. First, a
temporal evaluation of the course of edema at various doses was conducted. After that,
we performed a biochemical study of the paw edema caused by TsV at the standardized
dose. For this, the determination of the myeloperoxidase activity and the nitrite
quantification were done as indirect markers of neutrophil migration and nitric oxide
production, respectively, in the TsV-envenomed paws. In order to correlate the effect
observed in mice with toxins present in TsV, the characterization of the phospholipase
activity was performed. It was found that the best dose to produce a paw edema in mice
without significant systemic effects is 0.5 ug per paw. There was an increase of nitrite
and myeloperoxidase in the paws 15 minutes after the injection of venom, indicating the
participation of neutrophils and nitric oxide in the initial phase of edema. Phospholipase
activity was not detected in TsV, suggesting the absence or low concentration of this
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type of toxin in TsV. Studies are underway to characterize the participation of
hyaluronidases in the inflammatory process observed. In conclusion, this study showed
that the venom of Tityus serrulatus is capable of stimulating a local inflammatory
process, with the potential participation of various inflammatory mediators.
Keywords: Tityus serrulatus. Scorpion. Edema. Inflammation. Toxins.

1743

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0962
Autor: ÉRIC PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA
Orientador: BRUNO CESAR DE VASCONCELOS GURGEL
Título: Avaliação Posterior do Tratamento da Mucosite Peri-implantar
Resumo: A mucosite peri-implantar é uma inflamação da mucosa ao redor do implante,
cuja principal característica é a reversibilidade após o tratamento adequado. Este estudo
objetivou avaliar as condições de higiene oral e o efeito do tratamento das mucosites
peri-implantares em pacientes reabilitados com implantes osseointegrados, atendidos
na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trinta e
oito pacientes previamente diagnosticados com mucosite peri-implantar foram
distribuídos aleatoriamente em dois grupos. Todos os pacientes receberam o tratamento
não-cirúrgico associado (teste, n = 22) ou não (controle, n = 16) a clorexidina a 0,12%,
além de instrução de higiene bucal individual. Os pacientes foram avaliados no baseline,
3, 6, 12 e 18 meses quanto ao IPV, PS e SS. A análise estatística foi realizada por meio de
testes não paramétricos, numa avaliação antes e depois do tratamento. A análise
intragrupo mostrou que ambos os tratamentos propostos foram eficazes na redução dos
IPV, PS e SS (p<0,05). Concluiu-se que a terapia mecânica por si só foi eficaz na redução
dos parâmetros clínicos analisados e que a terapia de suporte peri-implantar fora
eficiente em reduzir os parâmetros avaliados ao final do estudo.
Palavras-chave: Mucosite peri-implantar. Higiene oral. Tratamento.
Title: Posterior Evaluation of Peri-implant Mucositis Treatment
Abstract: The peri-implant mucositis is an inflammation of the mucosa around the
implant, whose main characteristic is the reversibility after appropriate treatment. This
study aimed to evaluate the conditions of oral hygiene and the effect of treatment of
peri-implant mucositis in patients rehabilitated with osseointegrated implants, attended
at the School of Dentistry, Federal University of Rio Grande do Norte. Thirty-eight
patients previously diagnosed with peri-implant mucositis were randomized into two
groups. All patients received nonsurgical treatment associated (test, n = 22) or not
(control, n = 16) chlorhexidine 0.12%, and individual oral hygiene instruction. Patients
were evaluated at baseline, 3, 6, 12 and 18 months on the IPV, PS and SS. Statistical
analysis was performed using nonparametric tests in an evaluation before and after the
treatment. The intragroup analysis showed both the treatments were effective in
reducing IPV, PS and SS (p <0.05). It was concluded that the mechanical therapy alone
was effective in reducing the analysed clinical parameters and supportive peri-implant
therapy was effective in reducing the parameters evaluated at the end of the study.
Keywords: Peri-implant Mucositis. Oral Hygiene. Treatment.
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Código: SB0963
Autor: MERIÂNGELA MIRANDA DA CRUZ
Orientador: ADLEY ANTONINI NEVES DE LIMA
Título: AVALIAÇÃO ANALÍTICA, TERMOANALÍTICA E PARÂMETROS CINÉTICOS DE
DEGRADAÇÃO DOS TRITERPENOS ALFA, BETA AMIRONA
Resumo: A alfa, beta amirona é uma substância da classe dos triterpenos, essa molécula
é um derivado semi-sintetico da alfa, beta; amirina, ambas são isoladas da Protium
heptaphyllum. Logo, o presente trabalho visa avaliar o comportamento térmico da alfa,
beta amirona pelos métodos termoanalíticos DSC, DTA e TG, usando também a técnica
de FTIR para corroborar com esses dados. Os resultados mostram que a molécula
apresentou dois eventos endotérmicos para a curva de DSC: a primeira corresponde à
fusão da amostra e a segunda perda de massa, que coincidiu com o evento de perda de
massa no TG. O primeiro evento endotérmico está relacionado com a fusão da amostra
que começou aos 89°C terminando e com temperatura final de 132 °C. O segundo evento
endotérmico começou a uma temperatura de 254°C e terminou em 307°C. No TG foi
encontrado apenas um estágio de perda de massa para alfa, beta amirona. Essa perda de
massa começou em uma temperatura de 232°C e terminou a 350°C. Na análise de FTIR
em diferentes temperaturas de 100°C, 150°C, 175°C, 200°C, 225°C e 250°C é possível
visualizar que os principais picos de vibração, como de estiramento da ligação C=O em
1705 cm-1, assim como a intensa banda representada na região de 2850 a 2950 cm-1,
ainda se mantem com o aumento da temperatura. Portanto, a alfa, beta; amirona
apresentou boa estabilidade, já que a substância começou a perda de massa em
temperatura elevada e não sofreu mudanças significativas no FTIR quando submetida a
aquecimento.
Palavras-chave: Amirona, DSC, TG, DTA, FTIR.
Title: analytical evaluation, thermal analysis and kinetic parameters of degradation
triterpenes alfa, beta amirona
Abstract: The alfa, beta amirona is a substance of the triterpene class, this molecule is a
semisynthetic derivative of alfa, beta amyrin, both are isolated from Protium
heptaphyllum. Therefore, the present study aims to evaluate the thermal behavior of
alfa, beta amirona by thermoanalytical methods DSC, DTA and TG also using the FTIR
technique to corroborate this data. The results show that the molecule showed two
endothermic events for the DSC curve: the first corresponds to the melting of the sample
and the second mass loss, coinciding with mass loss in TG event. The first endothermic
event is associated with the merger of the sample began at 89°C and ending with a final
temperature of 132°C. The second endothermic event started at a temperature of 254°C
and ended at 307°C. TG was found only a mass loss stage to alfa, beta amirona. This
mass loss began at a temperature of 232°C and ended at 350 ° C. In the FTIR analysis
different temperatures of 100°C, 150°C, 175°C, 200°C, 225°C and 250°C is possible to see
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that the main vibration peaks such as stretching of the C = O bond in 1705 cm-1, and the
vibrations of the C-H at 1450 cm-1 1375 cm-1, as represented intense band in the region
2850 to 2950 cm-1, still remains with increasing temperature. Therefore, the alfa, beta
amirona showed good stability since the substance began to weight loss at elevated
temperature and not suffer significant changes in the FTIR when subjected to heating.
Keywords: Amirone, DSC, TG, DTA, FTIR.
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Código: SB0965
Autor: ANISSA MELO DE SOUZA
Orientador: LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO
Co-Autor: INGRID WILZA LEAL BEZERRA
Título: Determinação do perfil antropométrico de trabalhadores vinculados ao
Programa de alimentação do trabalhador em Natal/RN
Resumo: O objetivo do estudo foi delinear o perfil antropométrico de trabalhadores
beneficiados pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) em Natal/RN. A
população da pesquisa foi composta por 114 colaboradores de empresas de diferentes
setores de atividade econômica da grande Natal. Para a obtenção das informações, foi
utilizado um formulário semiestruturado, onde foram obtidos dados sócio-demográficas
(sexo, idade, escolaridade e renda), além da tomada de medidas de peso, estatura e
circunferência abdominal. Determinou-se o IMC de cada trabalhador e sua respectiva
classificação, assim como para a circunferência abdominal. Como resultados, observouse 38,59% dos funcionários com excesso de peso e 24,01% classificados com algum tipo
de obesidade. Com relação à circunferência abdominal elevada constatou-se um
percentual de 35,96% da amostra com risco de desenvolver doenças cardiovasculares.
Ressalta-se a relevância da adoção de medidas e ações de educação alimentar e
nutricional junto a esses trabalhadores, bem como constante monitoramento e avaliação
dos programas relacionados à alimentação, tendo em vista a associação entre o estado
nutricional dos colaboradores com os hábitos e comportamento alimentar.
Palavras-chave: Programa de Alimentação do Trabalhador. Estado nutricional. Perfil ant
Title: Determination of the anthropometric profile of workers covered by the Worker
Food Program in Natal/RN
Abstract: The aim of the study was to delineate the anthropometric profile of workers
benefited by the Worker Food Program (WFP) in Natal/RN. The research population
consisted of 114 employees of different sectors of economic activity of large Natal/RN.
To obtain the information, we used a semistructured form where socio-demographic
data were obtained (gender, age, education and income), as well as taking
measurements of weight, height and waist circumference. BMI was determined for each
employee and their respective classification, as well as waist circumference. As a result,
there was 38.59% of employees overweight and 24.01% were classified with some type
of obesity. With respect to the high waist circumference found to be a percentage of
35,96% of the sample at risk for developing cardiovascular diseases. It emphasizes the
importance of adopting measures and actions for nutritional education along these
workers, as well as constant monitoring and evaluation related to food programs, in
view of the association between nutritional status of employees with habits and eating
behavior.
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Keywords: Worker Food Program. Nutritional status. Anthropometric profile.
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Código: SB0966
Autor: MARTA MARIA PINHEIRO
Orientador: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO
Título: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO SOFRIMENTO PSÍQUICO E GÊNERO EM
MACAIBA.
Resumo: A teoria das representações sociais vem sendo amplamente utilizada por
pesquisadores do campo da Saúde Coletiva. O projeto buscou identificar as
representações sociais da população de Macaíba/RN sobre sofrimento psíquico e gênero
e como o Sistema Único de Saúde tem dado respostas a esta problemática. Esse relatório
trouxe o resultado das etapas iniciais propostas no projeto. Trata-se de um estudo piloto
realizado com 06 usuários dos serviços de Atenção Básica do município de Macaíba. A
análise será balizada pela teoria das Representações Sociais. Compreende-se que a
Representação Social é uma forma de conhecimento socialmente elaborada e
compartilhada tendo um objetivo prático e concorrendo à construção de uma realidade
comum a um conjunto social. Nesta pesquisa, encontramos no discurso dos
entrevistados variadas formas de percepção sobre a determinação dos transtornos
mentais dentre elas: hereditária, traumática, espiritual, psíquica, orgânica, nutricional.
Percebe-se que a saúde mental e o sofrimento psíquico são assuntos complexos e
mobilizadores de emoções e temáticas difíceis de abordagem, apesar da crescente
medicalização da loucura. O estudo piloto serviu para padronizar a linguagem, suprimir
termos de difícil compreensão pelos entrevistados, bem como buscar a melhor forma de
abordagem.
Palavras-chave: Saúde mental. Sofrimento Psíquico. Representações Sociais.
Title: SOCIAL REPRESENTATIONS OF SUFFERING PSYCHIC AND GENDER IN MACAÍBA
Abstract: The theory of social representations has been widely used by researchers from
the field of Public Health. The project sought to identify the social representations of the
population of Macaíba/RN on psychological distress and gender and how the Health
System has given answers to this problem. This report brought the result of the initial
steps proposed in the project. This is a pilot study with 06 users of primary care services
in the municipality of Macaíba. The analysis will be groundered by the theory of social
representations. Social representation is a socially developed form of knowledge shared
with a practical purpose and contributing to the construction of a common reality to a
social ensemble. In this research, we find in the various respondents modalities of
discourse from perceptions on the determination of mental disorders among them:
hereditary, traumatic, spiritual, psychic, organic, nutritional. It can be seen that mental
health and mental suffering are complex issues mobilizing emotions and putting
difficulties to thematic approach, despite the increasing medicalization of madness. The
pilot study served to standardize the language, delete terms difficult to understand by
the respondents and seek the best approach.
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Código: SB0971
Autor: BRENNA ALYNNE DE ARAÚJO MENEZES
Orientador: JOANA CRISTINA MEDEIROS TAVARES MARQUES
Co-Autor: ANNY CRISTINE DE ARAÚJO
Título: Identificação de hábitos maternos durante a gravidez
Resumo: Introdução: A gestação é um processo fisiológico que provoca alterações de
ordem psicológica, biológica, nutricional e social na mulher que precisa ser melhor
caracterizada e compreendida. Metodologia: Estudo transversal e qualitativo, de caráter
epidemiológico, abrangendo o público das gestantes e recém nascidos. Resultado: 68,8%
possuem idade entre 18 e 28 anos, moram no bairro Maracujá (24,6%), com renda
inferior (43,8%) a um salário mínimo. Discussão: Em comparação com outros estudos,
também foi visto semelhanças na questão da Escolaridade, Renda e Estado Civil.
Conclusão: É fundamental a caracterização para subsidiar grupos, incentivar pesquisas e
estimular interesse de órgãos públicos, buscando maiores cuidados nessa fase da vida.
Palavras-chave: Gestação. Pré-Natal. Caracterização.
Title: IDENTIFICATION OF MATERNAL HABITS DURING PREGNANCY
Abstract: Introduction: Pregnancy is a physiological process that causes changes in
physical, psychological and social order in wome; resulting in the need for
characterization. Methodology: Cross-sectional and qualitative study of an epidemic,
covering the public of pregnant women and newborns. Result: 68.8 % are aged between
18 and 28 years old, live in the neighborhood Passionfruit (24.6% ), with lower income
(43.8%) to a minimum wage. Discussion: Compared to other studies, was also seen
similarities in the matter of Education, Income and Marital Status. Conclusion: the
characterization to support groups, encourage research and stimulate interest of public
bodies is essential, seeking greater care in this phase of life.
Keywords: Gestation. Prenatal. Description
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Código: SB0973
Autor: ELIZANE POQUIVIQUI DO NASCIMENTO
Orientador: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA CAVALCANTI
Título: COMPARAÇÃO DA ATIVIDADE BETA NO CÓRTEX FRONTAL DE JOVENS
SAUDÁVEIS DURANTE EXECUÇÃO DE TAREFA EM AMBIENTE REAL E EM AMBIENTE
VIRTUAL
Resumo: Introdução: Estudos envolvendo EEG evidenciam melhora da performance
através de modelos de tentativas e erros associados a feedback visuo-motor que podem
fornecer adaptações no movimento. O ritmo Beta se associa a execução de atividade
motora, no entanto, pouco se sabe acerca do comportamento de ativação desse ritmo
cerebral durante tarefas motoras em ambientes virtuais ou reais. Objetivo: Investigar o
comportamento do potencial de ativação das ondas Beta na região frontal de jovens
saudáveis durante uma tarefa motora em ambiente virtual e ambiente real. Metodologia:
Estudo cross-over, no qual 10 jovens saudáveis foram submetidos a uma avaliação
eletroencefalográfica durante a execução de tarefa de subir e descer um degrau no
ambiente virtual e em ambiente real. Os dados foram analisados através do SPSS
(Statistical Package for the Social Science). Resultados: Descritivamente, a atividade de
Beta foi equivalente em ambiente real e virtual. Porém no hemisfério direito houve
maior atividade de beta em ambiente virtual. Conclusão: O comportamento do potencial
de ativação das ondas beta observado durante a execução de uma tarefa motora
apresenta-se de forma variável em função do ambiente que o indivíduo está sendo
exposto - real ou virtual. Dessa forma, ressalta-se a implementação de estudos futuros
que promovam embasamento para tomada de decisão clínica de forma que a escolha do
ambiente terapêutico (real ou virtual) seja de acordo com áreas cerebrais que se
objetiva ativar.
Palavras-chave: Terapia de exposição à Realidade Virtual. Fisioterapia. EEG.
Title: COMPARISON OF BETA ACTIVITY IN HEALTHY YOUNG FRONTAL CORTEX
DURING TASK EXECUTION IN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENT
Abstract: Introduction: studies involving EEG shows that improvement of performance
through trial and error models associated with visuo-motor feedback that can provide
adjustments on the movement. The beta rhythm is associated with the execution of
motor activity, however, knowledge about beta brain activity during motor tasks in
virtual or real environments is still unclear. Objective: Investigate beta power in healthy
young adults fontal cortex during a motor task performed in a virtual and real
environment. Methodology: cross-over study in which 10 healthy young were subjected
to anan EEG assessment while performing a task consisted of going up and down a step
in a virtual environment and real environment. Data were analyzed using SPSS
(Statistical Package for Social Science). Results: Descriptively, Beta activity was
equivalent in real and virtual environment. But in the right hemisphere there was higher
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beta activity in virtual environment. Conclusion: Beta power observed while performing
a motor task present variation according to environment in which the individual is being
exposed - real or virtual. Thus, we emphasize the implementation of future studies in
order to promote basis for clinical decision-making so that the choice of the therapeutic
environment (real or virtual) would be according to the brain areas that are in need for
activation.
Keywords: Virtual Reality Exposure Therapy. Physiotherapy. EEG.
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Código: SB0974
Autor: WILLIANY FERNANDES VILANOVA
Orientador: ROBSON ROGÉRIO PESSOA COELHO
Título: Caracterização física e conservação pós-colheita das vagens de 3 variedades de
fava (Phaseolus lunatus L.)
Resumo: As leguminosas possuem um alto valor nutritivo, fazem parte da dieta diária de
muitas pessoas e por isso tem uma importância notável na economia. O feijão-fava ou
feijão-de-lima (Phaseolus lunatus L.) é uma espécie de alta variabilidade genética, alta
adaptabilidade e produtividade, podendo ser utilizada na alimentação humana, animal e
para a adubação verde. Outras espécies de leguminosas tem uma aceitabilidade maior, e
por isso a fava tem sua cultura afetada, além disso, a pouca pesquisa por parte de órgãos
de pesquisa e extensão resulta em um conhecimento limitado da morfologia da espécie.
Um grande problema enfrentado não somente pela fava, mas também por outras
espécies de leguminosas é a conservação pós colheita, quando ocorre a queda do poder
germinativo, a deterioração e consequentemente a perda do valor nutritivo. O objetivo
do trabalho foi desenvolver um método que assegure à espécie Phaseolus lunatus L. uma
melhor conservação pós colheita, unindo técnicas que possam proporcionar a fava uma
vida de prateleira maior. Para tanto, caracterizou-se inicialmente as vagens e os grãos do
ponto de vista físico e aplicou-se um tratamento pós-colheita (desinfecção + embalagem
plástica armazenado em temperatura ambiente) a fim de averiguar o comportamento
dos grãos nestas condições. Observou-se que o método adotado proporcionou à fava
apenas 5 a 6 dias de vida útil.
Palavras-chave: Leguminosas. Feijão-fava. Produtividade. Conservação.
Title: Physical characterization and post-harvest the pods of three varieties of bean
conservation ( Phaseolus lunatus L. )
Abstract: Legumes have a high nutritional value, are part of the daily diet of many people
and so has a considerable importance in the economy. The lima bean or beans lima bean
(Phaseolus lunatus L.) is a species of high genetic variability, high adaptability and
productivity and can be used in food, animal feed and green manure. Other leguminous
species have a greater acceptability, and so the beans have affected their culture, in
addition, little research by research and extension bodies results in a limited knowledge
of the morphology of the species. A major problem faced not only by the beans, but also
other leguminous species is the post-harvest conservation occurs when the fall of the
germinating power, deterioration and consequently loss of nutritive value. The objective
was to develop a method that ensures the species Phaseolus lunatus L. better post
harvest conservation, joining techniques that can provide fava greater shelf life.
Therefore, it initially characterized the pods and the beans from the physical point of
view and applied a post-harvest treatment (disinfection + plastic packaging stored at
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room temperature) in order to analyze the behavior of the grains in these conditions. It
was observed that the method adopted provided the bean only 5 to 6 days of life.
Keywords: Legumes. Lima bean. Productivity. Conservation.
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Código: SB0975
Autor: IVAN DE OLIVEIRA SILVA
Orientador: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES
Título: Levantamento de espécies de Flebotomíneos (Diptera: Psychodidae) em área de
conservação de mata atlântica em região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte,
Brasil.
Resumo: Dentre os insetos vetores os flebotomíneos são de grande importância, uma
vez que podem transmitir protozoários do gênero Leishmania, causadores das formas
visceral e tegumentar da leishmaniose. As leishmanioses estão entre as principais
doenças humanas transmitidas por insetos vetores e seu ciclo acontece pela interação
do inseto vetor, o animal reservatório e o parasita, que durante o repasto sanguíneo é
inoculado no hospedeiro sadio. O presente estudo faz um levantamento das espécies de
flebotomíneos presentes em um fragmento de Mata Atlântica da região metropolitana de
Natal. O estudo aconteceu na cidade de Nísia Floresta, que possui áreas de vegetação
nativa e habitações próxima a estas. Foram realizadas coletas durante o ano de 2015 na
área de mata em uma unidade de conservação de mata atlântica denominado Floresta
Nacional de Nísia Floresta, utilizando-se armadilhas do tipo CDC. Foram coletados 4449
flebotomíneos, sendo as espécies mais abundantes Evandromyia walkeri e
Psychodopygus wellcomei. P. wellcomei se mostrou relacionada a período de chuva e E.
walkeri aos meses menos chuvosos. Lutzomyia longipalpis se mostrou pouco abundante,
aparecendo apenas após o período chuvoso.
Palavras-chave: Phlebotominae, Leishmaniose visceral, Leishmaniose Tegumentar
Title: Levantamento de espécies de Flebotomíneos (Diptera: Psychodidae) em área de
conservação de mata atlântica em região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte,
Brasil.
Abstract: Sandflies are of great importance among the insect vectors, since they can
transmit protozoa of the Leishmania genus, causing the visceral and cutaneous forms of
leishmaniasis. Leishmaniasis are among the major human diseases transmitted by insect
vectors, and their cycle happens by the interaction between insect vector, the reservoir
animals and the parasite that during the blood meal is inoculated into the healthy host.
This study is a survey of the species of sandflies present in a protected Atlantic Forest
fragment of the metropolitan region of Natal. The study took place in the city of Nísia
Forest, which has areas of native vegetation and next to urban and rural settlements.
Sampling was carried out during the year 2015 in the woodland area of a rainforest
conservation unit called Nísia Forest National Forest, using CDC model traps. 4449
sandflies were collected, being the most abundant species Evandromyia walkeri and
Psychodopygus wellcomei. P. wellcomei was positively related to the rainy season, and
E. walkeri to the drier months. Lutzomyia longipalpis showed little abundance,
appearing just after the rainy season.
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Keywords: Phlebotominae,Visceral leishmaniasis,Cutaneos leishmaniasis
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Código: SB0980
Autor: ANIELE DA SILVA ARAÚJO
Orientador: PRISCILA FABIANA MACEDO LOPES
Título: "A resiliência socioecologica de sistemas semi-áridos brasileiros."
Resumo: A alimentação é um dos requisitos fundamentais para a manutenção da vida
dos seres humanos. Os recursos naturais, muitas vezes, suprem essa necessidade,
principalmente daquelas famílias com os menores potenciais aquisitivos. Neste trabalho,
verificamos como as variáveis sociais e econômicas podem influenciar o uso dos
recursos naturais alimentícios no semiárido, discutindo sua importância para a
manutenção tanto da segurança alimentar quanto dos aspectos culturais relacionados a
esta utilização. O estudo foi realizado no estado do Rio Grande do Norte, em 24
comunidades rurais, distribuídas em cinco polígonos. A coleta de dados ocorreu entre
outubro de 2014 e julho de 2015 por meio de questionários socioeconômicos e
entrevistas semiestruturadas. Entrevistamos um total de 254 pessoas. 52 espécies são
consumidas pelos informantes, sendo 26 de animais e 26 de plantas. O Euphractus
sexcinctus (peba) apresentou uma maior frequência de uso no polígono dois. Com
relação às plantas, Spondias tuberosa Arruda (imbuzeiro) no polígono cinco. Nossos
resultados mostraram que houve diferença de consumo entre as áreas estudadas. A
frequência de uso real das espécies e a quantidade de moradores nas residências
mostraram-se correlacionadas ao consumo dos recursos da Caatinga. Podemos inferir
que o uso dos recursos naturais alimentícios da Caatinga pelas comunidades rurais se é
uma fonte de subsistência alternativa, bem como uma prática relacionada à cultura das
comunidades.
Palavras-chave: Caatinga, Fator socioeconômicos, recursos naturais Segurança alimentar
Title: FACTORS AFFECTING THE USE OF NATURAL RESOURCES OF CAATINGA AS FOOD
SUPPLY IN RURAL COMMUNITIES OF SEMI-ARID REGIONS, RIO GRANDE DO NORTE,
BRAZIL
Abstract: Food is one of the fundamental requirements for maintaining the life of human
beings and natural resources often supply this need, especially those families with the
least potential acquisitive. In this work, we check how social and economic variables
may influence the use of food natural resources in semi-arid, discussing their
importance in maintaining both food security as the cultural aspects related to this use.
The study was conducted in the state of Rio Grande do Norte, in a total of 24
communities distributed in five areas. Data collection took place between October 2014
and July 2015, through socioeconomic questionnaires and semi-structured interviews.
We interviewed a total of 254 people. A total of 52 species are consumed by the
informants, 26 animal species and 26 plants. The Euphractus sexcinctus - peba showed a
higher frequency of use in the polygon two. With respect to plants, Spondias tuberosa
Arruda – imbuzeiro. Our results showed that consumption difference between the
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studied areas. The actual frequency of use of species and number of residents in the
residential shown to be correlated with the consumption of resources Caatinga. The use
of food natural resources of the Caatinga by rural communities in semi-arid becomes an
alternative source of livelihood, as well as a practice related to the culture of the
communities.
Keywords: Caatinga, socioeconomic factor, natural resources, food security
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Código: SB0982
Autor: LUZINETE MEDEIROS DE ALMEIDA
Orientador: MARIA THEREZA ALBUQUERQUE BARBOSA CABRAL MICUSSI
Título: Frequência dos sintomas do trato urinário no puerpério
Resumo: Introdução: O puerpério é o período do ciclo gravídico-puerperal no qual as
alterações no organismo da mulher, causadas pela gestação e pelo parto, regressam ao
seu estado pré-gravídico. Dentre as alterações físicas, destacam-se as modificações do
trato genital e urinário da mulher. Essas alterações são decorrentes do período gravídico
e causadoras do aparecimento dos sintomas do trato urinário inferior, que podem surgir
na gravidez e persistir após o parto. O objetivo deste estudo foi avaliar a frequência dos
sintomas do trato urinário em diferentes períodos do puerpério. Métodos: Estudo
observacional, longitudinal, analítico; na Maternidade das Quintas, Natal-RN; foi
utilizada uma ficha de avaliação desenvolvida para esta pesquisa, que contempla dados
de identificação, socioeconômicos e gineco-obstétricos referentes ao parto atual.
Resultados: A amostra final foi de 132 mulheres, divididas em dois grupos: Grupo
Normal (GN = 68) e Grupo Cesárea (GC = 64). O sintoma do trato urinário mais frequente
entre as mulheres foi a noctúria, sendo relatada por 28,60% e 43,80% das mulheres no
GN e GC, respectivamente. A IUE foi o tipo mais frequente de incontinência entre as
mulheres no GN (10,30%), enquanto que IUU foi o tipo mais frequente de incontinência
entre as mulheres no GC (15,60%). Conclusão: Os sintomas urinários tendem a agravarse ao longo do período de pós-parto, independentemente do tipo de parto.
Palavras-chave: Mulheres. Puerpério. Sintomas do Trato Urinário Inferior
Title: FREQUENCY OF LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS IN IMMEDIATE, LATE AND
REMOTE PUERPERIUM
Abstract: Introduction: The postpartum period is the period of pregnancy and childbirth
in which changes in the woman's body, caused by pregnancy and the birth, returned to
their pre-pregnancy state. Among the physical changes, there are the changes of the
genital and urinary tract of women. These changes are the result of the pregnancy
period and causing the onset of symptoms of lower urinary tract, which can arise during
pregnancy and continues after birth. The aim of this study was to evaluate the frequency
of urinary tract symptoms at different times postpartum. Methods: An observational,
longitudinal, analytical; at Hospital Maternidade das Quintas, Natal, Brazil; It was used
an evaluation form developed for this research, which includes identification data,
socioeconomic and gynecological-obstetrical for the current delivery. Results: The final
sample of 132 women divided into two groups: Normal Group (GN = 68) and Cesarean
Group (CG = 64). The symptom most frequent urinary tract infections among women
was nocturia, reported by 28.60% and 43.80% of women in GN and GC, respectively. SUI
was the most common type of incontinence among women in NG (10.30%), while UUI
was the most common type of incontinence among women in the control group
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(15.60%). Conclusion: Urinary symptoms tend to worsen during the postpartum period,
regardless of the type of delivery.
Keywords: Women. Postpartum Period. Lower Urinary Tract Symptoms
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Código: SB0983
Autor: NAYARA RODRIGUES ROCHA
Orientador: DANIELLE BARBOSA MORAIS
Co-Autor: RAYANNE JACYELE ALVES REGIS
Título: Análise do ciclo do epitélio seminífero do morcego Artibeus planirostris,
caracterizado pelo método da morfologia tubular
Resumo: O morcego Artibeus planirostris apresenta importante função para a
recuperação e manutenção florestal, devido ao seu hábito dispersor de sementes.
Algumas espécies de morcegos apresentam diferentes padrões reprodutivos e
alterações no ciclo do epitélio seminífero (CES), de acordo com variações climáticas
sazonais. Não foram encontrados estudos a este respeito em A. planirostris. Assim,
objetivou-se avaliar a frequência dos estádios do CES de A. planirostris, a fim de
caracterizar a dinâmica espermatogênica de espécimes coletadas no estado do Rio
Grande do Norte nas estações seca e chuvosa. Foram coletados 16 espécimes adultos no
campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal-RN) ao longo
das estações Seca (n=8) e Chuvosa (n=8). Os animais foram eutanasiados, os testículos
coletados e submetidos ao processamento histológico de rotina para inclusão em
historesina e análise sob microscopia óptica. De acordo com o método da morfologia
tubular, o CES apresentou 8 estádios, assim como encontrado em outros mamíferos.
Considerando-se a média entre os dois grupos, o estádio mais frequente foi o I (23,01%
e duração de 3,57 dias) e o menos frequente foi o VI (7,57% e duração de 1,17 dias).
Apenas os estádios I e IV variaram estatisticamente entre as estações (p<0,05). Concluise que a organização do epitélio seminífero não apresentou grandes variações sazonais,
levando a um padrão espermatogênico contínuo em A. planirostris durante todo o ano.
Palavras-chave: Quiróptera; Sazonalidade Reprodutiva; Testículos.
Title: Analysis of the seminiferous epithelium cycle in the bat Artibeus planirostris,
characterized by tubular morphology method
Abstract: The bat Artibeus planirostris has important role in the recovering and forest
maintenance due to its capacity of seed dispersal. Some bat species shows different
reproductive patterns and changes in the seminiferous epithelium cycle (SEC),
according to seasonal climatic variations. It wasn’t found studies about this in A.
planirostris. So, it was aimed to evaluate the frequency of the stages of SEC in A.
planirostris, to characterize the spermatogenic dynamics of species collected in Rio
Grande do Norte state, in the dry and rainy seasons. It were collected 16 adult specimens
in the central campus of Federal University of Rio Grande do Norte (Natal-RN) during
the Dry (n=8) and Rainy seasons (n=8). The animals were euthanized, the testes
collected and submitted to histological processing for embedding in historesin, and
analysis under light microscopy. According to the tubular morphology method, the SEC
showed 8 stages, similar to that found in other mammals. Considering the mean of the
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two groups evaluated, the stage I was the most frequent (23.01% and duration of 3.57
days), and the stage VI was the less frequent (7.57% and duration of 1.17 days). Just the
stages I and IV showed significant variations between the seasons (p<0.05). It can be
concluded that the organization of the seminiferous epithelium didn’t showed large
seasonal variations, allowing a continuous spermatogenic pattern in A. planirostris
during the hole year.
Keywords: Chiroptera; Reproductive seasonality; Testicles
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Código: SB0984
Autor: PATRICIA MONTEIRO LEITE
Orientador: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA
Co-Autor: KARINA MARQUES VERMEULEN, LEILANE LILIAN ARAUJO LEAL
Título: TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM PACIENTE CRÍTICO COM ALTERAÇÃO
GLICÊMICA
Resumo: O objetivo foi descrever as características da dieta enteral e o controle
glicêmico. Estudo transversal com pacientes internados na UTI do Hospital Universitário
Onofre Lopes (HUOL) em Natal/RN. Projeto aprovado pelo CEP/HUOL/UFRN, com
CAAE: 41416814.5.0000.5292. Coletou-se dados com questionário especifico para o
estudo. A amostra final foi de 67 pacientes, idade média de 58 anos ± 15,02 e 50,7% do
sexo masculino. Observou-se que 28,4% apresentavam Diabetes Mellitus, 50,7% Sepse e
28,9% foram a óbito na UTI. Em relação as necessidades calóricas, 76,1% atingiram as
necessidades mínimas, 65,7% alcançaram a média e 14,9% conseguiram atingir a
necessidade máxima. Em relação as proteínas, 64,2% alcançaram a necessidade mínima,
28,4% a média e nenhum paciente conseguiu alcançar a necessidade máxima. Registrouse que 70,1% receberam dietas hipercalóricas e hiperprotéica, 20,9% oligoméricas e 9%
normocalorica e normoproteica. Verificou-se glicemias acima de 180mg/dl em 49,3%
dos 67 pacientes que receberam dieta hiperprotéica, 53,1% dos 49 que receberam dieta
hipoglicídica e 38,8% dos 18 que receberam dietas normoglicidica. Conclui-se maior
administração de dietas hipercalórica, hiperprotéica, oligomérica e alteração do controle
glicêmico.
Palavras-chave: Alteração glicêmica. Pacientes críticos. Terapia Nutricional Enteral
Title: ENTERAL NUTRITION THERAPY IN CRITICAL PATIENTS WITH CHANGE
GLYCEMIC
Abstract: The aim was to describe the characteristics of enteral diet and glycemic
control. Cross-sectional study with patients admitted to the UTI of the University
Hospital Onofre Lopes (HUOL) in Natal/RN. Project approved by CEP/HUOL/UFRN,
CAAE: 41416814.5.0000.5292. was collected-data specific questionnaire for the study.
The final sample of 67 patients, mean age 58 ± 15.02 and 50.7% male. It was observed
that 28.4% had diabetes mellitus, 50.7% Sepsis and 28.9% died in the UTI. Regarding
the caloric needs, 76.1% achieved the minimum requirements, reached 65.7% average
and 14.9% were able to achieve the maximum need. Regarding proteins, 64.2% achieved
the minimum requirement, 28.4% average and no patient was able to achieve the
maximum need. It reported that 70.1% received hypercaloric diets and hyperproteic,
20.9% oligomeric and 9% normocaloric and normoproteic. Glycemia was found above
180 mg / dl in 49.3% of the 67 patients receiving high protein diet, 53.1% of the 49 who
received low-carbohydrate diet and 38.8% of the 18 who received normoglicidic diets. It
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was concluded higher administration hypercaloric diets, high protein, oligomeric and
alteration in glycemic control.
Keywords: Change glycemic. Critical patients. Enteral Nutrition Therapy
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Código: SB0987
Autor: NAYANA TÂNIA DE LIMA GALVÃO
Orientador: EXPEDITO SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR
Co-Autor: HELDER HENRIQUE ALVES DE MEDEIROS, JUDNEY CLEY CAVALCANTE,
MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA
Título: ANÁLISE NÚCLEOS DOPAMINÉRGIGOS DO MESENCÉFALO DO MORCEGO
(Artibeus planirostris).
Resumo: A Dopamina (DA) consiste na substância precursora da síntese de
noradrenalina e adrenalina, tendo a enzima Tirosina-Hidroxilase (TH) como reguladora
desse processo. A DA tem a capacidade de atuar como neurotransmissor no Sistema
Nervoso Central – SNC. Os núcleos do mesencéfalo que expressam DA são a Zona
Retrorubral (RRF, grupo A8), a Substância Negra pars compacta (SNc, grupo A9) e a
Área Tegmental Ventral (VTA, grupo A10). O objetivo deste trabalho é caracterizar
morfologicamente os núcleos dopaminérgicos (grupamentos A8, A9 e A10) do
mesencéfalo do morcego (Artibeus planirostris). O A. planirostris é um morcego comum
no Rio Grande do Norte. Foram utilizados dez animais nesta pesquisa, que foram
anestesiados, perfundidos e os encéfalos removidos da cavidade craniana. Após
desidratação em sacarose, os encéfalos foram submetidos a microtomia e secções
coronais foram obtidas e coletadas em seis compartimentos distintos. Um
compartimento foi submetido a coloração pela técnica de Nissl para análise
citoarquitetônica e as demais submetidas a imunoistoquímica para TH, sendo possível
verificar os limites anatômicos, assim como a citoarquitetura e possíveis subdivisões dos
três núcleos dopaminérgicos do mesencéfalo. No sentido rostro-caudal, os primeiros
neurônios dopaminérgicos a surgirem fazem parte da SNc. A VTA surge nas secções
rostrais e continua até o nível caudal. No nível caudal surge a RRF. A SNc apresentou a
existência de uma subdivisão, a cauda da substância negra.
Palavras-chave: Mesencéfalo; Dopamina; Morcego; VTA; SNc; RRF; Artibeus planirostris.
Title: Citoarchitecture and immunohistochemistry for tyrosine hydroxylase of nuclei
dopaminergic mesencephalic the bat (Artibeus planirostris)
Abstract: Dopamine (DA) is the precursor substance noradrenaline and adrenaline
synthesis, and the enzyme tyrosine hydroxylase (TH) as a regulator of this process. The
DA has the capacity to act as a neurotransmitter in the central nervous system - CNS.
The midbrain nuclei expressing DA are Retrorubral Zone (RRF, A8), the Black Substance
pars compact (SNc, A9 group) and the Ventral tegmental area (VTA, A10 group). The aim
of this study is to characterize morphologically dopaminergic nuclei (groups A8, A9 and
A10) of the bat midbrain (planirostris Artibeus). The planirostris A. is a common bat in
Rio Grande do Norte. ten animals were used in this study, which were anesthetized,
perfused and the brains removed from the cranial cavity. After dehydration in sucrose,
the brains were subjected to microtome and coronal sections were obtained and
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collected in six different magazines. An enclosure was subjected to Nissl staining
technique for analysis and the other citoarquitetônica subjected to
immunohistochemistry for TH, being able to verify the anatomical limits, as well as
cytoarchitecture and possible subdivisions of the three dopaminergic midbrain nuclei. In
the rostral-caudal direction, the first dopaminergic neurons appear to form part of Snc.
The VTA appears in the rostral sections and continues until the flow level. In flow level
comes the RRF. SNc showed the existence of a subdivision, the tail of the substantia
nigra.
Keywords: Midbrain; Dopamine; Bat; VTA; SNc; RRF; Artibeus planirostris.

1767

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0991
Autor: ILONA VIRNA DE AZEVEDO SILVA
Orientador: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS
Título: AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE IN VIVO DO EXTRATO DOS FRUTOS DE Libidibia
ferrea (Mart. ex Tul.)
Resumo: A Libidibia ferrea Martius é uma espécie bastante utilizada popularmente como
antiflamatório, antimicrobiano, e conhecida como Jucá. Estudos científicos comprovam
atividades analgésica, antinflamatória, antiúlcera, para tratamento de cancers e outras
propriedades. A espécie Libidibia férrea é rica em metabólitos secundários como
antraquinonas, alcalóides, flavonóides, lactonas, saponinas, açúcares, taninos e
triterpenos, tendo os taninos como componente principal. O objetivo deste trabalho é
avaliar a toxicidade aguda do extrato aquoso dos frutos de Libidibia ferrea. Foram
utilizados camundongos Swiss (n=12), que receberam por via oral a dose de 2000mg/Kg
do extrato, e foram observados durante 14 dias. Após o período de observação, os
animais foram eutanasiados e coletados sangue para análise bioquímica (dosagens de
glicose, colesterol total, triglicerídeos, AL, AST, proteína total, albumina, ureia,
creatinina). Durante o período de observação não foi detectada diferença de peso
corpóreo, consumo de ração e água, nem mortes. Os parâmetro bioquímicos avaliados
não demonstraram diferenças entre os grupos controle e teste na dose de 2000 mg/Kg.
Demais dados estão em fase de conclusão. O extrato dos frutos da Libidibia ferrea
mostrou-se bastante promissor na pesquisa de novos medicamentos a base de plantas
medicinais.
Palavras-chave: Jucá. Ensaios pré-clínicos. Toxicidade
Title: EVALUATION OF ACUTE TOXICITY OF EXTRACT OF Libidibia ferrea (Mart . Ex
Tul.) FRUITS
Abstract: Libidibia ferrea Martius is a specie mostly used as an anti-inflammatory,
antibiotic and it is known as Jucá. Scientific studies prove analgesic, anti-inflammatory,
anti-ulceractive actions for cancer treatments. The specie is rich in secundary
metabolites as antraquinones, alkaloids, flavonoids, lactones, saponins, sugars, tannins
and triterpenes, where those tannins are the principal compound. The objective of this
study is to evaluate the acute toxicity of Libidibia ferrea fruits’ aquous extract. For the
evaluation, it was used Swiss mice (n=12) that received a dose of 2000mg/Kg of the
extract orally, and they were watched about 14 days. After this period, the animals were
euthanized and blood samples of them were collected for chemical analysis (glycemia,
total cholesterol, triglycerides, ALT, AST, total proteins, albumin, urea, creatinine).
During the observation period, there was no difference detected about body weight,
water and feed intake and deaths. The chemical parameters evaluated didn’t
demonstrate differences between the control group and the test group of 2000mg/Kg
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dose. Other data are in conclusion phase. The Libidibia ferrea fruits’ extract appeared to
be very promising at the new drugs based in medicinal plants’ research.
Keywords: Jucá. Pre-clinical trails. Toxicity
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Código: SB0992
Autor: ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO JANUÁRIO
Orientador: RODRIGO OTHAVIO DE ASSUNCAO E SOUZA
Co-Autor: ARTHUR MAGNO MEDEIROS DE ARAUJO, DAYANNE MONIELLE DUARTE
MOURA, LORENA MARQUES FERREIRA
Título: "Efeito de diferentes técnicas de limpeza da dentina coronária humana na
resistência de união à zircônia."
Resumo: Objetivo: Avaliar a influência da técnica de limpeza para remoção de cimento
provisório na resistência de união entre dentina humana e cerâmica de zircônia (Y-TZP).
Metodologia: Quarenta molares humanos foram incluídos em resina acrílica e o esmalte
removido até expor a dentina. Foram cimentadas coroas provisórias com cimento
provisório de óxido de zinco (RelyX Temp NE, 3M ESPE). Os espécimes foram
distribuídos em cinco grupos de acordo com o fator “técnica de limpeza” (n=8): Controle
(jatos ar-água), pedra pomes e água (PP), jateamento com partículas de Al2O3(50µm),
bicarbonato de sódio (BS), Clinpro Prophy Powder (CPP). O jateamento foi realizado
com o auxílio de um microjateador (5 mm, 10s, 2,8 bar). Em seguida, foram cimentados
cilindros de zircônia (Vita InCeram YZ) (Φ=3,4mm; h=4mm) com cimento resinoso
RelyX Ultimate (3M ESPE) sob uma carga de 750g. As amostras foram armazenadas
(37ºC/90 dias), submetidas ao teste de cisalhamento (1mm/min) e a análise das
superfícies fraturadas. Os dados (MPa) foram analisados mediante ANOVA (1 fator) e
Teste de Tukey (5%). Resultados: O agente de limpeza influenciou os valores de
resistência de união entre os grupos (ANOVA), sendo os maiores valores encontrados no
grupo Al2O3(50µm) (20.83A) e os menores no grupo BS (12.93B). Conclusão: Diferentes
técnicas de limpeza promovem diferentes valores de resistência de união entre dentina
e zircônia, sendo o jateamento com óxido de alumínio o método que promove os
melhores resultados.
Palavras-chave: Reabilitação bucal. Cimentação. Materiais dentários.
Title: Effect of different cleaning techniques of human dentin in bond strength to
zirconia
Abstract: To evaluate the influence of temporary cement removal for cleaning technique
on the bond strength between human dentin and ceramic zirconia (Y-TZP). Methods:
Forty human molars were embedded in acrylic resin and enamel removed to expose the
dentin. They were cemented crowns with temporary cement zinc oxide (RelyX Temp NE,
3M ESPE). The specimens were divided into five groups according to the factor "cleaning
technique" (n = 8): control (air-water spray), pumice and water (PP), sandblasting with
Al2O3 particles (50μm), bicarbonate sodium (BS), Clinpro Prophy Powder (CPP). The
sandblasting was carried out with the aid of a microjateador (5 mm, 10s, 2.8 bar). Then
were cemented zirconia cylinders (Vita InCeram YZ) (Φ = 3.4mm h = 4 mm) with resin
cement RelyX Ultimate (3M ESPE) under a 750g load. The samples were stored (37 ° C /
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90 days), subjected to shear stress (1mm/min) and the analysis of the fractured
surfaces. The data (MPa) were analyzed by ANOVA (one factor) and Tukey test (5%).
Results: The cleaning agent influenced the bond strength values between groups
(ANOVA), with the highest values found in the Al2O3 group (50μm) (20.83A) and the
lowest in BS group (12.93B). Conclusion: Different cleaning techniques would provide
different values bond strength between dentin and zirconia, and blasting with aluminum
oxide to the method showed the best results.
Keywords: Mouth Rehabilitation. Cementation. Dental Materials.
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Código: SB0995
Autor: AMANDA KARLA BARBOSA DA SILVA COSTA
Orientador: LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO
Co-Autor: INGRID WILZA LEAL BEZERRA
Título: Prevalência de pressão arterial elevada em trabalhadores beneficiados pelo
Programa de alimentação do trabalhador em indústrias têxteis de Natal-RN.
Resumo: A sociedade Brasileira de Cardiologia admite que fatores de risco podem
favorecer o desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Deste
modo, sabe-se que a identificação destes fatores na população representa uma das
primeiras medidas para estabelecer condutas de tratamento e prevenção. Sendo assim, o
objetivo deste estudo foi de monitorar a prevalência de Pressão Arterial (PA) elevada
em trabalhadores da indústria têxtil de Natal, RN. Participaram do estudo 98 pessoas
(75 mulheres e 23 homens), com média de idade de 38,5 anos. Mediante aplicação de
questionário, foram levantadas informações sobre: a) indicadores socioeconômicos; b)
aferição de PA. A prevalência de PA elevada foi de 12,5%, sendo maior nas mulheres
(10,4%) quando comparadas aos homens (2,1%). As variáveis socioeconômicas
estudadas também evidenciaram aumento do risco, o que serve como base para que
mais políticas públicas sejam realizadas no intuito de diminuir a incidência desta doença
na população.
Palavras-chave: Hipertensão Arterial, Fatores Socioeconômicos, Indústria Têxtil
Title: Prevalence of high blood pressure in workers benefited by the Worker Food
Program in textile industries from Natal-RN
Abstract: The Brazilian Society of Cardiology admits that risk factors may favor the
development of Chronic Noncommunicable Diseases. That way, it is known the
identification of those factors in population represent one of first steps to establish
conducts of treatment and prevention. Therefore, the aim of this study was to monitor
the prevalence of high blood pressure in workers from textile industry from Natal, RN.
The subjects were 98 people (75 women and 23 men), with a mean age of 38,5 years. By
means of a questionnaire, information about the following aspects was gathered: a)
socio economics status; b) blood pressure measurement. The prevalence of high blood
pressure was 12,5%, it is higher in women (10,4%) when compared to men (2,1%). The
socio economics status study also showed increased risk, which serves as a basis for
more public policies are carried out in order to reduce the incidence of this disease in
the population.
Keywords: Arterial Hypertension, Socio Economics Factors, Textile Industry

1772

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB0996
Autor: MARCIA CASSIMIRO DA COSTA
Orientador: FÁBIO MAGNO DA SILVA SANTANA
Título: Comercialização do Pescado na Feira Livre do Alecrim, Natal-RN.
Resumo: Observando que a feira livre tem grande importância na comercialização de
produtos alimentícios, principalmente com os pescados no geral, é preciso evidenciar
que alguns problemas relacionados com a higiene é uma constante, nesse caso por se
tratar de um alimento muito perecível deve-se ter um pouco mais de atenção e cuidados
redobrados pois, esses problemas com higiene compromete a qualidade dos produtos e
colocam em risco a saúde do consumidor. No intuito de contribuir e multiplicar os
conhecimentos relacionados com a higiene na comercialização de alimentos e com a sua
qualidade, o objetivo desse trabalho foi realizar visitas, aplicar questionários e checklists, para assim obter um diagnóstico e dessa forma poder encontrar possíveis soluções
para serem trabalhadas na questão de boas práticas higiênico-sanitária na
comercialização de pescados na feira-livre do bairro do Alecrim. O diagnóstico final
mostra que existe muitos problemas sejam eles relacionados com a higiene, exposição
dos produtos, armazenamento e transporte. Portanto, é importante evidenciar que esses
são fatores primordiais e importantes que devem ser cumpridos tanto para o bem do
comerciante como para a saúde do consumidor.
Palavras-chave: feira-livre, higiene, boas práticas, pescados.
Title: FISH MARKETING IN FAIR FREE OF ROSEMARY , Christmas -RN
Abstract: Noting that the open market is very important in marketing of food products,
especially with fish in general, we need to show that some problems related to hygiene
is a constant in this case because it is a highly perishable food should have a little more
attention and extra care for these problems with hygiene compromises the quality of
products and pose a risk to consumer health. In order to contribute and multiply the
knowledge related to hygiene in the marketing of food and its quality, the aim of this
study was to conduct visits, apply questionnaires and checklists, to thereby obtain a
diagnosis and thus be able to find possible solutions to they are worked on the issue of
good hygienic and sanitary practices in the marketing of fish in open-air market of the
Alecrim neighborhood. The final diagnosis shows that there are many problems which
are related to hygiene, product display, storage and transport. Therefore, it is important
to highlight that these are essential and important factors that must be met for both the
merchant and the like for consumer health.
Keywords: free-fair , hygiene, good practices , fish.
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Código: SB0998
Autor: FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DE OLIVEIRA
Orientador: FABIANA RODRIGUES DE ARRUDA CÂMARA
Co-Autor: LEILA LAISE SOUZA SANTOS
Título: Uso de quitinase e Hidróxido de Cálcio na eclosão de náuplios de branchonetas
Resumo: Na aquicultura, o microcrustáceo de água doce conhecido como Branchoneta
(Dendrocephalus brasiliensis), tem sido alvo de estudos de comportamento, reprodução,
produção de cistos e técnicas de eficiência de eclosão dos náuplios, sendo este último o
grande entrave a sua utilização em substituição à artêmia. Portanto, o objetivo deste
trabalho é avaliar a ação enzimática no processo fisiológico de amadurecimento e
eclosão do náuplio de branchonetas. No ensaio experimental 1, foram testadas
concentrações de 0,02mg/mL, 0,1mg/mL e 0,2mg/mL de quitinase comercial em 20 mg
de cistos, resultando na concentração ideal de 0,2mg/mL para uma eficiência de eclosão
de 88%. Esta concentração foi utilizada como base para o ensaio experimental 2 que
consistiu de um controle e quatro tratamentos com quatro réplicas. Para o T1 o cisto foi
submetido à quitinase, T2 a hidróxido de cálcio, T3 a ácido ascórbico, T4 hidróxido de
cálcio e ácido ascórbico e em T5 com hidróxido de cálcio, ácido ascórbico e quitinase. As
concentrações de Hidróxido de Cálcio (HC) e Ácido Ascórbico (AA) foram estabelecidas
de acordo com os resultados de melhor taxa de eclosão relatados na literatura. O uso da
quitinase possibilitou um aumento na taxa de eclosão de Dendrocephalus brasiliensis, e
que com a adição de hidróxido de cálcio e ácido ascórbico promove uma maior eficiência
de eclosão dos naúplios (96%).
Palavras-chave: Aquicultura, Microcrustáceo, Hidrolise, Náuplio, Eclosão de cisto
Title: USE OF CHITINASE AND CALCIUM HYDROXIDE FOR THE HATCHING OF
BRANCHONETAS NAUPLII
Abstract: In aquaculture, the freshwater microcrustacean Branchoneta (Dendrocephalus
brasiliensis) has been the subject to studies of behavior, reproduction, production of
cysts, and techniques of nauplii hatching efficiency. Hatching is known to be the major
obstacle for brabchoneta use as a substitute for artemia. Thus, the aim of this study was
to evaluate the enzymatic action in the physiological process of maturation and hatching
of the Branchoneta nauplii. In the first experimental trial, the concentrations tested were
0.02mg/ml, 0.1mg/ml, and 0.2mg/ml of commercial chitinase in 20mg of cysts, which
resulted in the ideal concentration of 0.2 mg/ml for a hatching efficiency of 88%. This
concentration was used as the basis for the experimental test 2, which consisted of a
control treatment and five experimental treatments with three replicas per treatment.
For T1, the cysts were subjected to chitinase; T2 to calcium hydroxide; T3 to ascorbic
acid; T4 to calcium hydroxide and ascorbic acid; and T5 to calcium hydroxide, ascorbic
acid, and chitinase. The concentrations of calcium hydroxide (HC) and ascorbic acid (AA)
were established according to the results of the best hatching rate described in the
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literature. The use of chitinase demonstrated an increase in the hatching rate of the
Dendrocephalus brasiliensis, and the addition of calcium hydroxide and ascorbic acid
further increased the hatching efficiency of the nauplii (96%).
Keywords: Aquaculture, Microcrustacean, Hydrolysis, Nauplii, Cyst hatching
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Código: SB0999
Autor: JOÃO HENRIQUE NASCIMENTO PATRIOTA
Orientador: KERSTIN ERIKA SCHMIDT
Título: Redes laterais no cortex visual de roedores de grande porte
Resumo: Acreditava-se que a organização das redes corticais do cérebro em colunas
corticais funcionais seria um princípio fundamental da organização do cérebro dos
mamíferos. Pensava-se que as colunas funcionais teriam emergido no processo evolutivo
juntamente com a estrutura anatômica básica do neocórtex (Kaas 2006). No entanto,
estudos recentes demonstraram tanto esquemas colunares (e.g., em carnívoros e
primatas) como não colunares (e.g. em pequenos roedores) em mamíferos altamente
visuais (VanHooser 2007). As origens evolutivas e consequências funcionais destas
alternativas distintas de esquema organizacional continuam enigmáticas (VanHooser
2007, Kaschube et al., 2010). Para testar esta teoria analisamos dados anatomicos,
capazes de verificar propriedades do cortex visual primário, com a intenção de
comparar a formação de agrupamentos de axônios, indicativo importantissimo para a
formação de colunas corticais, em animais extremamente e amplamente separados
filogeneticamente, como o gato doméstico (Felis catus) e o aguti (Dasyprocta aguti).
Palavras-chave: Visão, Córtex Visual, Aguti
Title: Lateral Network on visual cortex from big rodents
Abstract: It was believed that the organization of cortical networks of the brain in
functional cortical columns would be a fundamental principle of the mammalian brain
organization. It was thought that the functional columns would have emerged in the
evolutionary process along with the basic anatomical structure of the neocortex (Kaas
2006). However, recent studies have demonstrated both columnar schemes (e.g.,
carnivores and primates) and non-columnar (e.g. small rodents) in highly visual
mammals (VanHooser 2007). The evolutionary origins and functional consequences of
these organizational scheme of different alternatives remain enigmatic (VanHooser
2007 Kaschube et al., 2010). To test this theory analyze anatomical data, able to check
properties of the primary visual cortex, with the intention of comparing the formation of
axon clusters, indicating important for the formation of cortical columns in highly and
widely separated phylogenetically animals such as the domestic cat (Felis catus) and
agouti (Dasyprocta agouti).
Keywords: Vision, Visual Cortex, Cutia.
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Código: SB1000
Autor: RAIANE MEDEIROS COSTA
Orientador: CELIA MARCIA MEDEIROS DE MORAIS
Co-Autor: INGRID WILZA LEAL BEZERRA
Título: Perfil antropométrico de trabalhadores de indústrias têxteis vinculados ao
Programa de alimentação do trabalhador da Grande Natal/RN
Resumo: A relação entre condições de trabalho, saúde e produtividade tem
impulsionado investigações em torno desse tema, tendo em vista a tendência ao
aumento de doenças crônicas, principalmente obesidade, relacionadas aos ambientes de
trabalho. Estudos vem destacando que os trabalhadores de empresas vinculadas ao PAT
podem estar expostos a alimentação inadequada que propicia o sobrepeso. Nessa
perspectiva, o objetivo desse plano de trabalho foi realizar o delineamento do perfil
antropométrico de trabalhadores de indústrias têxteis vinculados ao Programa de
alimentação do trabalhador da Grande Natal/RN. Foi realizado um estudo descritivo,
transversal, de natureza quantitativa, junto aos trabalhadores de 06 indústrias no Rio
Grande do Norte. Para a coletada dos dados utilizou-se um questionário
semiestruturado. As informações obtidas foram processadas e apresentadas em
estatísticas descritivas. A amostra do estudo foi composta por 245 trabalhadores, sendo
24,45% homens e 77,55% mulheres. Quanto ao estado nutricional dos trabalhadores, os
resultados revelaram uma prevalência de 0,82% de trabalhadores com baixo peso,
31,43% eutróficos, enquanto que 67,75% de trabalhadores apresentaram sobrepeso ou
algum grau de obesidade. Os resultados permitem concluir que há uma alta prevalência
de excesso de peso e risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não
transmissíveis na população estudada.
Palavras-chave: Programa de Alimentação do Trabalhador. Estado nutricional
Title: Anthropometric profile of textile workers linked to the worker feeding program in
Natal / RN and nearby areas
Abstract: The relationship between working conditions, health and productivity has
driven investigations into this issue, in view of the tendency to increase in chronic
diseases, particularly obesity related to the workplace. Studies have noted that the
workers of the companies linked to the PAT can be exposed to inadequate nutrition, that
can lead to overweight. In this perspective, the objective of this work plan was to carry
out the design of the anthropometric profile of textile workers linked to the worker
feeding program in the Natal / RN and nearby areas . This was a descriptive, crosssectional, quantitative in nature, with workers in 06 industries in Rio Grande do Norte.
For the collected data was used a semi-structured questionnaire. The information
obtained was processed and presented in descriptive statistics. The study sample
consisted of 245 workers, and 24.45% men and 77.55% women. As for the workers'
nutritional status, the results revealed a prevalence of 0.82% for workers with low
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weight, 31.43% normal weight, while 67.75% of workers were overweight or some
degree of obesity. The results indicate that there is a high prevalence of overweight and
risk for developing chronic diseases in this population.
Keywords: Worker Food Program. Nutritional status
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Código: SB1004
Autor: FERNANDA DE MACEDO SILVA
Orientador: JOANICE E SILVA MIRANDA
Título: PROJETO ARAÇÁ: Recuperado solo de área degradada na UECIA
Resumo: É essencial e urgente que busquemos outras possibilidades de revalorização
dos espaços vitais (água, ar, terra (solo); e o tempo de nossa existência para redescobrir
valores, estimular a sensibilidade e a curiosidade para o aprender a aprender. E só se
aprende a aprender de forma participativa, observando, questionando, planejando,
executando, corrigindo, sugerindo formas de agir, ou seja, fazendo ciência. Neste projeto
objetiva-se desenvolver atividades agrícolas que possibilitem à recuperação do solo em
uma área sem produção, a partir de tecnologias ecológicas do sistema de agroflorestal.
Para isso criamos um banco de dados com informações sobre o projeto permitindo
assim o acesso de outros discentes e docentes ao projeto e que esses sugiram, critiquem,
mostrem alternativas e assim comunguem com os objetivos específicos do projeto. Sob
essa ótica estaremos compartilhando experiências no ambiente interno da Unidade
Acadêmica e promovendo interfaces com a pesquisa.
Palavras-chave: área degradada - recuperação – tecnologia
Title: Araca PROJECT: Recovered from degraded area of soil in UECIA
Abstract: It is essential and urgent to seek other revaluation possibilities of living space
(water, air, earth (soil);. And the time of our existence to rediscover values, stimulate
sensitivity and curiosity for learning to learn and only learn the learn in a participatory
manner, observing, questioning, planning, executing, correcting, suggesting ways of
acting, or doing science. in this objective is to develop agricultural activities project will
allow the soil recovery in an area without production, from technology ecological of
agroforestry system. for this we have created a database with information about the
project thus allowing access to other students and teachers to the project and that they
suggest, criticize, show alternatives and thus commune with the specific objectives of
the project. Under this optical will be sharing experiences in the internal environment of
the Academic Unit and promoting interfaces with the research.
Keywords: degraded area - recovery - technology
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Código: SB1008
Autor: JOSE LUCAS KAIQUY FERREIRA VIEIRA
Orientador: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA
Co-Autor: MAIARA DE MORAES
Título: TERAPIA FOTODINÂMICA EM TECIDOS GENGIVAIS DE HUMANOS
Resumo: A terapia fotodinâmica utiliza fotossensibilizantes que são administrados nas
células alvo seguida de aplicação local de luz visível, produzindo espécies reativas de
oxigênio capazes de ocasionar morte celular por apoptose ou necrose,afetar a
vascularidade local,além de exercer efeitos no sistema imune.Novos fármacos
fotossensibilizantes, como as ftalocianinas nanoparticuladas tem apresentado
excelentes resultados na atividade antitumoral e antibacteriana.O objetivo do estudo é o
de avaliar os efeitos clínicos e detectar por meio da técnica imuno-histoquímica
proteínas relacionadas à reabsorção óssea em tecidos gengivais de humanos submetidos
à terapia fotodinâmica com nanoemulsão de alumínio-cloroftalocianina. Oito voluntários
saudáveis com indicação clínica de exodontia foram incluídos.Foi aplicado na gengiva
dos participantes, 5µM de nanoemulsão de AlClFc seguida de irradiação com laser diodo
(660nm, 100J/cm2). Os espécimes teciduais foram removidos e subdivididos em grupo
teste e grupo controle.Os resultados demonstraram um padrão similar dos escores de
imunomarcação de RANK, RANKL e VEGF entre os grupos, não havendo diferença
estatística significante (p=0.317, p=0.777, p=0.814, respectivamente). RANK e RANKL
exibiram imunomarcação fraca ou ausente na maioria dos espécimes. Imunomarcação
ausente para OPG. O VEGF teve imunomarcação moderada a forte.O estudo mostrou que
a terapia foi bem tolerada e sugere uma forte imunomarcaçao para VEGF após terapia.
Palavras-chave:
Fotossensibilizantes.

Fotoquimioterapia.OPG.RANK.RANKL.VEGF.Fármacos

Title: PHOTODYNAMIC THERAPY ON HUMAN TISSUE GINGIVAL
Abstract: Photodynamic therapy using photosensitizers are administered to target cells
followed by the local application of visible light, producing reactive oxygen species
capable of causing cell death by apoptosis or necrosis affect the local vasculature, and
exert effects on the immune system.New photosensitizing drugs such as
nanoparticulate,phthalocyanines has shown excellent results in antitumor and
antibacterial activity.The Objective of the study is to evaluate the clinical effects and
detect by immunohistochemical technique proteins related to bone resorption in
gingival tissues of humans undergoing photodynamic therapy with aluminum cloroftalocianina of nanoemulsion. Eight healthy volunteers with clinical indication for
extraction were included.It was applied to the gingiva of the participants, 5&#956;M of
nanoemulsionAlClFc followed by irradiation with diode laser (660 nm, 100J / cm 2).
Tissue specimens were removed and divided into test group and a control group .The
results showed a similar pattern of immunostaining scores of RANK, RANKL and VEGF
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between the groups , with no statistically significant difference (p = 0.317 , p = 0.777 , p
= 0,814 , respectively).RANK and RANKL immunostaining exhibited weak or absent in
most specimens. OPG absent for immunostaining. VEGF immunostaining had moderate
to strong. The study showed that the therapy was well tolerated and suggests a strong
immunostaining for VEGF after therapy.
Keywords: Photochemotherapy.OPG.RANK.RANKL.VEGF.Photosensitizing drugs.
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Código: SB1009
Autor: JULLY ISRAELY DE AZEVEDO RODOLFO
Orientador: CLAUDIA SOUZA MACEDO
Título: ELABORAÇÃO DE CREME DE RICOTA COM REDUÇÃO DE LACTOSE E ADIÇÃO DE
CONCENTRADO DE JAMBOLÃO
Resumo: Neste referente trabalho, o maior objetivo foi à elaboração do creme de ricota
com baixo teor de lactose e adicionado de concentrado de Jambolão. Inicialmente, foi
produzido o concentrado de Jambolão de acordo com o descrito em (LAGO, GOMES,
SILVA, 2006), onde a polpa da fruta foi posta em cocção com agitação manual até atingir
40°Brix. Após isso, veio a preparação do creme de ricota utilizando o soro da produção
de queijo coalho como matéria-prima, onde a enzima lactase (β – galactosidade) foi
adicionada para obter-se um produto final com a lactose reduzida. Dentro do projeto de
pesquisa, parte do leite foi sujeito à adição da enzima e a outra passou pelo
processamento normal para que ao fim da produção as análises dos teores de lactose
fossem realizadas. A partir do método titulométrico de Lane-Eynon que baseia-se na
redução do cobre pelos grupos redutores dos açucares, a determinação de lactose de
amostras foram realizadas, são elas: leite, soro, creme de leite e creme de ricota.
Metodologia aplicada tanto para o processamento do creme com baixo teor de lactose,
como para o creme sem utilização da β – galactosidade. Obtendo-se um resultado
bastante agradável quanto a redução da lactose nas amostras dos produtos utilizados.
Palavras-chave: Creme. Ricota. Jambolão. Lactose. Lactase.
Title: RICOTTA CREAM PREPARATION WITH REDUCED LACTOSE AND ADDITION OF
CONCENTRATED JAMBOLAN
Abstract: In related work, the main objective was to prepare the ricotta cream with low
lactose content and added Jambolan concentrate. Initially, it produced Jambolão
concentrate as described in (LAGO, Gomes, Silva, 2006), where the fruit pulp was placed
in cooking with manual stirring until 40° Brix. After this, came the preparation of ricotta
using the cream cheese curd from whey production as raw materials, where the enzyme
lactase (β - galactosidase) was added to obtain a final product with reduced lactose. In
the research project, of the milk was subjected to the addition of the enzyme and the
other passed through the normal processing so that the end of the production analyzes
of lactose contents were performed. From the titration method of Lane-Eynon is based
on that in the reduction of copper by reducing groups of sugars, the determination of
lactose samples were carried out, they are: milk, whey, ricotta cream, milk cream.
Methodology used for both the cream processing with low lactose content, as for the
cream without the use of β - galactosidase. Getting yourself a pretty nice result as the
reduction of lactose in samples of the products used.
Keywords: Cream. Ricotta. Jambolan. Lactose. Lactase.
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Código: SB1011
Autor: MARIA LAURA DE SOUZA LIMA
Orientador: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO
Co-Autor: LORENA DE SOUZA ARAÚJO, RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR
Título: Avaliação da atividade antiinflamatório do olmesartana em modelo de mucosite
oral
Resumo: A mucosite oral é uma complicação comum dos tratamentos de câncer cabeça e
pescoço. O objetivo desse estudo foi mostrar o efeito anti-inflamatório da Olmesartana,
um antagonista do receptor de angiotensina II, em um modelo experimental de mucosite
oral. Foi administrado intrapertitonalmente por dois dias 5-Fluoracil(5-FU), nas doses
de 60 e 40mg/kg, respectivamente. Nos oito dias restantes os animais foram tratados
com olmesartana nas doses de 1, 5 e 10mg/kg. Amostras das bolsas da bochecha foram
retiradas para análise macroscópica. O malonildialdeído (MDA), interleucina-1 beta (IL1β) e fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) foram analisados por Enzyme Linked
Immuno Sorbent Assay (ELISA). A análise de variância seguida do teste de Bonferroni foi
utilizado para calcular diferenças entre os grupos (p<0,05). Todas as doses reduziram os
efeitos inflamatórios da MO, em especial o tratamento com 10 mg/kg de OLME que
reduziu os níveis de TNF-α (p<0,01), IL-1β (p<0,05), MDA (p<0,05) e Escore
Macroscópico (p<0,01), e aumentou os níveis de GSH (p<0,05).
Palavras-chave: Olmesartana. Inflamação. Mucosite Oral
Title: Evaluation of anti-inflamatory activity to Olmezartan in model oral mucositis
Abstract: Oral mucositis is a common complication of head and neck cancer treatments.
The objective of this study was show the anti-inflammatory effect of Olmesartan, an
antagonist of the angiotensin II receptor in a experimental model of oral mucositis. It
was administered intraperitoneal in two days 5-Fluoracil (5-FU), in doses of 60 and
40mg / kg, respectively. In eight days remaining the animals were treated with
olmesartan in doses of 1, 5 and 10 mg / kg. Cheek pouch samples were removed for
macroscopic analysis. The malondialdehyde (MDA), interleukin-1 beta (IL-1β) and
tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) Were Linked Immuno Sorbent analyzed by Enzyme
Assay (ELISA). The analysis of variance followed Bonferroni test was used to calculate
differences between groups (p <0.05). All doses as reduced OM inflammatory effects, in
particular the treatment with 10 mg / kg OLME that reduced TNF-α levels (p <0.01) IL1β (p <0.05), MDA ( p <0.05), Macroscopic Score (p <0.01) and increased GSH levels (p
<0.05).
Keywords: Olmezartan. Inflamation. Oral Mucositis.
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Código: SB1012
Autor: VINICIUS CARLOS DUARTE HOLANDA
Orientador: KENIO COSTA DE LIMA
Co-Autor: NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, PAULO SÉRGIO SILVA PESSOA
Título: Análise dos dados relativos aos indicadores de saúde bucal que aferem
heterogeneidade populacional
Resumo: O presente estudo avaliou as condições de saúde bucal dos idosos
institucionalizados no município de Natal-RN, Brasil, utilizando indicadores
“alternativos” que trazem como proposta aferir a heterogeneidade populacional. A
pesquisa ocorreu em seis instituições de longa permanência para idosos, totalizando
318 idosos. Os indicadores avaliados foram edentulismo funcional, presença de
sextantes anteriores, pares em oclusão, presença de molares, presença de arco dentário
curto e uso e necessidade de prótese dentária. Buscou-se a associação desses
indicadores com a idade, sexo, capacidade cognitiva e grau de dependência para
realização de atividades diárias através dos testes do qui-quadrado e exato de Fisher
com significância de 5%. A população estudada possui, majoritariamente, menos de 83
anos, predominância do sexo feminino, a cor/raça branca e são edêntulos funcionais
(97,3%). Desses, 95,5% não apresentaram arco dentário curto e 65,9% apresentaram
ambos os sextantes anteriores ausentes. De mesmo modo, 78,5 % não possuem dente
molar presente e 84,3% não apresentam nenhum par em oclusão Excetuando-se Arco
dentário curto, os demais desfechos apresentaram uma associação significativa com
uma das variáveis independentes. Nesse sentido, os indicadores presença de sextante
anterior, pares em oclusão e presença de dentes molares conseguiram evidenciar a
heterogeneidade entre os idosos residentes em ILPIs.
Palavras-chave: ILPI, Saúde bucal, Idosos e Análise de dados .
Title: ANALYSIS OF DATA ON ORAL HEALTH INDICATORS MEASURING POPULATION
HETEROGENEITY
Abstract: The present study assessed how oral health conditions of elderly
institutionalized any city of Natal, RN, Brazil, using indicators "Alternative" that bring as
proposal assess the population heterogeneity. The search took place in SIX Institutions
for the aged, totaling 318 elderly. Indicators evaluated Were functional edentulism,
sextants Presence Past, pair occlusion, presence of molars arc Presence Short and dental
use and need for dental prosthesis. We attempted to one these indicators with the
Association Age, sex, cognitive CAPACITY and degree of dependence Pará Activities
Realization Diarias THROUGH THE testicles Chi-square and Fisher exact with 5%
significance. The STUDIED population has, mostly, less than 83 years, predominantly
female, color / white race and are edentulous Functional (97.3%). Of these, 95.5% had
NOT arch dental Short and 65.9% had both OS sextants Previous absent. Likewise,
78.5% have NOT molar tooth Present and 84.3% have NO No pair occlusion Excepting
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dental arch Short Other outcomes showed a significant association with one of the
independent variables. In this sense, the indicators Presence of previous sextant, pair
occlusion and TEETH Molares Presence managed to highlight the heterogeneity among
the elderly residents IN ILPIs.
Keywords: ILPI , Oral Health , Elderly and Data Analysis.
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Código: SB1014
Autor: CLAYTON EMERSON JERONIMO
Orientador: RENATA GONCALVES FERREIRA
Título: Estresse e Competencia reprodutiva em macacos-pregos (Sapajus spp) cativos
Resumo: A longa permanência em cativeiro vem ocasionando o desenvolvimento de
Psicopatologias em espécies de macacos-prego, o que torna esses animais inaptos a
programas de reintrodução. Através da observação e coleta e análises de cortisol fecal,
nós estudamos 26 indivíduos dos quais 6 eram S. libidinosus (mantidos em recinto
fechado no CETAS, Natal, RN), 7 S. flavius (mantidos em recinto aberto no zoológico de
Salvador, BA) e 13 S. xanthosternos (mantidos em recinto de ilha no Zoológico de
Salvador, BA). Usando o método animal focal e um etograma de 7 macrocategorias e 10
estereotipias, nós comparamos esses animais e encontramos que: não houve diferenças
significativas no número de comportamentos estereotipados entre os sexos (U=64;
p=0,95), nem entre os tipos de recinto (H=2,71; p=0,25). Também não foram
encontradas correlações entre estereotipias e nível de cortisol para machos ou fêmeas,
ou qualquer um dos tipos de recintos analisados. Quando comparamos os recintos a
maior diferença no número de estereotipias foi observada entre CETAS e Ilha, com os
animais do CETAS apresentando um número maior desses comportamentos, o que
aponta na direção do enriquecimento ambiental como ferramenta eficiente na
recuperação de indivíduos cativos. No momento estamos refinando as análises para
verificarmos se existe diferenças e/ou correlações entre comportamentos específicos e
não apenas sobre o total de comportamentos indicativos de estresse.
Palavras-chave: estereotipias, macacos-prego, bem-estar, reintrodução.
Title: Stress and reproductive Competence in capuchin monkeys (Sapajus spp) captive
Abstract: The long stay in captivity has caused the development of Psychopathologies
species of capuchin monkeys, which makes these animals unfit reintroduction programs.
Through behavioral observation and analysis of fecal cortisol, we studied 26 individuals
from which 6 were S. libidinosus (kept at closed enclosures at CETAS, Natal, RN), 7 S.
flavius (kept in opened enclosures at Salvador’s Zoo, BA) and 13 S. xanthosternos (kept
in open and island enclosures at Salvador’s Zoo). Using the method of focal animal and
resorting to an ethogram of 7 macro-behavioral categories and 10 stereotypies, we
compared these three animals and found that: there were no significant differences in
the number of stereotyped behaviors between the sexes (U=64; p=0,95), or between
types of enclosures (H = 2.71; p = 0.25). There were also no correlation between
stereotypies and cortisol for males or females, or any of the types of enclosures
analyzed. When we compare the enclosures the biggest difference in stereotypies
number was observed between CETAS and Island, with the animals of CETAS presenting
more of these behaviors, which points in the direction of environmental enrichment as
an efficient tool in the recovery of captive individuals. We are currently refining the
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analysis to check whether there differences and / or correlations between specific
behaviors and not just on the total indicative of stress behavior.
Keywords: stereotypies, capuchin monkeys, welfare, reintroduction.
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Código: SB1015
Autor: MARIANNE TRAJANO DA SILVA
Orientador: WOUBER HERICKSON DE BRITO VIEIRA
Co-Autor: ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Título: EFEITOS DA TERAPIA LASER DE BAIXA INTENSIDADE ASSOCIADA AO
EXERCÍCIO AERÓBIO NO REPARO DE TENOTOMIA DO TENDÃO DE AQUILES DE RATOS
DIABÉTICOS
Resumo: Diabetes Mellitus(DM) é uma doença complexa que exige uma assistência
médica contínua para a redução dos fatores de risco, além do controle glicêmico. A
hiperglicemia característica da DM produz glicação de proteínas e acúmulo de produtos
finais da glicação em vários tecidos humanos, entre eles, o tendão. O exercício
aeróbio(EA) e a terapia laser de baixa intensidade(TLBI) têm sido utilizados no manejo
de tendinopatias em indivíduos com ou sem DM. Objetivo: Observar o efeito da TLBI
associada ao EA no processo de reparo de tenotomia parcial do tendão de Aquiles(TA)
de ratos diabéticos. Métodos: Foram 91 animais divididos em 6 grupos: grupo
controle(GC), grupo controle lesionado(GCL), grupo diabético(GD), grupo diabético
laser(GD-TLBI), grupo diabético exercício(GD-EX) e grupo diabético exercício laser(GDEX+TLBI). A intervenção com EA utilizando um protocolo com aumento progressivo de
tempo e velocidade, 5x semana durante 3 semanas, e a TLBI. Foram analisadas as
características biomecânicas. Para dados com distribuição normal foi utilizado o teste
ANOVA one-way e post hoc de Tukey, dados que não apresentaram distribuição normal
foi utilizado teste de Mann Whitney e post hoc de Dunn’s. Foi adotado p<0.05 para
significância estatística. Resultados: Houve melhoras significativas nas variáveis de
carga máxima, distensão, energia absorvida, stress, área de secção transversa, módulo
elástico e densidade de energia nos grupos GC e GD-TLBI quando comparados aos
grupos diabéticos.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus . Fototerapia. Exercício. Tendão de Aquiles.
Title: EFFECTS OF LOW INTENSITY LASER-THERAPY ASSOCIATED WITH AEROBIC
EXERCISE ON DIABETIC RATS ACHILLES’S TENDON TENOTOMY REPAIR.
Abstract: Diabetes Mellitus is a complex disease that requires continuous medical care
for the reduction of risk factors. The typical hyperglycemia of this disease produces
glycosylation of proteins and so the consequence is the accumulation of glycosylation
final products in various human tissues, among them, the tendon. The aerobic
exercise(AE) and the low level laser therapy(LLLT) have been used to treat
tendinopathies in individuals with or without DM. Objective: Watch the effect of the
LLLT and the AE, in association, in partial tenotomy of the tissue repair of the Achilles
tendon(AT) of diabetic rats. Methods: 91 animals were and divided in 6 groups: control
group(GC), injured control group(GCL), diabetic group(GD), diabetic group LLLT(GD –
TLBI), diabetic group trained(GD - EX) and diabetic group trained laser(GD-EX+TLBI).
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The intervention with AE, using a protocol with a progressive increase of time and
speed, 5 times a week in 3 weeks, and the LLLT. It was analyzed biomechanical
characteristics. For data showing normal distribution was used one-way ANOVA test
and post hoc Tukey and data without normal distribution was used Mann Whitney test
and post hoc Dunn's. It was accepted p <0.05 for statistical significance Results: The
biomechanical tests indicated major improvement in the GC and GD-EX+TLBI groups
when compared with the diabetic groups variables: maximum load, strain, absorbed
energy, stress, cross section area, elastic modulus and energy density.
Keywords: Diabetes Mellitus . Phototherapy. Exercise. Achilles Tendon.
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Código: SB1016
Autor: SUELLEN NAYARA ALVES LUCENA
Orientador: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA
Título: Estudo e modelagem In silico da rede de interação entre miRNAs e genes-alvos
envolvidos na regulação do metabolismo lipídico e oxidante em oleaginosas.
Resumo: As plantas estão sujeitas a diversos estímulos endógenos e ambientais dos
quais não possuem a capacidade de escapar. Assim, desenvolveram sistemas de defesa
objetivando amenizar os efeitos prejudiciais desses estímulos, dentre essas defesas,
existe um arcabouço enzimático contra os danos provocados pelo estresse. As vias de
resposta ao estresse podem ser reguladas por miRNAs, os quais atuam à nível póstranscricional. O objetivo do trabalho foi identificar interações entre o miR398, o qual já
se tem uma ótima caracterização na regulação sob estresses em Arabidopsis thaliana, e
genes alvos das duas isoformas de CSD e CCS identificados nas sequências de ESTs de
Carthamus tinctorius disponíveis no NCBI pela ferramenta BLASTn. Através da
ferramenta STRING foi feita a rede de interação utilizando como entrada a enzima CSD1
de Arabidopsis thaliana, onde foi possível analisar as enzimas co-expressas. Após a
obtenção das ESTs de cártamo, foi utilizada a ferramenta online psRNAtarget para
identificar as possíveis interações miRNA-mRNA para cártamo. Como esperado, nos
resultados foi encontrado uma forte complementariedade entre o miR398 e a CSD1 e a
CCS, porém não foi observado a complementariedade com a CSD2, mas esta interação
entre o miR398 e a CSD2 já foi comprovada experimentalmente em A. thaliana. A
identificação da interação miRNA-mRNA mostra a grande importância da manutenção
desse tipo de regulação para o metabolismo de defesa das plantas.
Palavras-chave: miRNA; mRNA; genes alvos; Carthamus trinctorius; estresse oxidativo.
Title: Study and modeling in silico network interaction between miRNAs and targetgenes involved in the regulation of lipid metabolism and oxidant oil.
Abstract: Plants are subject to several environmental and endogenous stimuli which do
not have the ability to escape. Thus, they have developed defense systems aiming to
minimizing the harmful effects of these stimuli, among these defenses, there is an
enzymatic framework against the damage caused by stress. The stress response
pathways may be regulated by miRNAs, which act at the post-transcriptional level. The
aim of this study was to identify interactions between miR398, which already has a good
characterization in the regulation under stress, and target genes of the two isoforms of
CSD and CCS identified in Safflower. Through STRING was used to make a network
interaction using as input the CSD1 enzyme Arabidopsis thaliana, it was possible to
analyze the co-expressed enzymes. After obtaining the ESTs Safflower, we used the
online tool psRNAtarget to identify potential miRNA-mRNA interactions for safflower.
As expected, the results found a strong complementarity between miR398 and CSD1 and
CCS, however was not observed complementarity with CSD2, but this interaction
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between miR398 and CSD2 has been proven experimentally. The identification of
miRNA-mRNA interaction shows the great importance of maintaining this type of
regulation for the metabolism of plants.
Keywords: miRNA; mRNA; gene targets; Carthamus tinctorius; oxidative stress.
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Código: SB1017
Autor: ANA RITA DANTAS DE LIRA
Orientador: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA
Título: Gestação, qualidade de vida, sono e dor lombopélvica: Estudo comparativo
Resumo: Introdução: Mulheres gestantes apresentam um alto risco de quedas. No
entanto, a prática de exercício melhora a função do equilíbrio. O objetivo desse estudo é
comparar o equilíbrio dinâmico de gestantes fisicamente ativas e sedentárias.
Metodologia: A amostra foi composta por 99 mulheres, 46 praticavam atividade física
regularmente e 53 eram sedentárias. O equilíbrio foi mensurado pelo Balance Master
System®. Resultados: Não houve diferença significativa entre o equilíbrio dinâmico de
mulheres gestantes praticantes de atividade física e sedentárias. Conclusão: A prática de
atividade física parece não influenciar o equilíbrio dinâmico de mulheres grávidas.
Palavras-chave: (Gestação. Equilíbrio. Equilíbrio dinâmico. Atividade física.)
Title: COMPARISON BETWEEN THE DYNAMIC BALANCE OF ACTIVE AND SEDENTARY
PREGNANT WOMEN
Abstract: Introduction: Pregnant women present a high risk of falls. However, physical
activity improves the balance. The aim of this study is to compare the dynamics balance
of physically active and sedentary pregnant women. Methods: The sample consisted of
99 woman, 46 practiced physical activity on a regular basis and 53 who were sedentary.
The balance was measured by the Balance Master System®. Results: There were no
significant difference on the dynamic balance of pregnant women who practice physical
activity and sedentary. Conclusion: The practice of physical activity seems do not affect
the dynamic balance of pregnant woman.
Keywords: (Pregnancy. Balance. Dynamic balance. Physical activity.)

1793

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB1018
Autor: AURÉLIA DE OLIVEIRA BENTO
Orientador: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO
Título: Sofrimento Psíquico e Demandas à Atenção Básica em Parnamirim-RN.
Resumo: Este relatório apresenta os resultados da fase de validação dos instrumentos
da pesquisa “Sofrimento Psíquico e Demandas à Atenção Básica em Parnamirim-RN”
que é do tipo exploratória e tem como objetivo geral identificar junto aos usuários da
Estratégia Saúde da Família (ESF) deste município a percepção sobre problemas de
sofrimento psíquico e compreender como se expressam sob a forma de demandas à
Atenção Básica do SUS por cuidados de saúde mental. Esse projeto piloto foi realizado
junto a usuários e profissionais de uma unidade básica , que não serão incluídos na fase
de pesquisa. Um roteiro de entrevista semiestruturada foi aplicado junto a 10 usuários e
6 profissionais. Os resultados deste estudo piloto apontam para a necessidade da revisão
de algumas questões do roteiro da entrevista, para responder melhor aos objetivos da
pesquisa e estar adaptado a cultura e linguagem da população do estudo. Por outro lado,
a maioria das questões foi validada e indica uma identificação da percepção seja dos
usuários, seja dos profissionais entre sofrimento psíquico e transtorno mental ( doença).
Foi evidenciada a desinformação dos usuários e a falta de capacitação dos profissionais
sobre os equipamentos que compõem a rede de atenção psicossocial. Estes resultados
apontam para uma centralidade na “doença” e o predo
Palavras-chave: Sofrimento Psíquico. Qualidade de Vida. Saúde mental. Atenção Básica.
Title: PSYCHIC SUFFERING AND DEMANDS OF PRIMARY CARE IN PARNAMIRIM-RN
Abstract: This report presents the results of the validation phase of research
instruments "Psychic Suffering and demands to basic care in Parnamirim-RN" which is
the exploratory and has the general objective to identify with the users of the Family
Health Strategy (FHS) of this municipality the perception of psychological distress
problems and understand how they express themselves in the form of demands on the
NHS primary care for mental health care. This pilot project was carried out with users
and professionals from a basic unit, which will not be included in the research phase. A
semi-structured interview guide was applied to 10 users and 6 professionals. The
results of this pilot study indicate the need to review some of the interview script issues,
to better respond to the research objectives and be adapted to culture and language of
the study population. On the other hand, most of the questions was validated and
indicates a perception of identification is the users, whether professionals between
psychological distress and mental disorder (disease). Misinformation of users and the
lack of professional training on the equipment that make up the network of psychosocial
care was evident. These results point to a central role in the "disease" and the
dominance of the biomedical model and the psychiatric knowledge and the necessary
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change in the culture of professionals and users enabling advances in micro-political
field of mental health.
Keywords: Psychic suffering. Quality of life. Mental health. Primary Care.
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Código: SB1019
Autor: DEBORAH LUISA DE SOUSA SANTOS
Orientador: FERNANDO VAGNER LOBO LADD
Título: Adaptações morfofuncionais do gânglio estrelado no sagui (Callitrix jacchus)
Resumo: O entendimento morfoquantitativo do sistema nervoso autônomo de
mamíferos silvestres tem grandes implicações funcionais sendo de grande interesse à
neurociência. O gânglio estrelado (GE) é o principal centro de inervação simpática dos
órgãos da cavidade torácica, primordialmente do coração. Neste trabalho foram
estimados parâmetros morfofuncionais baseados em delineamento estereológico
aplicando-se métodos tridimensionais para melhor entendermos os aspectos
morfoquantitativos do gânglio estrelado do sagui Callitrix jacchus. As principais
questões analisadas foram são possíveis adaptações morfoquantitativas relacionadas ao
gênero e a antimeria do gânglio, para tanto utilizamos sete GE esquerdos (GEe) e sete GE
direitos (GEd) de sagüis saudáveis, alocados em dois grupos (G1 machos (n=4) e G2
fêmeas (n=3)). Os animais utilizados nesse estudo foram oriundos do Centro de
Primatologia/UFRN, que foram submetidos à eutanásia em outros projetos, estamos
contribuindo com amplo aproveitamento desse material, todos os procedimentos foram
autorizados pela CEUA/UFRN (nº 030/2015). Como resultados macromorfométricos
preliminares, obtivemos: G1- Peso GEe 0,005g, GEd 0,006g; Comprimento: GEe 4,95mm
GEd 5,25mm; Largura GEe 2,49mm GEd 2,34mm; G2- Peso GEe 0,0035g, GEd 0,0055g;
Comprimento: GEe 4,48mm GEd 5,93mm; largura GEe 2,28mm GEd 2,03mm. Embora
esses dados não apresentem diferenças estatísticas, os próximos passos da pesquisa
podem revelar diferenças quantitativas na microestrutura.
Palavras-chave: Gânglio estrelado. Sagüi. Estereologia.
Title: Morphoquantitative Adaptations of Stellate Ganglion in Marmoset (Callitrix
jacchus). Preliminary results.
Abstract: The Morphoquantitative understanding of the autonomic nervous system of
wild mammals have major functional implications are of great interest to neuroscience,.
The stellate ganglion (GE) is the main center of sympathetic innervation of the organs of
the chest cavity, primarily heart. In this work we were estimated morphofunctional
based stereological design by applying three-dimensional methods to better understand
the morphoquantitative aspects of stellate ganglion marmoset Callitrix jacchus. The
main issues discussed were morphoquantitative are possible adjustments related to
gender and antimeria ganglion, for that we used seven left GE (GEe) and seven GE rights
(GEd) of healthy marmosets, divided into two groups (G1 male (n=4) and G2 female
(n=3)). The animals used in this study were derived from the Center of
Primatology/UFRN, which were euthanized on other projects, we are contributing to
widespread use of this material, all procedures were approved by CEUA/UFRN (nº
030/2015). As macromorphometric results preliminaries, we obtained: G1 – Weight:
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GEe 0,005g, GEd 0,006g; Length: GEe 4,95mm GEd 5,25mm; Width: GEe 2,49mm GEd
2,34mm; G2- Weight: GEe 0,0035g, GEd 0,0055g; Length: GEe 4,48mm GEd 5,93mm;
Width: GEe 2,28mm GEd 2,03mm. Although, these data do not show statistical
differences, the next steps of the research can reveal quantitative differences in the
microstructure.
Keywords: Stellate Ganglion. Marmoset. Stereology.
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Código: SB1028
Autor: JACINTHIA BEATRIZ XAVIER DOS SANTOS
Orientador: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA
Título: Avaliação da atividade antiescorpiônica de uma formulação tópica a base de
extrato aquoso das folhas de Jatropha gossypiifolia
Resumo: Acidentes com animais peçonhentos são um grave problema de saúde pública.
Cerca de 45% das notificações correspondem a acidentes envolvendo escorpiões. No
Brasil, uma das espécies de importância médica, por causarem acidentes graves, é o
Tityus serrulatus, conhecido popularmente como escorpião amarelo. A picada ocasiona
efeitos locais como dor, parestesia, edema, devido a resposta inflamatória, e sintomas
sistêmicos como alterações cardiovasculares, edema pulmonar, choque e hipertensão
arterial. Para o tratamento dos casos são utilizados analgésicos, anti-inflamatórios e o
soro antiveneno, onde a administração deve ser logo após a picada, prevenindo
complicações que podem levar ao óbito. No entanto, a soroterapia apresenta baixa
eficácia contra efeitos locais. Diante disso, a medicina tradicional tem grande
importância, através da utilização de espécies vegetais, podendo citar a Jatropha
gossypiifolia L., conhecida como “pinhão-roxo”, a qual é utilizada na medicina popular
como antídoto para picada de animais peçonhentos e tratamento para inflamação. Nesse
trabalho foi avaliado o potencial inibitório da espécie J. gossypiifolia frente o edema de
pata induzido pela peçonha do escorpião T. serrulatus, onde se observou que o extrato
quando administrado tanto por via oral quanto intraperitoneal, foi eficaz em reduzir a
resposta local, demonstrando assim o potencial dessa espécie vegetal para o
desenvolvimento de alternativas terapêuticas nos casos de escorpionismo.
Palavras-chave: Antiveneno. Jatropha gossypiifolia. Tityus serrulatus.
Title: INHIBITORY EFFECT OF Jatropha gossypiifolia LEAF DECOCTION AGAINST
EDEMA INDUCED BY Tityus serrulatus SCORPION VENOM
Abstract: Accidents with venomous animals are a serious public health problem. About
45% of notifications corresponds to accidents involving scorpions. In Brazil, one of the
species of medical importance, by causing serious accidents, is the Tityus serrulatus,
popularly known as yellow scorpion. The bite causes local effects such as pain,
paresthesia, edema, due to inflammatory response, and systemic symptoms such as
cardiovascular, pulmonary edema, shock and arterial hypertension. For the treatment
are used analgesics, anti-inflammatories and serum antivenom, where the
administration should be done immediately after the bite, preventing complications that
can lead to death. However, the serum therapy has a low efficacy against local effects.
Facing this, the traditional medicine has great importance, through the use of plant
species, and may be cited the species Jatropha gossypiifolia L., known as "pinhão-roxo",
which has been used in folk medicine as an antidote for the bite of venomous animals
and treatment for inflammation. In this study we evaluated the inhibitory potential of J.
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gossypiifolia species against paw edema induced by the venom of the scorpion T.
serrulatus. It was observed that the extract when administered both orally and
intraperitoneally was effective in reducing the local response, thus demonstrating the
potential of this plant species for the development of therapeutic alternatives in cases of
scorpion envenomation.
Keywords: Antivenom. Jatropha gossypiifolia. Tityus serrulatus
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Código: SB1030
Autor: DANIELA ANTUNES PACHECO
Orientador: ANA PAULA TRUSSARDI FAYH
Título: A iniciação científica contribuindo para a formação do profissional nutricionista
crítico e reflexivo
Resumo: O estudo observacional descritivo avaliou o consumo alimentar durante o
tratamento quimioterápico em 14 crianças e adolescentes com idade entre um e quinze
anos.diagnosticadas com LLA. No 1°, 14º e 28º dia de tratamento quimioterápico os
pacientes permaneceram às 24 horas no hospital para a realização do registro alimentar
de forma direta. As crianças com idade < 10 anos apresentaram aumento no seu
consumo alimentar e as crianças com idade > 10 anos também elevaram seu consumo
energético. Para ambas faixa etárias observou-se um aumento significativo no consumo
de proteínas. As crianças com idade < 9 anos melhoraram seu consumo de fibras
entretanto, assim como as crianças > 9 anos não atingiram as recomendações. As
vitaminas A e C apresentaram consumo satisfatório, apesar de que para as crianças com
idade > 9 anos, observou-se uma diminuição significativa no consumo de vitamina C. O
consumo de vitamina E apresentou redução significativa para as crianças com idade > 9
anos. O consumo de zinco aumentou de forma estatisticamente significativa nos
pacientes mais jovens, e diminui nos pacientes com idade > 9 anos. O consumo de ferro
foi insatisfatório nas crianças com idade < 9 anos em todas as fases do
acompanhamento. Já o consumo de cálcio aumentou durante o tratamento apenas para
as crianças com idade > 9 anos. Sendo assim, vê-se a importância do acompanhamento
nutricional durante e após o tratamento para ALL evitando o aumento de peso
exacerbado.
Palavras-chave: Palavras-chave: Crianças. Adolescentes. Consumo alimentar. Neoplasia.
Title: The scientific research contributing to formation of critical and reflective
professional nutritionist
Abstract: The descriptive observational study evaluated the dietary intake during
chemotherapy in 14 children and adolescents between one and fifteen years old,
diagnosed with LLA. In the 1st, 14th and 28th day of chemotherapy patients remained at
24 hours in the hospital to carry out the food record directly. Children aged <10 years
had increased their food intake and children aged > 10 years also increased their energy
consumption. For both age range was observed a significant increase in the
consumption of protein. Children aged <9 years improved their fiber intake however, as
children> 9 years did not meet the recommendations. Vitamins A and C showed
satisfactory consumer, although for children aged> 9 years, there was a significant
decrease in the consumption of vitamin C. The consumption of vitamin E showed a
significant reduction for children aged > 9 years. Zinc consumption increased
statistically significantly in younger patients, and decreases in patients aged > 9 years.
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The iron intake was unsatisfactory in children aged < 9 years in all stages of monitoring.
The consumption of calcium increased during treatment only for children aged > 9
years. Thus, one can see the importance of nutritional monitoring during and after
treatment for ALL avoiding increase exacerbated weight.
Keywords: Keywords: Children. Teens. Food consumption. Neoplasia.
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Código: SB1031
Autor: JUAN FARLEY MATIAS PALHARES
Orientador: ELISANIE NEIVA MAGALHAES TEIXEIRA
Título: Balanço eletrolítico para codornas européias (Coturnix coturnix coturnix) na fase
inicial
Resumo: Objetiva-se com este trabalho avaliar o efeito do balanço eletrolítico em
diferentes níveis nas dietas sobre o desempenho de codorna europeia (Coturnix
coturnix coturnix) na fase de 22 a 28 dias de idade com base nas variáveis de consumo
de ração (CR), conversão alimentar (CA), ganho de peso (GP). O experimento foi
realizado no setor de coturnicultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
nos campus do município de Macaíba na Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ. Foram
utilizadas 240 codornas europeias, vacinadas de acordo com o desafio de campo da
região, alojadas em boxes, distribuídas em delineamento experimental será inteiramente
casualizado com cinco tratamentos (50, 125, 200, 275 e 350 mEq/kg de ração) e seis
repetições, totalizando 30 unidades experimentais. Observa-se na Tabela 2 que as
codornas alimentadas com a ração com os níveis de 50,125,200,275 e 350 mEq/kg não
apresentou estatisticamente diferença significativa entre as variáveis observadas
(consumo de ração – CR, ganho de peso – GP e conversão alimentar – CA). Não houve
influencia dos balanços eletrolíticos estudados sobre o desempenho de codornas de
corte de 22 a 28 dias de idade.
Palavras-chave: Coturnicultura. Desempenho. Balanço Eletrolítico. Conversão Alimentar
Title: European quails performance 22-28 days fed with different levels of electrolyte
balance
Abstract: Objective with this study was to evaluate the effect of electrolyte balance at
different levels in the diets on the European quail performance (Coturnix coturnix
coturnix) in the finishing phase based on feed intake variables (CR), feed conversion
(CA) weight gain (WG). The experiment was conducted in coturniculture sector of the
Federal University of Rio Grande do Norte on campus Macaíba municipality in Jundiaí
Agricultural School - EAJ. 240 European quails were used in phase 22-28 days old,
vaccinated according to field challenge of the region, housed in boxes distributed in
experimental design will be completely randomized with five treatments (50, 125, 200,
275 and 350 mEq / kg diet) and six replications, totaling 30 experimental units. It is
observed in Table 2 that fed quail to feed the levels of 50,125,200,275 and 350 mEq / kg
showed no statistically significant difference between the observed variables (feed
intake - CR, weight gain - GP and feed - CA). There was no influence of electrolyte
balance studies on quails performance from 22 to 28 days old
Keywords: Coturniculture . Performance . Electrolyte balance . Feed conversion
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Código: SB1032
Autor: THAMIRYS DANTAS NÓBREGA
Orientador: PATRICIA DOS SANTOS CALDERON
Co-Autor: ANA LUÍSA DE BARROS PASCOAL, KÊIVERTON RONES GURGEL PAIVA
Título: Satisfação do paciente reabilitado através de coroas unitárias sobre implantes
Resumo: A reabilitação oral com prótese sobre implantes é cada vez mais frequente nos
serviços odontológicos. As altas taxas de sucesso desta terapia reabilitadora estão
baseadas em diversos parâmetros, sendo os clínicos mais frequentemente utilizados. O
objetivo desse estudo foi avaliar de forma subjetiva a estética das restaurações de
próteses unitárias sobre implantes. Para isso, os pacientes submetidos a reabilitação
com coroa unitária sobre implante na região do sorriso foram avaliados por meio de um
questionário específico. As avaliações foram feitas no momento de instalação das coroas
definitivas, e nos controles de 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos após a instalação. Os
resultados parciais mostram que a maioria dos pacientes procura o serviço, pois estão
insatisfeitos com a estética, consideravam os dentes muito importantes para sua estética
e estavam satisfeitos com o tamanho de seus dentes.
Palavras-chave: reabilitação oral, coroas unitárias, satisfação do paciente
Title: Single implants patient’s satisfaction
Abstract: Oral rehabilitation with prosthesis on implant is increasingly common in
dental services. The high success rate of this rehabilitative therapy is based on several
parameters and the most commonly used is the clinical. The aim of this study was to
evaluate subjectively aesthetic restorations of single implant. Patients rehabilitated with
single implant in esthetic region were assessed by a specific questionnaire. Follow up
occur at the time of crowns insertion, 3 months, 6 months, 1 year and 2 years later.
Initial results show that most patients seek for treatment because of the esthetic,
considered their teeth very important for their esthetic and were satisfied with the size
of their teeth
Keywords: oral rehabilitation, single crown, patient satisfaction
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Código: SB1034
Autor: ANA MAYARA GOMES DE SOUZA
Orientador: CECILIA NOGUEIRA VALENCA
Co-Autor: ALEXANDRA DO NASCIMENTO CASSIANO, LUCIANA DA SILVA PINHEIRO
Título: O ESTÁGIO CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA
FACISA NO HOSPITAL
Resumo: Introdução: O estágio curricular supervisionado (ECS) tem por princípios a
formação acadêmica, pessoal e profissional. O ECS no âmbito hospitalar vai além da
prática e autonomia técnica, pois busca a consolidação do perfil de um profissional que
seja generalista, humanista, crítico e reflexivo, desenvolvido ao longo da formação,
sendo necessário que o acadêmico de enfermagem procure desempenhar um papel em
excelência como estudante e enxergue o docente como um mediador do aprendizado,
um colega que está ali para ajudá-lo a desempenhar sua função com excelência. Objetivo:
analisar a importância do ECS na atenção básica no contexto da formação em
enfermagem para o Sistema Único de Saúde. Metodologia: Estudo
descritivo/exploratório, qualitativo, realizado com docentes do curso de enfermagem da
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí que atuam como supervisores de estágio.
Resultados: A análise das entrevistas permitiu a construção de três eixos: a importância
do estágio supervisionado para a formação do egresso; o papel do docente na supervisão
desse estágio; e os principais avanços e desafios enfrentados por docentes e alunos para
a efetivação do estágio supervisionado. Conclusão: Espera-se que a discussão da
importância do estágio na atenção básica fortaleça a prática docente, o vínculo
acadêmico/institucional e promova melhorias na qualidade de ensino.
Palavras-chave: Enfermagem. Educação em enfermagem. Estágio. Sistema Único de
Saúde.
Title: STAGE CURRICULUM OF NURSING GRADUATION OF FACISA AT HOSPITAL
Abstract: Introduction: The supervised internship (ECS) has by principles the academic,
personal and professional. The ECS in hospitals goes beyond the practical and technical
autonomy, because it seeks the consolidation of a professional profile that is generalist,
humanist, critical and reflective, developed along the training, requiring the nursing
academic look play a role in excellence as a student and sees teaching as a learning
mediator, a colleague who is there to help you fulfill your responsibilities with
excellence. Objective: to analyze the importance of the ECS in primary care in the context
of nursing education for the Health System. Methodology: Descriptive/exploratory
qualitative study conducted with nursing professors at Faculdade de Ciências da Saúde
do Trairí that act as internship supervisors. Results: The data analysis allowed the
construction of three areas: the importance of supervised training for the formation of
egress; the teacher's role in overseeing this stage; and the main advances and challenges
faced by teachers and students for the effectiveness of supervised training. Conclusion:
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It is expected that the discussion of the importance of training in primary care
strengthen teaching practice, academic/institutional affiliation and promote
improvements in the quality of education.
Keywords: Nursing. Nursing Education. Training. Unified Health System.
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Código: SB1035
Autor: CARLOS EDUARDO SIMOES GOMES
Orientador: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES
Título: Flebotomíneos em área peridomiciliar de uma propriedade rural no entorno da
Zona de Proteção Ambiental de Nísia Floresta-RN.
Resumo: O objetivo deste trabalho é a coleta, identificação e estudo das espécies de
flebotomíneos (Diptera, Psychodidae) que habitam a área peridomiciliar de uma
propriedade rural localizada no entorno da Floresta Nacional de Nísia Floresta,
munícipio distante de cerca de 40 Km de Natal, RN. Lutzomya longipalpis é considerado
o mais competente vetor da leishmaniose visceral (VL) no Brasil, e Lutzomyia wellcomei
é transmissor comprovado de leishmaniose tegumentar (TL). Nas últimas décadas as
leishmanioses se disseminaram para áreas urbanizadas e espécies como L. longipalpis
são adaptadas aos ambientes antropogênicos, ambas espécies são registradas no Rio
Grande do Norte. As coletas dos flebotomíneos se deram por um período de 1 ano entre
janeiro e dezembro de 2015, foram realizadas 3 coletas mensais, sempre nos períodos
crepusculares e noturnos, com o uso de armadilhas luminosas do tipo CDC. Os insetos
coletados foram levados ao Laboratório de Entomologia da UFRN, onde foram triados, os
flebotomíneos foram então clarificados, e montados em lâminas para identificação das
espécies, sexo e abundância. Os resultados registraram a presença de 8 espécies,
Psathyromyia brasiliensis, Evandromyia evandroi, Evandromyia lenti, Lutzomyia
longipalpis, Evandromyia walkeri, Psychodopygus wellcomei, Sciopemyia sordellii e
Micropygomyia schereiberi. Foram coletados 1214 espécimens sendo 844 machos
(69,5%) e 370 fêmeas (30,5%).
Palavras-chave: : Leishmaniose Visceral, Leishmaniose Tegumentar, Flebotomíneos
Title: Flebotomíneos em área peridomiciliar de uma propriedade rural no entorno da
Zona de Proteção Ambiental de Nísia Floresta-RN.
Abstract: The purpose of this work is the collection, identification and study of the
species of sand flies (Diptera, Psychodidae) that inhabit the peridomiciliary area of a
rural property located in the vicinity of the National Nísia Floresta Forest, municipality
located about 40 km from Natal, RN. Lutzomya longipalpis is considered the most
competent vector of VL in Brazil, and Lutzomyia wellcomei is proven transmitter of
cutaneous leishmaniasis (TL). In recent decades leishmaniasis have spread to urban
areas and species as L. longipalpis are adapted to anthropogenic environments, both
species are registered in Rio Grande do Norte. The collections of sandflies were given for
a period of one year between January and December 2015, three samples have been
collected monthly, always in twilight and at night times, with the use of light traps of
CDC type. The insects collected were taken to the Entomology Laboratory of UFRN,
where they were screened, the sandflies were then clarified, and mounted on slides for
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identification of the species, sex and abundance. The results recorded the presence of 8
species, Psathyromyia brasiliensis, Evandromyia evandroi, Evandromyia Lenti,
Lutzomyia longipalpis, Evandromyia walkeri, Psychodopygus wellcomei, Sciopemyia
sordellii and Micropygomyia schereiberi. A total of 1214 specimens were collected of
wich 844 were males (69.5%) and 370 females (30.5%).
Keywords: Visceral Leishmaniasis. Cutaneous Leishmaniasis, Phlebotomines
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Código: SB1038
Autor: FELIPE DA COSTA PINHEIRO
Orientador: PATRICIA ANGELICA DE MIRANDA SILVA NOGUEIRA
Título: INFLUÊNCIA DA FORÇA NO EXERCÍCIO ISOCINÉTICO SOBRE OS VALORES DAS
PRESSÕES INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA MÁXIMAS EM PACIENTES COM DOENÇA
PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
Resumo: Contextualização: Existe evidência científica a respeito da redução da força da
musculatura respiratória em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC). Contudo, há poucos estudos que correlacionam essa redução com valores da
força muscular periférica. Objetivos: correlacionar os valores da força muscular
periférica em membro inferior com os valores da força da musculatura respiratória.
Métodos: Trata-se de um estudo observacional, analítico e de delineamento transversal,
com pacientes diagnosticados com DPOC, grau de obstrução de leve a moderada, de
ambos os sexos e idade entre 40 e 80 anos. Para avaliação da força respiratória foi
utilizado o manovacuômetro digital MVD 300® e para a força muscular periférica foi
utilizado o dinamômetro isocinético (Biodex Multi-Joint System 3 Pro, USA). Resultados:
Observou-se correlação significativa entre o pico de torque para extensão (PTE) e as
variáveis PImáx (r = 0,89) e PEmáx (r = 0,88), assim como no pico de torque para flexão
(PTF) e a variável PEmáx (r = 0,96). A correlação entre PTF e PImáx foi forte (r = 0,69).
Conclusão: Os dados sugerem que os valores encontrados no dinamômetro isocinético
(PTE e PTF) mostraram correlação significativa para as variáveis PImáx e e PEmáx,
demonstrando o ganho ou a perda de força muscular em grupos musculares
respiratórios e periféricos.
Palavras-chave: DPOC. Força. Periférica. Respiratória. Manovacuômetro. Isocinético.
Title: Influence of strength in isokinetic exercise on the values of maximal inspiratory
and expiratory pressures in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Abstract: Background: There is scientific evidence for the reduction of respiratory
muscle strength in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).
However, there are few studies correlate that reduction with values of peripheral
muscle strength. Objectives: correlate the values of peripheral muscle strength in the
lower limb with the values of respiratory muscle strength. Methods: This is an
observational, analytical and cross-sectional design, with patients diagnosed with COPD,
degree of mild to moderate obstruction, both sexes and aged between 40 and 80 years.
To assess respiratory strength was used digital manometer MVD 300® and peripheral
muscle strength was used isokinetic dynamometer (Biodex Multi-Joint System 3 Pro,
USA). Results: It was observed significant correlation between the peak torque for
extension (PTE) and the variables MIP (r = 0,89) and MEP (r = 0,88), as well as peak
torque for flexion (PTF) and variable MEP (r = 0,96). The correlation between PTF and
MIP was strong (r = 0,69). Conclusions: The data suggest that the values found in
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isokinetic dynamometer (PTE and PTF) showed significant correlation to the MIP and
MEP variables, demonstrating the gain or loss of muscle strength in respiratory and
peripheral muscles groups.
Keywords: COPD. Strength. Peripheral. Respiratory. Manovacometer. Isokinetic.
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Código: SB1039
Autor: NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO
Orientador: KENIO COSTA DE LIMA
Co-Autor: VINÍCIUS CARLOS DE SOUZA
Título: Construção e validação de um indicador composto para aferição da condição de
saúde bucal de idosos que denote heterogeneidade populacional
Resumo: No que se refere à saúde bucal, os indicadores atualmente referidos na
literatura não se mostram suficientes para discriminar a condições de saúde bucal dos
mesmos. Objetiva-se a produção de um indicador composto que discrimine bem a
condição de saúde bucal os idosos. O estudo se caracteriza por ser do tipo individuado,
observacional e transversal. Foram investigados 318 idosos, nas instituições de longa
permanência para idosos da cidade do Natal-RN. Estes foram avaliados quanto às
condições de saúde bucal, a partir dos índices CPO-d, CPI e PIP. Uma análise fatorial
buscou identificar um número relativamente pequeno de fatores comuns, através da
análise de componentes principais. Foram incluídas na análise fatorial “cinco” variáveis
de saúde bucal e, a partir do critério de Kaiser que considera o percentual de variância
explicado pelos fatores, foi selecionado um fator que, em conjunto, explicou 79,7% da
variância total das variáveis incluídas no modelo de análise. Tal fator foi analisado e
interpretado segundo a dimensão a qual referia, denominando-se o fator de “dentes
presentes”. Assim, esse fator foi capaz de gerar um indicador objetivo que caracteriza a
saúde bucal do idoso das ILPIs de Natal-RN, servindo como parâmetro para estudos que
tenham como desfecho a saúde bucal dessa população idosa, além de mostrar uma
mudança no perfil dessa população com o aumento de dentes em boca e diminuição do
edentulismo.
Palavras-chave: Indicador, Saúde Bucal, Idoso.
Title: Construction and validation of a composite indicator to measure the oral health
conditions of the elderly population that denote population heterogeneity
Abstract: In reference to oral health, the indicators currently reported in the literature
are insufficient to discriminate oral health conditions of themselves. The objective is to
develop an oral health indicator compound that discriminate better the elderly. The
study is characterized as individualized, observational and cross-sectional. 318 elderly
were investigated in long-stay institutions for the elderly in the city of Natal-RN. They
were submitted to epidemiological evaluation of oral health conditions, according to the
CPO-D index, CPI and PIP. A factor analysis tried to identify a relatively small number of
common factors by principal components analysis. Were included in the factorial
analysis "5" oral health variables, from the Kaiser criterion that considers the
percentage of variance explained by the factors, selected one that together explained
79.7% of the total variance of the variables included in the analysis model. That factor
has been analyzed and interpreted according to the dimension to which it referred,
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calling itself the factor of "teeth present." Therefore, this factor was able to generate an
objective indicator that characterizes the oral health of the elderly in the ILPIs of NatalRN , serving as a parameter for studies with the oral health outcome of this elderly
population. Besides showing a change in the profile of this population with the increase
of teeth in the mouth and decreased of edentulism.
Keywords: Indicators, Oral Health, Aged.
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Código: SB1040
Autor: THAIS FERREIRA PINTO DE ARAÚJO
Orientador: ADRIAN ANTONIO GARDA
Título: "Filogeografia e limites específicos de Lithobates palmipes."
Resumo: As florestas tropicas são mundialmente conhecidas por abrigarem uma
biodiversidade surpreendente. O Brasil destaca-se na América do Sul por possuir duas
das maiores florestas tropicais: Amazônia e Mata Atlântica. Essas duas florestas
possuem um histórico de conexões passadas, onde possibilitou um compartilhamento de
táxons. Lithobates palmipes é uma dessas espécies que é encontrada nos dois biomas.
Esse projeto tem o objetivo de verificar a conexão Mata Atlântica e Amazônia pela rota
Norte e a hipótese do L. palmipes ser um complexo de espécie. Para isso, foram
realizados métodos moleculares (Extração de DNA e PCR) e analises filogenéticas. Foi
possível observar uma estruturação definida das duas populações (Amazônia e Mata
Atlântica) e que a rota provavelmente utilizada foi, de fato, a Norte. No entanto, devido à
pouca quantidade de amostras não foi possível verificar se L. palmipes sofreu
especiação.
Palavras-chave: Anuros. Filogeografia, Floresta Neotropical. Filogenia Molecular.
Title: Phylogeography and specific limites of Lithobates palmipes
Abstract: The tropical forests are known worldwide for harboring an amazing
biodiversity. Brazil stands out in South America are for having two of the largest
rainforest: the Amazon and Atlantic Forest. These two forests have a history of past
connections where it made possible to share taxa. Lithobates palmipes is one of those
species that can be found in those two biomes. This project aims to verify the Atlantic
Forest and Amazon connecting through the North route and the possibility of L.
palmipes be a complex of species. For this, molecular methods were performed (DNA
extraction and PCR) and phylogenetic analyzes. It was possible to observe a defined
structure of the two populations (Amazon and Atlantic Forest) and the route was
probably used was, in fact, the North. However, due to the limited number of samples it
was not possible to verify whether L. palmipes suffered speciation.
Keywords: Anuran. Phylogeography. Neotropical Forest. Molecular Phylogeny.
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Código: SB1041
Autor: VANESSA GOMES DA COSTA
Orientador: GILSON DE VASCONCELOS TORRES
Co-Autor: LARA LAISE ALVES DA SILVA, RAFAELA ARAUJO OLIVEIRA
Título: Avaliação das necessidades da assistência à saúde de idosos atendidos na
comunidade
Resumo: O envelhecimento se configura uma problemática de relevância atual, se faz
necessário que na formação acadêmica os discentes procurem abordar temas que de
certa forma levem os alunos a pensar a saúde em um contexto mais amplo, além do
aspecto biológico, associado ao social, psicológico, econômico e da esfera das políticas
públicas, capaz de considerar o contexto social. Tratou-se de um estudo exploratório,
com abordagem quanti-qualitativa. O cenário da pesquisa foi a Atenção Primária a
Saúde, com a participação de 1387 idosos. De acordo com os dados obtidos, verificou-se
que 11,2 % dos idosos eram desnutridos, 41,6% apresentavam-se em risco de
fragilidade, e 35% apresentaram depressão ligeira, 5% apresentaram um quadro de
depressão grave. A desnutrição na terceira idade é responsável por diminuir o tempo de
vida. Para reverter isso, é necessário avaliar as condições nas quais os idosos estão
inseridos. Também um frequente problema de saúde encontrado na população idosa é a
depressão. É uma doença psiquiátrica muito comum, porém sem diagnóstico e
tratamento preciso. Outro problema identificado foi a fragilidade, esta constitui-se como
uma síndrome multidimensional resultante de fatores biológicos, psicológicos e sociais.
A realização desta pesquisa evidenciou alguns problemas de saúde que acometem os
idosos, e reforça ainda mais a necessidade de investigar e intervir de maneira mais
efetiva para minimizar os impactos na vida da população idosa.
Palavras-chave: Saúde do Idoso. Atenção Primária à Saúde. Enfermagem.
Title: Evaluation of care needs to the health of elderly assisted in the community
Abstract: Aging configures a current relevant issues, it is necessary that the academic
training the students seek to address issues that somehow lead students to think of
health in a broader context, beyond the biological aspect associated with the social,
psychological, economic and public policy arena, able to consider the social context. This
was an exploratory study, with quantitative and qualitative approach. The setting of the
research was the Primary Health, involving 1387 elderly. According to the obtained data,
it was found that 11.2% of the elderly were undernourished, 41.6% were at risk of
fragility, and 35% had mild depression, 5% had a serious depression frame.
Malnutrition in the elderly is responsible for decreasing the lifespan. To reverse this, it is
necessary to assess the conditions in which the elderly are inserted. Also a common
health problem found in the elderly is depression. It is a common psychiatric illness, but
without diagnosis and precise treatment. Another problem identified was the weakness,
this constitutes as a multidimensional syndrome resulting from biological, psychological
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and social factors. This research showed some health problems that affect the elderly,
and further reinforces the need to investigate and intervene more effectively to
minimize impacts on the lives of the elderly population.
Keywords: Health of the Elderly. Primary Health Care. Nursing.

1814

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB1044
Autor: GABRIELA SANTANA PEREIRA
Orientador: INGRID WILZA LEAL BEZERRA
Co-Autor: INGRID WILZA LEAL BEZERRA
Título: Análise do consumo alimentar de trabalhadores vinculados ao Programa de
Alimentação do Trabalhador em indústrias têxteis da Grande Natal-RN
Resumo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil do consumo alimentar
dos trabalhadores de empresas vinculadas ao Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) no Estado do Rio Grande do Norte. Foi um estudo de caráter descritivo,
transversal e de natureza quantitativa, realizado em seis indústrias têxteis localizadas na
Grande Natal/RN, cadastradas no PAT. As informações do consumo alimentar foram
obtidas por meio do Recordatório 24h (R24h). No total, foram entrevistados 244
trabalhadores, sendo a amostra uma média de 40 indivíduos por empresa. Os dados
foram organizados e analisados em planilhas do programa Microsoft Excel®, versão
2010. Posteriormente, realizou-se análise comparativa do consumo alimentar do almoço
com as recomendações do PAT, onde encontrou-se que as dietas eram, em sua maioria,
hipocalóricas hiperproteicas, hipoglicídicas, hiperlipídicas e hipersódicas. Quanto ao
consumo de fibra e gordura saturada, observou-se adequação em ambas quando
comparado ao preconizado pelo programa. Sendo assim, o estudo demonstrou que o
consumo alimentar dos trabalhadores de empresas beneficiadas pelo PAT no estado do
Rio Grande do Norte, não está de acordo com os parâmetros nutricionais estabelecidos
pela Portaria no 66, o que sugere a necessidade de avaliação mais efetiva do Programa,
bem como de uma atuação eficiente do profissional nutricionista na área da alimentação
coletiva.
Palavras-chave: Consumo Alimentar. Recordatório 24h. PAT.
Title: Food intake of workers linked to worker feeding program in textile industry bin
Great Natal - RN analysis
Abstract: This study aimed to evaluate the profile of the food consumption of workers in
companies related to the Worker Food Program (WFP) in the State of Rio Grande do
Norte. It was a descriptive study, transversal and quantitative, carried out in six textile
industries located in the Greater Natal/RN, registered in the Worker Food Program.
Food consumption was obtained through the 24 hour recall (R24h). In total, they
interviewed 244 workers, the sample with an average of 40 individuals per company.
The information collected were organized and analyzed in spreadsheets of Microsoft
Excel®, version 2010. Subsequently, there was comparative analysis of lunch food
intake with the recommendations of the PAT, where it was found that the workers'
consumption of companies benefiting from the PAT they are low-calorie, hyperprotein,
hipoglicídicas, hyperlipidemic and high sodium content. For the other food pieces, it was
observed that the consumption of saturated fat and fiber is adequate to the
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recommended program. Thus, the study showed that dietary intake of workers from
companies benefited by the Worker Food Program in the state of Rio Grande do Norte, is
not in accordance with the nutritional guidelines established by Ordinance 66. This
shows the importance of acting efficient professional nutritionist in the area of collective
feeding, promoting proper nutrition through the planning nutritionally appropriate
menus and common actions to promote healthy eating habits.
Keywords: Food consumption. 24 recall. Worker Food Program.
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Código: SB1046
Autor: GÉSSICA VITÓRIA VIEIRA DE FREITAS
Orientador: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA
Co-Autor: FERNANDA NERVO RAFFIN, LYGHIA MARIA ARAÚJO MEIRELLES
Título: Preparação de nanocompósitos de argilas e quitosana para otimização
tecnológica de formulações contendo etambutol
Resumo: O Brasil está entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de
tuberculose no mundo e, devido ao surgimento de cepas multirresistentes como
também a baixa adesão ao tratamento, em 2010 o Programa Nacional de Controle da
Tuberculose propôs um novo esquema terapêutico cujos fármacos isoniazida,
pirazinamida, rifampicina e etambutol são administrados em dose fixa combinada
(BRASIL, 2016). Esse novo esquema tem enfrentado como entrave a instabilidade
química do etambutol responsável por catalisar a reação entre a rifampicina e a
isoniazida formando um subproduto não terapêutico, esse evento reduz a efetividade
clínica do tratamento em função da estabilidade química da formulação (BHUTANI et.al.,
2005). Sob essa ótica, este trabalho objetiva o tratamento e a caracterização da
quitosana e da atapulgita, um polímero e uma argila brasileiros, no intuito de aprimorar
a estabilidade e as propriedades gerais das formulações contento etambutol através da
incorporação desse fármaco nesses materiais. Por meio do método de potenciometria foi
obtido o grau de desacetilação da quitosana, cujo resultado mostrou uma purificação
satisfatória desse material. A argila, sob ativação ácida e sob ativação térmica, foi
caracterizada através dos métodos de FTIR (espectroscopia de infravermelho por
transformata de Fourier) e TG (termogravimetria). Dados da incorporação do etambutol
nesses polímeros ainda serão obtidos.
Palavras-chave: Tuberculose. Dose fixa combinada. Estabilidade.
Title: EMPLOYMENT OF BRAZILIANS CLAY AND CHITOSAN FOR TECHNOLOGY
OPTIMIZATION OF FORMULATIONS CONTAINING ETHAMBUTOL
Abstract: Brazil is among the 22 countries responsible for 80% of all tuberculosis cases
in the world and due to the emergence of resistant strains to multiple drugs as well as
no adherence to treatment, in 2010 the National Program for Tuberculosis Control
proposed a new regimen whose isoniazid, pyrazinamide, rifampicin and ethambutol are
administered in a fixed dose combination (BRASIL, 2016). The chemical instability of
ethambutol is the obstacle of this new scheme responsible for catalyzing the reaction
between rifampicin and isoniazid forming isonicotinil hydrazone a non-therapeutic
byproduct, this event reduces the clinical effectiveness of treatment in function of the
chemical stability of the formulation (BHUTANI, 2005). From this perspective, this work
aim to improve the stability and the general properties of the formulations containing
ethambutol by using chitosan and paligorsquita for incorporation this drug, aiming also
add value to these materials which are Brasilians polymer and clay. By means of
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potentiometric method it was obtained the degree of deacetylation of chitosan that has
proved satisfactory for the purification of this material. The clay under acidic activation
and on thermal activation was characterized by means of FTIR (Fourier transform
infrared spectroscopy) and TG (thermogravimetry) methods. Dates of the ethambutol
incorporation on these polymers are still obtained.
Keywords: Tuberculosis. Single presentation. Stability.
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Código: SB1047
Autor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS PALHARES
Orientador: FABIANA RODRIGUES DE ARRUDA CÂMARA
Co-Autor: LEILA LAISE SOUZA SANTOS
Título: Alimentação de alevinos de tilápia com branchonetas
Resumo: No manejo alimentar da tilápia o consumo de ração corresponde de 50 a 60%
dos custos da produção. Este trabalho teve como objetivo avaliar a inserção do
microcrustáceo Dendrocephalus brasiliensis (Branchoneta) como alimento vivo na dieta
de alevinos de tilápia a fim de reduzir os custos da produção. O ensaio experimental teve
duração de 30 dias e desenvolveu-se em sistema de baixa renovação de água, em caixas
d´água de 1000L com alevinos em densidade de 40g/m3. Foi constituído por três
tratamentos e três réplicas inteiramente casualizadas. No tratamento 1 os alevinos
foram alimentados exclusivamente com ração comercial com 50% e 40% de proteína
bruta, no tratamento 2 a dieta correspondeu à oferta de branchonetas e ração e no
tratamento 3 apenas branchonetas. Os resultados demonstram que o ganho de peso
médio dos alevinos de tilápia alimentados exclusivamente com ração (T1) foi
significativamente maior do que quando alimentados com branchonetas (T3). Apesar do
elevado teor protéico, a branchoneta não supre as necessidades nutritivas de alevinos de
tilápia quando ofertado o dobro da quantidade de ração recomendada para a fase de
alevinagem, sendo portanto, necessários estudos que determinam a biomassa adequada
de branchonetas para o suprimento alimentar dos alevinos.
Palavras-chave: Alimento vivo. Microcrustáceo. Onívoros. Oreochromis niloticus.
Title: FEEDING OF TILAPIA FINGERLINGS WITH BRANCHONETAS
Abstract: In the feed management of tilapia the feed consumption corresponds to 50 to
60% of the production costs. The present study aimed to evaluate the insertion of the
microcrustacean Dendrocephalus brasiliensis (Branchoneta) as live feed in the diet of
tilapia fingerlings to reduce production costs. The experimental test lasted 30 days was
carried out in a system of low water renewal, of tanks of 1000L with fingerlings in a
density of 40g/m3. The experiment was completely randomized into three treatments
with three replicates per treatment. Fingerlings in treatment 1 were fed exclusively with
commercial feed with 50% and 40% crude protein, in treatment 2 the diet corresponded
to the offering of branchonetas and feed, and in treatment 3 only the branchonetas were
offered. The results demonstrate that the average weight gain of the tilapia fingerlings
fed exclusively with the feed (T1) was significantly higher than when fed with
branchonetas (T3). Despite the high protein content, the branchoneta does not meet the
nutritional needs of tilapia fingerlings when offered with twice the quantity of the feed
recommended for the nursery phase, therefore, further examination is necessary studies
that determine the appropriate biomass of branchonetas to meet the dietary
requirements of tilapia fingerlings.
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Keywords: Live feed. Microcrustacean. Omnivores. Oreochromis niloticus.
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Código: SB1048
Autor: INGRID LAISE SILVESTRE DE OLIVEIRA
Orientador: GELSON DOS SANTOS DIFANTE
Co-Autor: EZIO HENRIQUE CAPISTRANO, GELSON DOS SANTOS DIFANTE, MARCONE
GERALDO COSTA
Título: RESPOSTAS PRODUTIVAS DE CORDEIROS SUPLEMENTADOS AO PÉ DA MÃE EM
PASTOS DE CAPIM-MASSAI
Resumo: Objetivou-se avaliar o efeito de suplementos proteicos no desempenho de
cordeiros em pastos de Panicum maximum cv. Massai. Os animais foram mantidos a
pasto sob lotação intermitente com suplementação fornecida diariamente. Foram
utilizadas 32 matrizes, com peso médio inicial de 41,3 ± 1,57 kg acompanhadas de suas
crias. Os animais foram pesados a cada sete dias e a produção animal foi avaliada quanto
ao peso vivo, ganho médio diário (GMD) e escore de condição corporal (ECC). Utilizou-se
delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro tratamentos e oito
repetições para as avaliações de desempenho, onde os tratamentos testados
corresponderam a pastos de capim-massai submetidos ao pastejo por ovinos
suplementados com sal mineral à vontade e três diferentes fontes de proteína: mistura
múltipla à vontade, feno de Gliricídia, e farelo de soja. A quantidade de suplemento foi
ajustada a cada pesagem. Com base nessas variáveis, determinou-se o efeito dos
suplementos no desempenho de cordeiros mantidos sob pastejo. O uso de
suplementação com feno de Gliricídia e farelo de soja para matrizes ovinas em lactação
mantidas em pastos de capim-massai, promoveu maior peso ao desmame das crias.
Cordeiros filhos de matrizes suplementadas com feno de gliricídia em pastos de capimmassai apresentaram maior ganho de peso médio diário, o que torna o feno de gliricídia
uma alternativa viável de suplementação para matrizes ovinas em lactação mantidas em
pasto.
Palavras-chave: Desempenho animal. Feno de gliricídia. Ovinos. Panicum maximum
Title: PRODUCTION OF LAMBS SUPPLEMENTED TO FOOT THE MOTHER IN GRASS
MASSAI PASTURES OF ANSWERS
Abstract: This study aimed to evaluate the effect of protein supplements on the
performance of lambs in Panicum maximum cv pastures. Massai. The animals were kept
on pasture under intermittent stocking with supplementation provided daily. They used
32 arrays, with average initial weight of 41.3 ± 1.57 kg accompanied by their offspring.
The animals were weighed every seven days and the animal production was evaluated
for body weight, average daily gain (ADG) and body condition score (BCS). A completely
randomized design with four treatments and eight repetitions for performance
evaluations, where the treatments corresponded to massaigrass pastures submitted to
grazing by supplemented sheep with mineral salt at home and three different protein
sources: multiple mixture comfortable, Gliricidia hay and soybean meal. The amount of
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supplement was adjusted every weighing. Based on these variables, it was determined
the effect of supplements on the performance kept under grazing lambs. The use of
supplementation with Gliricidia hay and soybean meal for lactating ewes kept
massaigrass pastures, promoted higher weaning weight of calves. Lambs children of
mothers supplemented with Gliricidia hay in massaigrass pastures showed higher
zoométricas measures, which makes the gliricidia hay a viable alternative
supplementation to lactating ewes kept on pasture.
Keywords: Animal performance. Gliricidia hay. Sheep. Panicum maximum.
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Código: SB1049
Autor: LETÍCIA COSTA FERREIRA
Orientador: NELY HOLLAND
Co-Autor: JOYCE KAROLINE LOPES MARINHO, KARLA SUZANNE FLORENTINO DA
SILVA CHAVES DAMASCENO
Título: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE MÉIS COMERCIALIZADOS NA
CIDADE DE NATAL/RN
Resumo: O mel, juntamente com os demais produtos das abelhas, está associado a uma
imagem de produto natural, saudável e limpo. Porém, durante o manuseio,
acondicionamento e armazenamento podem ocorrer contaminações microbiológicas,
inclusive pela adição de substâncias ou soluções estranhas que caracterizam a fraude.
Diante disto, e sabendo que o mel é um alimento de fácil adulteração, o presente
trabalho teve como objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias de méis
comercializados na cidade de Natal-RN, por meio de análises microbiológicas de
Salmonella sp., coliformes a 45ºC e bolores e leveduras. Para tanto, foram coletadas 20
amostras de méis, a maioria não rotulados, comercializados em feiras de Natal- RN, no
período de janeiro a julho de 2015. Em todas as amostras analisadas foi verificada a
ausência de Salmonella sp. e para determinação do NMP de coliformes a 45ºC e
contagem de bolores e leveduras os resultados obtidos foram negativos, o que
demonstra que os méis em questão estavam de acordo com o que é preconizado pela
Resolução Nº12 de 2 de janeiro de 2001 da ANVISA e pela Instrução Normativa Nº11 de
20 de outubro de 2000 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Concluise, portanto, que todas as amostras de méis analisadas estavam em condições higiênicosanitárias satisfatórias, sendo os mesmos considerados próprios para consumo humano.
Palavras-chave: Mel. Condições higiênico-sanitárias. Análises microbiológicas.
Title: MICROBIOLOGICAL QUALITY EVALUATION OF HONEY SOLD IN NATAL CITY / RN
Abstract: Honey, along with other bee products, is associated with an image of natural
product, healthy and clean. However, during handling, packaging and storage can occur
microbiological contamination, including the addition of substances or strange solutions
that characterize fraud. Given this, and knowing that honey is a food easy tampering, this
study aimed to evaluate the sanitary conditions of honeys commercialized in the city of
Natal-RN, through microbiological analysis of Salmonella sp., Coliforms at 45ºC and
yeasts and molds. Therefore, we collected 20 samples of honeys, most not score labeled,
marketed in fairs Natal- RN, from January to July 2015. In all samples was verified the
absence of Salmonella sp. and to determine the NMP of coliforms at 45 ° C and yeast and
mold count the results were negative, which shows that the honeys in question were in
accordance with what is recommended by Resolution 12 of January 2, 2001 ANVISA and
the Normative Instruction 11 of October 20, 2000 the Ministry of Agriculture, Livestock
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and Supply. The conclusion, therefore, that all honey samples analyzed were in
satisfactory sanitary conditions, and they are considered fit for human consumption.
Keywords: Meo. Hygienic and sanitary conditions. Microbiological analyzes.
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Código: SB1050
Autor: GABRIEL HENRIQUE SANTOS SILVA
Orientador: LUCIANA SILVA CARNEIRO
Co-Autor: ADRIANO CALIMAN FERREIRA DA SILVA, ANA ELIZABETH BONATO ASATO,
MERY INGRID GUIMARÃES DE ALENCAR
Título: Dinâmica do aporte e decomposição de matéria orgânica em um ecossistema de
restinga: Seriam as espécies que mais contribuem para o aporte de detritos as mais
importantes para a ciclagem de nutrientes?
Resumo: Grande parte do carbono assimilado pelas plantas durante a produtividade
primária vai ao solo e compõe a serrapilheira. Essa via de fluxo de carbono é de grande
importância para a ciclagem de nutrientes e por manter uma cadeia produtiva inteira.
Seu acúmulo no solo pode ser determinado pelo balanço entre a produção primária da
comunidade e a taxa de decomposição do material. Nosso trabalho teve por objetivo
avaliar a influência da riqueza de espécies, da diversidade, da equitabilidade e da área
basal da vegetação sobre o estoque de serrapilheira e sua estabilidade especial e
temporal. Nossos resultados apresentaram poucos dados com significância satisfatória,
mas eles tendem a corroborar com a hipótese de “Razão de Massa” de Grime (1998). A
baixa significância dos nossos dados resultam do pequeno número amostral. Sugerimos
que estudos futuros investiguem os mecanismos que interferem nos padrões
encontrados.
Palavras-chave: Funcionamento de Ecossitema. Serrapilheira. Estabilidade de estoque.
Title: "Dynamic of organic matter's supply and decomposition in a Restinga ecosystem:
would it be the species that contribute most with the detrits supply the most important
for the nutrient cycling?"
Abstract: Much of the carbon assimilated by plants during primary production goes to
the ground and compose the litter. This carbon flux pathway is of great importance for
nutrient cycling and for maintain an entire production chain. Its accumulation in the soil
can be determined by the balance between the primary production of the community
and the rate of decomposition of the material. Our study aimed to evaluate the influence
of species richness, diversity, equitability and basal area of vegetation on the stock of
litter and its spatial and temporal stability. Our results showed few data with
satisfactory significance, but they tend to corroborate the "mass ratio" hypothesis, of
Grime (1998). The low significance of our data are result from a small sample. We
suggest that future studies investigate the mechanisms that interfere with the patterns
found.
Keywords: Ecosystem Functioning. Litter. Stock Stability.
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Código: SB1051
Autor: ANA GABRIELA AMARAL DOS SANTOS
Orientador: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR
Co-Autor: VINÍCIUS BARRETO GARCIA
Título: Análise dos possíveis efeitos anti-inflamatórios e anti-oxidativos do carvedilol em
tecidos hepáticos de Ratos Wistar com injúria hepática alcoólica
Resumo: Avaliar os efeitos anti-inflamatórios e anti-oxidativos do carvedilol (CARV) em
tecidos hepáticos de Ratos Wistar com injúria hepática alcoólica (IHA). A IHA foi
induzida através da ingestão de álcool (7g/kg) por gavagem durante 28 dias em machos.
Eles foram separados em 4 grupos de 8 que receberam 1, 3 ou 5mg/kg de CARV 1hora
antes do álcool e o grupo controle (GC) recebeu solução salina. Foram feitos testes em
homogeneizados de fígado para determinar os níveis de interleucina (IL)-1b, IL-10, fator
de necrose tumoral (TNF)-a, mieloperoxidase (MPO), malondialdeído (MDA), glutationa
(GSH), o nível de atividade do aspartato aminotranferase (AST) e o nível de
triglicerídeos (TG) no fígado; analises imuno-histoquímicas da ciclogenase 2 (COX-2),
ativador do receptor do fator nuclear kappa -b/ligante (RANK/RNKL), supressor de
citocina sinalizadora (SOCS1), marcador de células de kuppfer IBA-1, molécula de
adesão intercelular 1 (ICAM-1), superoxidase dismutase (SOD-1), e glutatione
peroxidase (GPx-1). O tratamento com CARV (5mg/kg) reduziu a esteatose, a
degeneração de cordões hepáticos, os níveis de AST (p<0.01), ALT (p<0.01), TG
(p<0.001), MDA (p<0.05), IL-1B e TNF-a (ambos p<0.05) e aumentou os de IL-10
(p<0.001) e GSH (p<0.05), comparado ao GC. Também reduziu a expressão de COX-2,
RANK, RANKL, IBA-1 e ICAM-1 (todos, 0.05), e aumentou a expressão de SOCS1, SOD-1, e
GPx-1 (todos< 0.05). O CARV pode reduzir o estresse oxidativo e melhorar a resposta
inflamatória em IHA.
Palavras-chave:
CARVEDILOL.HEPÁTICA.ALCOÓLICA.WISTAR.ANTIINFLAMATÓRIO.ANTI-OXIDATIVO.
Title: Analysis of possible anti-inflammatory and anti-oxidant effects of carvedilol in
liver tissues of Wistar Rats with ethanol-induced liver injury
Abstract: To evaluate the anti-inflammatory and anti-oxidat effects of carvedilol (CARV)
in liver tissue of Wistar Rats with ethanol-induced liver injury (IHA). The IHA was
induced by alcohol intake (7g/kg) by gavage for 28 days in males. They were divided
into 4 groups of 8 who received 1, 3 or 5 mg/kg of CARV 1 hour before received alcohol
and the control group (CG) received saline solution. Tests were performed in
homogenates of liver to determine the levels of interleukin (IL)-1b, IL-10, tumor
necrosis factor (TNF) -a, myeloperoxidase (MPO), malondialdehyde (MDA), glutathione
(GSH) levels activity of aspartate aminotranferase (AST) and triglycerides (TG) in liver;
Immunohistochemical analysis of cyclooxygenase 2 (COX-2), receptor activator of
nuclear factor kappa-B/ligand (RANK/RNKL) suppressor of cytokine signaling(SOCS1),
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the Kuppfer cell marker IBA-1, intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1),
superoxidase dismutase (SOD-1) and glutathione peroxidase (GPx-1). Treatment with
CARV(5mg/kg) reduced steatosis, hepatic cords degeneration , AST (p <0.01), ALT (p
<0.01), TG (p <0.001), MDA (p <0.05) IL-1b and TNF-a (both p <0.05) and increased IL10 (p <0.001) and GSH (p <0.05) levels compared to the control group. It also reduced
the expression of COX-2, RANK, RANKL, IBA-1 and ICAM-1 (all 0.05) and increased the
expression of SOCS1, SOD-1, and GPx-1 (all <0.05). The CARV can reduce oxidative stress
and inflammatory response in improving the IHA.
Keywords:
CARVEDILOL.INJURY.LIVER.ETHANOL.WISTAR.ANTIINFLAMMATORY.ANTI-OXIDANT.
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Código: SB1052
Autor: TALITA PAZ DE OLIVEIRA
Orientador: CÍNTIA ALVES SALGADO AZONI
Título: Aspectos vocais e linguísticos na prosódia da leitura em crianças com e sem
dificuldades escolares
Resumo: Introdução: leitores menos fluentes tendem a fazer grande esforço para chegar
ao sentido do texto e, a prosódia pobre durante a leitura pode prejudicar a compreensão,
por meio de agrupamentos inapropriados das palavras. Objetivo: comparar aspectos
vocálicos relacionados a prosódia durante a leitura de crianças com e sem dificuldades
escolares. Metodologia: participaram do estudo 11 crianças entre 8 e 15 anos de idade,
composto por: GI) 6 com dificuldades escolares e GII) 5 sem dificuldades escolares. Os
aspectos vocais foram avaliados a partir da gravação da leitura de texto, com o software
de análise acústica dos sons da fala PRAAT (BOERSMA; WEENINK, 2011), a fim de
analisar os aspectos relacionados a frequência fundamental, entonação, relação entre
pausa e pontuação, tempo e velocidade de leitura. Resultados: O tempo de leitura e o
número de pausas intrasentenciais foi maior no GI que GII; diferente das pausas
intersentenciais que foram menores no GI; a frequência fundamental do GI foi de 170,69
Hz (±32,54) e do GII foi de 199,13 Hz (±45,46). Com relação aos semitons o GI
apresentou 9,80 (±4,06) e do GII 8,69 (±1,19). Conclusão: os aspectos vocais, velocidade
de leitura, número, a localização e a duração de pausas se relacionam fortemente com
aspectos linguísticos, influenciando na automaticidade da decodificação de palavras no
texto.
Palavras-chave: Criança. Leitura. Voz. Avaliação.
Title: Vocal and linguistic aspects of prosody in reading in children with and without
learning difficulties
Abstract: Introduction: less fluent readers tend to make great efforts to reach the
meaning of the text and poor prosody during reading may impair the understanding,
through inappropriate groups of words. Objective: To compare aspects vowel prosody
during the reading of children with and without learning difficulties. Methodology: the
study involved 11 children between 8 and 15 years old, composed of: GI) 6 with learning
difficulties and GII) 5 without learning difficulties. Vocal aspects were evaluated from
the recording of text reading with the acoustic analysis software of speech sounds
PRAAT (BOERSMA; Weenink, 2011) in order to analyze aspects related to fundamental
frequency, intonation, relationship between pause and score, time and reading speed.
Results: The playing time and the number of pauses intrasentenciais was higher in the
GI that GII; different from intersentenciais breaks that were lower in GI; the fundamental
frequency of GI was 170.69 Hz (± 32.54) and GII was 199.13 Hz (± 45.46). Regarding
semitones GI presented 9.80 (± 4.06) and GII 8.69 (± 1.19). Conclusion: the vocal
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aspects, reading speed, number, location and duration of breaks relate strongly to
linguistic aspects, influencing the automaticity of decoding words in the text.
Keywords: Child. Reading. Voice. Evaluation.
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Código: SB1054
Autor: POLIANA BARBOSA DE ARAUJO
Orientador: FABIANA RODRIGUES DE ARRUDA CÂMARA
Co-Autor: LEILA LAISE SOUZA SANTOS
Título: Desenvolvimento de fitoplâncton unicelular para alimentação de branchoneta
Resumo: A branchoneta alimenta-se do material em suspensão, filtrando com seus
apêndices bactérias, algas, protozoários, metazoários e restos de matéria orgânica,
apresentando hábito predador e filtrador. Não foi possível a execução do plano de
trabalho, devido problemas com equipamentos e aquisição de reagentes. No entanto,
durante o período foi acompanhada a produção de cistos de branchonetas, além de
identificar e quantificar a comunidade fitoplanctônica fornecida como alimento aos
organismos cultivados. O fitoplâncton foi obtidos a partir de cultivos de tilápia
realizados na Estação de Aquicultura da EAJ. Os resultados demonstram uma produção
de 8g de cistos durante o período de dois meses de cultivo, contabilizando 91.650
cistos/g. As espécies que constituíram a comunidade fitoplanctônica consistiu em
clorofíceas, cianofíceas, bacilariofíceas e euglenofíceas, sendo mais abundante no mês de
março a espécie Geitlerinema sp (cianofíceas) com abundância relativa de 42,03% e no
mês de abril Aulacosira granulata Simonsen (bacilariofícea) com abundância relativa de
52,63%. A partir destas análises iniciais da comunidade fitoplanctônica utilizada na
alimentação de branchonetas para produção de cistos, observa-se a real necessidade em
identificar um meio de cultivo com fertilizantes adequados ao desenvolvimento de
clorofíceas, uma vez que este grupo de fitoplâncton apresenta células de menor tamanho
e melhor digestão, facilitando a filtração pelas branchonetas.
Palavras-chave: Fitoplancton. Alimento vivo. Dendrocephalus brasiliensis
Title: DEVELOPMENT OF UNICELLULAR PHYTOPLANKTON FOR THE FEEDING OF
BRANCHONETA
Abstract: The branchoneta feeds on suspended material with its appendages, filtering
bacteria, algae, protozoa, metazoa, and remains of organic matter, exhibiting predator
and filter-feeding behaviors. The experimental procedure was not possible to execute
due to problems with the equipment and the acquisition of reagents. During this period,
however, the production of branchoneta cysts was accompanied, in addition to
identifying and quantifying the phytoplankton community provided as feed for the
cultivated organisms. The phytoplankton was obtained from tilapia cultures carried out
at the Aquaculture Station of EAJ. The results demonstrated a production of 8g of cysts
during two months of culture, being 91,650 cysts/g. The species that constituted the
phytoplankton
community
consisted
of
chlorophyceans,
cyanophyceans,
bacillariophyceans, and euglenphyceans, being more abundant in the month of March
the species Geitlerinema sp (cyanobacteria) with a relative abundance of 42.03% and in
April the Aulacosira granulata Simonsen (bacillariophycea) with a relative abundance of
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52.63%. From these initial analyses of the phytoplankton community used in the feed
for branchonetas for the production of cysts, a need was determined to identify the
culture medium with fertilizers adequate for the development of chlorophyceae, since
this group of phytoplankton exhibits smaller cells and better digestion, facilitating the
filtration by branchonetas.
Keywords: Phytoplankton. Live feed. Dendrocephalus brasiliensis.
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Código: SB1055
Autor: JOÃO RODRIGO DE OLIVEIRA
Orientador: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA CAVALCANTI
Título: ANÁLISE DAS RESPOSTAS DO EMOTIV EPOC A UM TREINAMENTO COM E SEM
FEEDBACK VISUAL
Resumo: As interfaces cérebro computador (ICC), têm por objetivo promover uma
comunicação entre o cérebro e dispositivos externos, por meio apenas de comandos
cerebrais. O principal meio de captação da atividade cerebral é a Eletroencefalografia.
Recentemente, diversos aparelhos de uso comercial foram desenvolvidos para serem
utilizado por usuários comuns, como o EPOC, da Emotiv. Entretanto o aparelho
disponibiliza de algumas suites que podem ser utilizadas pelo usuário final, Affectiv,
Expressiv e Cognitiv, mas pouco se sabe sobre a programação de tais suites e até que
ponto estas são sensíveis aos comandos e se sofrem influencia dos feedbacks visuais.
Este trabalho tem por objetivo analisar a sensibilidade e precisão de resposta do Emotiv
EPOC, a partir da ativação cerebral. A amostra do estudo será composta por 30
indivíduos, os quais irão passar por uma fase de calibração do sistema do Emotiv Epoc,
avaliação inicial e final. No entanto, após a fase de calibração os indivíduos serão
distribuídos de forma aleatória em um dos três grupos: grupo1 ( treinamento com
feedback visual), o grupo 2 (treinamento sem feedback visual) e o grupo 3 (sem
treinamento). Os resultados mostraram que o individuo que realizou apenas um treino
já foi possível apresentar melhora em seu desempenho quando comparado com um
indivíduo que não foi realizada nenhuma intervenção de treino mental.
Palavras-chave: Interface Cérebro-Computador, EEG, feedback visual, Fisioterapia
Title: ANALYSIS OF EMOTIV EPOC ANSWERS TO TRAINING WITH AND WITHOUT
VISUAL FEEDBACK
Abstract: The brain computer interfaces (ICC), aim to promote communication between
the brain and external devices, through only brain commands. The primary means of
capture brain activity is electroencephalography. Recently, several sets of commercial
use are designed to be used by ordinary users, such as EPOC, Emotiv. However the
phone offers some suites that can be used by the end user, Affectiv, expressiv and
Cognitiv, but little is known about the programming of these suites and to what extent
these are sensitive to commands and suffer influence of visual feedback. This work aims
to analyze the sensitivity and response accuracy of the Emotiv EPOC, from the brain
activation. The study sample is composed of 30 individuals, which will undergo a
calibration phase of the Emotiv Epoc system, initial assessment and final. However, after
the calibration phase individuals are randomly distributed in one of three groups: group
1 (training with visual feedback), group 2 (without visual feedback training) and group 3
(no training).The results showed that the individual who had only one workout was

1832

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

possible to show improvement in performance when compared to an individual who has
no mental training intervention was not performed.
Keywords: Brain-Computer Interface, EEG, visual feedback, Physiotherapy
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Código: SB1057
Autor: JULIANA ROMANO DE LIMA
Orientador: JANE CARLA DE SOUZA
Título: COMPARAÇÃO DOS HÁBITOS E QUALIDADE DE SONO, SONOLÊNCIA DIURNA
DOS ESTUDANTES DE SANTA CRUZ DE ACORDO COM O TIPO DE ESCOLA
Resumo: Fatores como a idade, horários escolares, atividades sociais e hábitos
inadequados de sono podem influenciar o ciclo sono/vigília, a sonolência diurna e a
qualidade de sono. Esse estudo objetivou comparar os hábitos e qualidade do sono e
sonolência diurna de adolescentes de acordo com o tipo de escola. Foram investigados
63 adolescentes de 14 a 18 anos em duas escolas de Santa Cruz, RN, Brasil. Os dados
foram coletados por meio dos questionários: a Saúde e o Sono, o Matutinidade e
Vespertinidade de Horne & Ostberg, o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, a
Escala de Sonolência de Epworth, e o Diário do Sono. O cronotipo mais prevalente na
escola pública foi o matutino (41%) e intermediário (32%), enquanto na escola privada
a maioria foi intermediário (61%). Além disso, verificou-se que na escola privada, os
estudantes acordam mais cedo em relação à pública, entretanto não diferem com relação
ao horário de dormir e o tempo na cama. O cochilo foi relatado por 29% dos estudantes
da escola privada em relação a 4% dos estudantes da escola pública na semana. Metade
dos alunos foi classificada com pouca sonolência diurna, e a maioria com boa qualidade
de sono, independente do tipo de escola. Considerando os resultados obtidos nesse
estudo, conclui-se que em geral a qualidade de sono dos alunos foi satisfatória embora a
maioria dos adolescentes estudados tenham apresentado um leve grau de sonolência.
Palavras-chave: Qualidade de Sono. Sonolência diurna. Adolescentes. Escola.
Title: COMPARISON OF SLEEP HABITS AND QUALITY, AND DAYTIME SLEEPINESS OF
STUDENTS OF SANTA CRUZ/RN.
Abstract: Factors as age, school schedules, social activities and inadequate sleep habits
can negatively impact the sleep/wake cycle, diurnal sleepiness and sleep quality.This
study aimed to compare the habits and sleep quality and daytime sleepiness in
adolescents according to the type of school. 63 adolescents were investigated from 14 to
18 years in two schools in Santa Cruz, RN, Brazil. Data were collected through
questionnaires: The Sleep and Health; Morningness and Eveningness Horne & Ostberg;
Pittsburgh Sleep Quality Index; Epworth Sleepiness Scale and the Sleep Diary. The most
prevalent chronotype in public school was the morning (41%) and intermediate (32%),
while in the private school the majority was intermediate (61%). Furthermore, it was
found that the private school students wake up earlier in relation to the public, though
not differ with respect to time to sleep and time in bed. The nap was reported by 29% of
students from the private school compared to 4% of public school students in the week.
Half of the students were classified with little daytime sleepiness, and most with good
sleep quality, regardless of the type of school. Considering the results obtained in this
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study, it is concluded that in general the quality of sleep of the students was satisfactory
although most adolescents studied have submitted a mild drowsiness.
Keywords: Sleep quality. Daytime Sleepiness. Teenagers. School
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Código: SB1059
Autor: EDUARDA LAÍS FREITAS DE MIRANDA
Orientador: FÁBIO MAGNO DA SILVA SANTANA
Título: Comercialização do pescado na Feira Livre de Jucurutu-RN.
Resumo: O comércio de pescado e seus derivados em feiras livres, nas últimas décadas, é
uma atividade em rápido crescimento, a qual merece precaução devido à alta taxa de
perecibilidade desses alimentos e a falta de conhecimento de muitos vendedores a
respeito das formas de garantir a segurança alimentar do consumidor. As feiras livres
são locais populares de venda de produtos de origem animal e vegetal, na qual oferece
uma ampla variedade desses artigos em uma só localidade, facilitando dessa forma, a
relação de oferta e procura. É devido a essa importante função deixada como herança
das antigas civilizações que se faz necessário que os feirantes sejam precursores a
assegurar mercadorias de excelente qualidade, livres de vestígios de contaminantes para
que tal atividade seja praticada de forma não prejudicial. Dessa forma, este trabalho,
objetivou-se na avaliação das condições higiênicos-sanitárias dos feirantes, pontos de
venda e do próprio alimento na feira do município de Parnamirim no Estado do Rio
Grande do Norte. Os resultados foram obtidos através de análises qualitativas realizada
pela aplicação de questionários (check-list) prescritos em visitas no período de junho a
novembro de 2015, na feira dessa localidade para a obtenção dos diagnósticos. Foram
entrevistados um total de 17 feirantes utilizando quesitos sobre o equipamento, produto
e perfil do feirante.
Palavras-chave: Feiras-livres, aspectos, população, Universidade.
Title: Fish marketing in the Free Fair in the city of Jucurutu-RN.
Abstract: The fish trade and its derivatives in free markets, in recent decades, is an
activity growing fast, which deserves caution because of the high rate of perishability of
these foods and the lack of knowledge of many vendors regarding ways to ensure safety
consumer food. The fairs are a popular selling animal products and vegetable, which
offers a wide variety of these items in one location, thereby facilitating the supply
relation and demand. It is because of this important function left a legacy of ancient
civilizations that it is necessary that the vendors are precursors to ensure excellent
quality, free of traces of contaminants so that such activity is practiced not harmful way.
Thus, this work aimed to the assessment of hygienic and sanitary conditions of the
market traders, retail outlets and the food itself on fair Parnamirim municipality in the
state of Rio Grande do Norte. The results were obtained through qualitative analysis
conducted by questionnaires (checklist) prescribed in visits from June to November
2015, at the fair that location to obtain the diagnosis. They interviewed a total of 17
merchants using questions about the equipment, product and marketer profile.
Keywords: Street fairs, aspects, population, University.
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Código: SB1062
Autor: RAISSI LAIANI DE MACEDO SILVA
Orientador: JULIANA FERNANDES DOS SANTOS DAMETTO
Co-Autor: ANGELICA LOPES DE SOUSA, LARISSA QUEIROZ DE LIRA, ROBERTO
DIMENSTEIN
Título: Análise dos níveis de insulina sobre o retinol sérico de lactantes não diabéticas e
com diabetes gestacional, sem uso de insulinoterapia.
Resumo: Introdução: O diabetes gestacional pode reduzir níveis de vitamina A. Objetivo
foi avaliar a relação insulina e retinol sérico de lactantes normais e com diabetes
gestacional. Metodologia: Estudo transversal, com 42 parturientes divididas nos grupos
controle e diabéticas. Avaliou-se retinol sérico pelo método de Cromatografia Líquida de
Alta Eficiência e insulina pelo método de quimioluminescência. Foi aplicado um
questionário de frequência alimentar e realizada avaliação antropométrica. Resultados:
O teste de correlação linear de Pearson entre os níveis de insulina e retinol foi positivo e
moderado (r=0,5129) para o grupo controle e positivo e nulo (r=0,0626) para o grupo
diabéticas. Consumo alimentar de vitamina A considerado adequado. Na avaliação
antropométrica obteve-se eutrofia. Discussão: Mesmo o retinol sérico e insulina
estando dentro dos padrões de normalidade, a correlação nula para diabéticas pode ser
atribuída ao aumento da resistência à insulina e consequentemente aumento da insulina
como forma de compensar a resistência. Isto pode ser confirmado com a tendência para
maiores valores de insulina no grupo diabéticas, e o maior desvio padrão devido a
instabilidade dos níveis de insulina encontrados. Conforme as recomendações o
consumo de vitamina A está adequado. A avaliação antropométrica foi satisfatória.
Conclusão: O grupo controle apontou uma correlação entre os níveis de insulina e a
concentração de retinol sérico, para diabéticas esta correlação foi nula.
Palavras-chave: Vitamina A. Diabetes Mellitus. Gravidez. Soro. Insulina.
Title: INSULIN LEVELS OF ANALYSIS OF SERUM RETINOL NONDIABETIC INFANTS AND
GESTATIONAL DIABETES WITHOUT USING INSULIN
Abstract: Introduction: Gestational diabetes can reduce levels of vitamin A. Objective
was to evaluate the insulin and serum retinol normal infants and gestational diabetes.
Methods: Cross-sectional study with 42 pregnant women divided into control and
diabetic groups. We evaluated serum retinol by Liquid Chromatography Method High
Efficiency and insulin by chemiluminescence. a food frequency questionnaire was
applied and carried out anthropometric measurements. Results: The linear correlation
test of Pearson between insulin and retinol levels was positive and moderate (r =
0.5129) for the control group and positive and zero (r = 0.0626) for the diabetic group.
Vitamin A food intake considered adequate. Anthropometric evaluation was obtained
eutrophic. Discussion: Although the serum retinol and insulin being within the normal
range, the zero correlation to diabetes can be attributed to increased insulin resistance
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and consequently increased insulin to offset the resistance. This can be confirmed with
the trend for higher insulin values in the diabetic group, and the highest standard
deviation due to instability in insulin levels found. As recommended intake of vitamin A
is appropriate. Anthropometric assessment was satisfactory. Conclusion: The control
group showed a correlation between insulin levels and the concentration of serum
retinol, for diabetic this correlation was zero.
Keywords: Vitamin A.Diabetes Mellitus. Pregnancy. Soro.Insulin.
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Código: SB1064
Autor: ANDREY DA SILVA BARBOSA
Orientador: RENATA MARTINS BRAGA
Co-Autor: DULCE MARIA DE ARAUJO MELO, VANESSA BEZERRA VILELA
Título: Pirólise rápida catalítica Py-CG/EM das folhas da coroa do abacaxi (Ananas
comosus L. Meril) do tipo Pérola
Resumo: Esse estudo tem por objetivo caracterizar diferentes faixas granulométricas
das folhas da coroa de abacaxi para avaliação do seu potencial energético no processo de
pirólise rápida catalítica, utilizando catalisadores ZSM-5/ZSM-11 e HZSM-5/HZSM-11,
alternativos e de baixo custo, para formação de compostos aromáticos de interesse
industrial. As biomassas foram caracterizadas através da análise imediata, análise
termogravimétrica, densidade aparente e determinação da composição química das
cinzas por fluorescência de raios X. Os catalisadores utilizados foram sintetizados
utilizando fontes alternativas de Si e Al e a pirólise rápida catalítica foi realizada em um
micropirolisador acoplado a um cromatógrafo a gás com detecção por espectrometria de
massas (Py-GC/MS). A pirólise rápida das folhas da coroa do abacaxi produziu
compostos orgânicos oxigenados de diferentes classes, que foram convertidos em
compostos aromáticos através do catalisador. Entre os produtos da pirólise catalítica
foram identificados compostos químicos de interesse industrial (benzeno, tolueno, fenol
etc.), sendo o rendimento desses compostos influenciados pela acidez do catalisador. Os
melhores resultados de melhoramento do produto pirolítico foram expressos com a
utilização do catalisador HZSM-5/HZSM-11 quando o leito catalítico estava a 600°C o
que confirma a atividade do catalisador para desoxigenação dos produtos da pirólise das
folhas da coroa do abacaxi.
Palavras-chave: Biomassa. Folhas da coroa de abacaxi. Pirólise rápida catalítica.
Title: Catalytic fast pyrolysis Py-GC/MS of pineapple crown of leaves (Ananascomosus L.
Meril) type Pearl
Abstract: This study has as objective the characterization of different particles sizes of
the pineapple crown leaves for evaluation of its energetic potential in the catalytic fast
pyrolysis process, using the catalyst ZSM-5/ZSM-11 and HZSM-5/HZSM-11, which are
alternative and have low costs, for the formation of aromatic compounds with industrial
interest. The biomasses were characterized through the ultimate analysis,
thermogravimetric analysis, bulk density and X-ray. The catalysts were synthesized
using alternative sources of Si and Al, and the catalytic fast pyrolysis was done in a micro
pyrolyzer coupled to a gas chromatograph able to detect by mass spectrometry (PyGC/MS). The fast pyrolysis of the pineapple crown leaves resulted in different kinds of
oxygenated organic compounds, which were converted into aromatic compounds due to
the use of catalyst. Among the catalytic pyrolysis products, some industrial chemical
compounds were identified (eg. Benzene, toluene, phenol, etc.), having its yields
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influenced by the acidity of the catalyst. The best results of the pyrolysis products
improvement were obtained with the utilization of the catalyst HZSM-5/HZSM-11 using
the catalytic bed at 600°C, which confirms the catalytic activity for the deoxygenation of
the pyrolysis products of the pineapple crown leaves.
Keywords: biomass, pineapple crown of leaves, catalytic fast pyrolysis.
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Código: SB1066
Autor: ALEX ÁLVARES DA SILVA
Orientador: GELSON DOS SANTOS DIFANTE
Título: TAXA DE ACÚMULO DE FORRAGEM EM PASTOS DE CAPIM-MASSAI SOB
PASTEJO INTERMITENTE
Resumo: O Nordeste possui grande extensão de áreas utilizadas para a produção
agropecuária. As propriedades hoje contam com baixa diversificação, e muitas ainda
trabalham em sistemas extensivos, o que torna a atividade de baixa lucratividade. Logo
objetivou-se com esse trabalho avaliar as características estruturais do capim-massai
submetido a duas frequências e duas intensidades de pastejo com ovinos em sistema de
lotação intermitente. O delineamento foi inteiramente casualizado. Os tratamentos
foram constituídos de duas frequências de pastejo, representadas pelos momentos em
que o dossel forrageiro interceptava 90 e 95% da radiação solar incidente, combinadas
com duas intensidades de desfolhação, 15 e 25 cm de altura pós-pastejo. Avaliou-se os
componentes da forragem no pré e pós-pastejo por meio de amostras estratificadas,
massa de forragem e taxa de acúmulo. Os pastos manejados com 90/15 obtiveram maior
massa no estrato superior com média de 6103,9 kg/ha. Não houve diferença no acúmulo
de forragem kg/ha e taxa de acúmulo em kg/ha.dia. As frequências de pastejo
correspondentes a 90 e 95% de interceptação de luz pelo dossel mostraram-se
adequadas para o manejo do capim-massai pastejado por ovinos. A altura de 25cm póspastejo mostrou-se adequada nas interceptações de 90 e 95%.
Palavras-chave: Acúmulo de forragem. Interceptação de luz. Manejo do pasto. Massai.
Title: FODDER ACCUMULATION RATE IN GRASS MASSAI OF PASTURES UNDER
GRAZING FLASHING
Abstract: The Northeast has great extension of areas used for agricultural production.
The properties now have low diversification, and many still work in extensive systems,
which makes low-profit activity. Logo aim with this study was to evaluate the structural
characteristics of massaigrass subjected to two tests and two grazing intensities with
sheep in a rotational stocking. The design was completely randomized. The treatments
were two grazing frequencies, represented by moments when the sward intercepted 90
and 95% of the incident solar radiation, combined with two intensities of defoliation, 15
and 25 cm postgrazing height. We evaluated the forage components in pre- and postgrazing through stratified samples, herbage mass and accumulation rate. The swards
grazed at 90/15 had higher mass in the upper layer with an average of 6103.9 kg / ha.
There was no difference in the accumulation of forage kg / ha and accumulation rate in
kg / ha.dia. The grazing frequencies corresponding to 90 and 95% light interception by
the canopy shown to be adequate for the management of massaigrass grazed by sheep.
The height of 25 cm postgrazing was adequate in interceptions 90 and 95%.
Keywords: Forage accumulation. Light interception. Massai. Panicum maximum.
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Código: SB1067
Autor: KARINA GOMES TORRES
Orientador: INGRID WILZA LEAL BEZERRA
Título: Análise do consumo alimentar de trabalhadores vinculados ao Programa de
Alimentação do Trabalhador em indústrias têxteis de Natal-RN.
Resumo: A mudança no padrão e estilo de vida da população brasileira tem sido
marcada por fortes mudanças nos padrões alimentares, resultando num processo
denominado “transição nutricional”. O objetivo desses estudo foi analisar do consumo
alimentar de trabalhadores vinculados ao Programa de Alimentação do Trabalhador em
indústrias têxteis de Natal/RN. Foi realizado um estudo descritivo, transversal, de
natureza quantitativa, junto aos trabalhadores de duas indústria têxtil localizada em
Natal/RN e cadastrada no PAT. Para sua realização foi utilizado um questionário para a
coleta de dados do consumo alimentar dos trabalhadores pelo método Recordatório de
24h. Em relação aos resultados referentes a análise do consumo alimentar as duas
empresas apresentaram uma média de consumo calórico inferior ao que preconiza o
programa. No estudo, observa-se também um alto consumo de proteínas e baixo
consumo de carboidratos. Com relação ao ao percentual de lipídeos, nota-se diferença
entre as indústrias A e B, estando a empresa A acima do permitido e a empresa B dentro
da recomendação que preconiza o PAT. Desta forma, pode-se verificar a inadequação
nutricional do consumo alimentar. Entretanto, sabe-se que este padrão de consumo
alimentar favorece o ganho de peso e desenvolvimento das doenças crônicas nãotransmissíveis. Com isso, conclui-se que as indústrias ainda necessitam adequar sua
oferta de alimentos e nutrientes aos parâmetros nutricionais estabelecidos pela Portaria
no 66/2006.
Palavras-chave: Programa de Alimentação do Trabalhador. Consumo alimentar.
Title: Analysis of food consumption of workers covered by the Worker Food Program in
textile industries of Natal/RN
Abstract: The change in the pattern of the population and lifestyle has been marked by
major changes in eating patterns, resulting in a process called "nutrition transition". The
aim of these study was to analyze the food consumption of workers linked to the Worker
Food Program in textile industries of Natal/RN. This was a descriptive, cross-sectional,
quantitative, with the workers of two textile industry located in Natal/RN and registered
in the PAT. For its realization a questionnaire was used to collect food consumption data
of workers by dietary recall method 24. Regarding the results of the analysis of food
consumption the two companies had an average of calorie intake lower than
recommended by the program. In the study, also out a high intake of protein and low
carbohydrate intake. Regarding the percentage of lipids, there is difference between
industries A and B, with the enterprise above the permitted and the company B in the
recommendations to the PAT. This way you can check the nutritional inadequacy of food
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consumption. However, it is known that this pattern of food consumption favors weight
gain and development of chronic diseases. Thus, it is concluded that the industries still
need to adapt their supply of food and nutrients to nutritional standards established by
Ordinance Nº 66/2006.
Keywords: Worker Food Program. Food consumption.
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Código: SB1070
Autor: JEAN PATRICK DA SILVA JORGE
Orientador: LUCIANA SILVA CARNEIRO
Título: Consequências Ecológicas das modificações fenotípicas induzidas pela predação.
Resumo: A escolha de sítios de oviposição por espécies com larvas aquáticas é bastante
complexa e espera-se que seja influenciada tanto pelo risco de mortalidade da prole
quanto pelo seu potencial de desenvolvimento. Predadores aquáticos podem influenciar
indiretamente o crescimento e desenvolvimento da presa quando fornecem pistas da
sua presença no ambiente. A forma como fêmeas acessam a pistas do risco pode ser
dependente de fatores abióticos e de características da história de vida desses
indivíduos. Assim, espera-se que ambientes multivariáveis tenham um enorme potencial
em promover efeitos interativos que influenciam o comportamento de fêmeas
ovipositando. 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, a
temporalidade do habitat e a fecundidade das fêmeas. Nossos resultados mostram que
efeitos indiretos interagindo podem ter um grande potencial na estruturação de
comunidades aquáticas por influenciar o comportamento de oviposição. Nossos achados
sugerem que fêmeas de Ae. aegypti têm uma alta capacidade em avaliar a
adequabilidade de sítios de oviposição, respondendo a efeitos interativos impostos pelo
trade-off multifatorial representado pelo risco de predação, disponibilidade de recurso,
temporalidade do habitat e fecundidade das fêmeas.
Palavras-chave: Risco de predação. Disponibilidade de recurso. Oviposição. Trade-off.
Title: Individual and interactive effects of predation risk, habitat temporality and
availability of resources on behavior oviposition of Aedes aegypti (Diptera; Culicidae)
Abstract: The choice of oviposition sites 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. Aquatic predators may indirectly influence the growth and
development of their prey when they provide clues of their presence in the
environment. The way females access the cues of the predation risk may be dependent
on abiotic factors and characteristics of the history of life of these individuals. Thus, it is
expected multivariable environments to have enormous potential to promote
interactive effects that influence the behavior of ovipositing females. We tested the
hypothesis that predation risk affects the oviposition behavior of Aedes aegypti, and that
the effects of the risk are mediated or dependent on the interaction with availability of
resources, habitat temporality and female fecundity. Our results show that interacting
indirect effects may have great potential in structuring aquatic communities since they
influence oviposition behavior. Our findings suggest that Ae. aegypti has a high capacity
to assess the suitability of oviposition sites, answering to interactive effects imposed by
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the multifactorial trade-off represented by predation risk, resource availability, habitat
temporality and female fecundity.
Keywords: Predation risk. Availability of resourcers. Oviposition. Trade-off.
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Código: SB1071
Autor: JEANE LUIZE PEREIRA KIENEN
Orientador: WAGNER FRANCO MOLINA
Título: Análises carioevolutivas em Cichlidae (Perciformes): Aulonocara nyassae
Resumo: Os ciclídeos são uma das maiores famílias entre os perciformes sendo
estimados cerca de 227 gêneros e 27,977 espécies, o que representa cerca de 5% de
todos os vertebrados. Os ciclídeos tiveram origem nos grandes lagos da áfrica e sofreram
radiação para outras regiões. Dentre estes está o Aulonocara nyassae, uma espécie que
habita o grande lago Malawi e são bastante conhecidos entre os entusiastas de peixes de
aquário. Apesar de sua morfologia ser bem descrita faltam dados mais aprofundados
sobre esta espécie. O presente estudo traz as primeiras informações cariotípicas da
espécie A. nyassae a partir de técnicas de coloração convencional, bandamento-C e
impregnação argêntea. O gênero apresenta um conservadorismo cromossômico,
encontrado também em outros gêneros de ciclídeos africanos com 2n=44, porém esta
espécie demonstra certos aspectos de espécies mais derivadas, como marcação nos
sítios organizadores de nucléolos com prata em dois pares de cromossomos. O cariótipo
montado contempla cromossomos metacêntricos, telocêntricos, subtelocêntricos e
acrocêntricos demonstrando um variado dinamismo evolutivo quanto aos padrões
estruturais do cariótipo.
Palavras-chave: Citogenética de peixes. Evolução cromossômica. Ciclídeos
Title: Karyoevolutive analysis in Cichlidae (Perciformes): Aulonocara nyassae
Abstract: The cichlids are one of the largest families of the Perciformes are estimated
about 227 genera and 27.977 species, representing about 5% of all vertebrates. Cichlids
came from the great lakes of Africa and underwent radiation to other regions. Among
these is the nyassae Aulonocara, a species that inhabits the large lake Malawi and are
well known among aquarium fish enthusiasts. Although their morphology is well
described lacking more in-depth data on this species. This study provides the first
karyotype of the species A. nyassae information from conventional staining techniques,
banding-C and silver staining. The genus has a chromosomal conservatism, also found in
other genres of African cichlids with 2n = 44, but this species shows some ways more
derived species, such as marking the sites of organizers nucleoli silver in two pairs of
chromosomes. The karyotype mounted contemplates metacentric, telocentrics,
subtelocentric and acrocentrics chromosomes, demonstrating a varied evolutionary
dynamism as the structural karyotype standards.
Keywords: Cytogenetics fish. Chromosome evolution. Cichlids
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Código: SB1073
Autor: LAYSE RAYNARA FERREIRA COSTA
Orientador: ELAINE CRISTINA GAVIOLI
Co-Autor: ALDEMARA INGRID DA SILVA, EPIFANIO FERNANDES DA SILVA
Título: EFEITO DE LIGANTES DO RECEPTOR NOP NO TESTE DO RESIDENTE-INTRUSO
EM CAMUNDONGOS
Resumo: O comportamento agressivo é um sintoma de muitos transtornos psiquiátricos,
como a esquizofrenia e a bipolaridade, de modo que diversas áreas encefálicas estão
associadas e vários sistemas de neurotransmissão estão mediando o comportamento
agressivo. A nociceptina/orfanina FQ (N/OFQ) é um heptadecapeptídeo que atua como
ligante do receptor NOP. Evidências clínicas e pré-clínicas mostram o envolvimento do
sistema N/OFQ – receptor NOP com transtornos psiquiátricos, incluindo aqueles nos
quais a agressividade está associada. Para este estudo foram isolados por 7 dias
camundongos machos, denominado de residente. No 8° dia de isolamento, foi
introduzido um camundongo intruso na gaiola e, neste momento, avaliou-se o
comportamento agressivo do residente. Foi observada redução significativa da
agressividade dos camundongos residentes após o tratamento com valproato, lítio e
carbamazepina, medicamentos amplamente utilizado na clínica para controlar
distúrbios de humor. Ao contrário, o tratamento com Ro65-6570, um agonista NOP,
aumentou a agressividade dos residentes. Em resumo, os dados até o momento indicam
que a ativação do receptor NOP aumenta a agressividade de roedores, diferente do que
ocorre com fármacos estabilizadores do humor. Estes achados são de suma importância
para o entendimento das bases biológicas da agressividade.
Palavras-chave:
Palavras-chave:
intruso,nociceptina/orfaninaFQ

Agressividade,residente-

Title: EFFECT RECEIVER NOP OF BINDING TEST OF RESIDENT-INTRUDER IN MICE
Abstract: Aggressive behavior is a symptom of many psychiatric disorders such as
schizophrenia and bipolar. It suggest that different brain areas and distinct
neurotransmitter systems are mediating aggressiveness. The nociceptin/orphanin FQ
(N/OFQ) is a heptadecapeptide which selectively bind the NOP receptor. Clinical and
preclinical findings support the involvement of N/OFQ system-NOP receptor in
psychiatric disorders, including those in which aggressiveness is associated. In this
study male mice were isolated during 7 days (i.e., resident mouse). On the 8th day of
isolation, an intruder mouse was introduced into the cage, and then the resident
aggressive behavior was recorded. Mood stabilizers, such as valproate, carbamazepine
and lithium, significantly reduced aggressiveness of resident mice. In contrast, treatment
with Ro65-6570, a NOP agonist, increased aggressive behavior in resident mice. In
summary, these data indicate that activation of NOP receptor increases aggressiveness
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of rodents, unlike what happens with mood stabilizers drugs. These findings are of
relevance to understanding the biological basis of aggressiveness.
Keywords: agressiveness, resident-intruder, nociceptin/orphanin FQ
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Código: SB1079
Autor: ANA CLARA LOPES MARIZ
Orientador: JOSELI SOARES BRAZOROTTO
Título: ANÁLISE DA EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM GRUPO
PARA FAMÍLIAS DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA
Resumo: A deficiência auditiva causa uma série de consequências para o
desenvolvimento saudável de uma criança. Ao receber o diagnóstico de que o filho (a)
tem uma deficiência reações diversas são esperadas das famílias e a falta de acolhimento
pode levar ao abandono de tratamento ou não adesão ao mesmo, o que acarreta
inúmeros prejuízos à família e à criança. Destaca-se portanto que além da detecção
precoce da deficiência auditiva é fundamental que a intervenção seja focalizada na
família, já que os pais são os mais poderosos agentes capazes de transformar a realidade
dos filhos. Objetivos: Avaliar a efetividade de um programa de intervenção às famílias de
crianças com deficiência auditiva, na faixa etária de 0 a 3 anos e analisar as barreiras e
os facilitadores para a adesão destas famílias ao programa de (re) habilitação.
Metodologia: O estudo dividiu-se em duas partes, uma com pesquisa de delineamento
longitudinal, descritiva, por meio de um estudo de intervenção e a outra por meio de
estudo documental por meio de análise de prontuários, com análises quantitativa e
qualitativa. Resultados: Observou-se que as famílias que aderiram ao programa de
intervenção precoce em grupo mostraram-se mais confiantes e participativas no
processo de (re) habilitação dos filhos, com melhor interação comunicativa com os
mesmos. As maiores barreiras enfrentadas pelas famílias para aderirem ao programa de
(re) habilitação estão no âmbito sócio-econômico.
Palavras-chave: Deficiência auditiva; Famílias; Intervenção Precoce.
Title: ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF AN INTERVENTION PROGRAM FOR
FAMILIES OF HARD OF HEARING CHILDREN
Abstract: Hearing loss causes a number of consequences for the child development.
Upon receiving the diagnosis that the child has a hearing loss, a number of reactions are
expected from families and the lack of care with these families can lead to abandonment
of treatment or non-adherence to it, which causes numerous damages to the family and
the child. It is noteworthy, therefore, that in addition to early detection of hearing loss
the intervention must to be focused on the family, since parents are the most powerful
agents able to transform the reality of children. Aims: To evaluate the effectiveness of an
intervention program for families of children with hearing impairment, aged 0-3 years.
Analyze the barriers and facilitators to adherence of families of hard of hearing children
to the (re) habilitation program. Methodology: longitudinal design research, descriptive
and documentary, through an intervention study and also analysis of records, with
quantitative and qualitative analysis. Results: It was observed that the families who
joined the early intervention program group were more confident and participatory in
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the (re) habilitation process of children with better communicative interaction with
them. The biggest barriers faced by parents of hard of hearing children to join the
program (re) habilitation refers to the socio-economic context.
Keywords: Hearing Loss; Families; Early Intervention
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Código: SB1082
Autor: RAYSSA SILVA DO NASCIMENTO
Orientador: ROBERTA DE OLIVEIRA CACHO
Co-Autor: MARIA CLARA SILVA BARBOSA
Título: Avaliação do grau de motivação em pacientes pós acidente vascular encefálico
(AVE) na realização da terapia de espelho
Resumo: Objetivo: Avaliar o grau de motivação em pacientes pós AVE na realização da
terapia de espelhos. Métodos: Pesquisa de caráter analítico quase-experimental,
randomizado, cego, não controlado, envolvendo indivíduos com sequelas de AVE. Os
pacientes foram recrutados por ACS das UBS da cidade de Santa Cruz e pela lista de
atendimento da Clínica Escola de Fisioterapia. Foram selecionados 26 pacientes que
realizaram a Terapia de Espelho e que foram divididos em dois grupos sendo um grupo
de padrões de movimento (GP) e outro de atividades funcionais (GA), por 15 sessões, 3
vezes na semana, com duração de 50 minutos. As avaliações clínicas foram realizadas
antes e depois das 15 sessões e a avaliação da motivação ocorreu na 7ª e 14ª sessão.
Resultados: O grupo GA mostrou-se mais motivado nos subitens valor/utilidade,
pressão/tensão e total (p=0.02; p=0.008; p=0.002) quando comparados os valores da 7ª
e 14ª sessão no decorrer da terapia. Na 7ª sessão, na análise entre grupos, o GP
apresentou-se mais motivado para valor/utilidade e total (p=0,001) e ambos os grupos
apresentaram motivação similar no final da terapia. Conclusão: Na avaliação do 7° dia, o
GP já encontrava-se mais motivado do que o GA, no entanto no decorrer da terapia o GA
obteve aumento da motivação intrínseca, porém ambos os grupos apresentaram valores
similares no final da terapia, concluindo que a TE proporciona um ambiente motivador
para pacientes com AVE independente do protocolo utilizado.
Palavras-chave: Motivação, Terapia de Espelho.
Title: Degree of motivation assessment in post stroke patients ( stroke ) in the
realization of mirror therapy
Abstract: Objective: To evaluate the degree of motivation in post stroke patients in the
realization of mirror therapy. Methods: analytical character Search quasi-experimental,
randomized, blinded, uncontrolled, involving individuals with stroke sequelae. Patients
were recruited by ACS of UBS in the city of Santa Cruz and the attendance list of Clinical
Physiotherapy School. We selected 26 patients who underwent Mirror therapy and were
divided into two groups and a group of movement patterns (GP) and other functional
activities (GA) for 15 sessions, 3 times a week, lasting 50 minutes. Clinical evaluations
were performed before and after 15 sessions and evaluation of motivation occurred in
the 7th and 14th session. Results: The GA group was more motivated in items value /
utility, pressure / tension and total (p = 0:02, p = 0.008; p = 0.002) when comparing the
values 7th and 14th session in the course of therapy. At the 7th session, the analysis
between groups, the GP has performed more motivated to value / utility and total (p =
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0.001), and both groups had similar motivation at the end of therapy. Conclusion: In the
evaluation of the 7th day, the GP already found to be more motivated than the GA, but in
the course of therapy the GA had an increase of intrinsic motivation, but both groups
showed similar values at the end of therapy, concluding that TE provides a motivating
environment for stroke patients regardless of the protocol used.
Keywords: Motivation, mirror therapy.
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Código: SB1084
Autor: ANNY LARYSSA FERREIRA DA SILVA
Orientador: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO
Título: Uso do PGL-I para a detecção de casos de hanseníase e infecções assintomáticas
entre comunicantes no Rio Grande do Norte-Brasil.
Resumo: Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa cujo diagnóstico depende de
exame clínico apurado, aliado a exames baciloscópico e histopatológico. Sinais clínicos
discretos e o baixo grau de conhecimento favorecem o diagnóstico tardio e o
estabelecimento de incapacidades. O glicolipídio fenólico I (PGL-I) é principal antígeno
do M. leprae e vem sendo testado como teste diagnóstico auxiliar. Objetivo: Determinar
a presença de anticorpos anti-PGL-I em r pacientes com hanseníase e seus
comunicantes. Metodologia: Ensaio imunocromatográfico rápido para detecção de
anticorpos anti-PGL-I (MLFlow) (Bührer-Sékula et al. 2003). Foram avaliados 119 casos
de hanseníase atendidos nos Hospitais Giselda Trigueiro e Onofre Lopes (Natal) e no
Hospital Rafael Fernandes (Mossoró), 378 comunicantes e 26 moradores da região
endêmica. Resultados: Entre os casos, 73,68% dos multibacilares (MB) e 23,25% dos
paucibacilares (PB) foram positivos. Entre os controles endêmicos a positividade foi
3,85%, já entre comunicantes foi 19,3%. Com relação as formas clínicas, os virchowianos
apresentaram uma soropositividade de 92,30%, os dimorfos de 60,71%, os
tuberculóides de 21,21% e indeterminados 25%. Conclusão: O MLFlow mostrou-se
efetivo para a detecção de casos de hanseníase, especialmente MB, podendo ser uma
importante ferramenta para auxiliar na detecção da doença. Além disso, nosso estudo
corrobora dados que mostram que comunicantes representam um grupo de risco para a
infecção.
Palavras-chave: Hanseníase; PGL-I; MLFlow.
Title: Use of PGL-I for the detection of leprosy cases and asymptomatic infections among
communicants in Rio Grande do Norte, Brazil.
Abstract: Introduction: Leprosy is an infectious disease whose diagnosis depends on
clinical examination, combined with histopathological and bacteriological. Discrete
initial clinical signs and the low level of knowledge on the part of the health service,
favor the late diagnosis and the establishment of disability. The phenolic glycolipid I
(PGL-I) is the main antigen of M. leprae and is being tested as an adjunct diagnostic test.
Aim: To evaluate the serological response of leprosy patients and household contacts to
PGL-I . Methodology: A rapid chromatographic immunoassay test for the detection of
anti-PGL-I antibodies (MLFlow) was used (Bührer-Sékula et al. 2003). We evaluated 119
leprosy cases from Giselda Trigueiro and Onofre Lopes Hospital (Natal) and from Rafael
Fernandes Hospital (Mossoró), 378 household contacts and 26 endemic controls.
Results: Of the leprosy cases, 73.3% of multibacillary and 23.3% of paucibacillary
presented positive anti-PGL-I response. Regarding the clinical forms, 92.30% of the
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lepromatous showed a seropositivity, while this percentage was 60.71% in the
borderline group, 21.21% in the tuberculoid group and 25% in the group with
undetermined form. Conclusion: Flow was effective for the detection of leprosy cases,
especially MB cases. It can be an important tool to help detect the disease. Furthermore,
our study confirms data showing that household contacts represent a risk group for
infection.
Keywords: Leprosy; PGL-I; MLFlow
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Código: SB1088
Autor: LUCIANA DA SILVA PINHEIRO
Orientador: CECILIA NOGUEIRA VALENCA
Co-Autor: ANA MAYARA GOMES DE SOUZA, THAÍS CRISTINA SOUZA DE MEDEIROS
Título: Agentes comunitários de saúde: fatores que interferem na sua qualidade de vida
e trabalho
Resumo: Introdução: A exaustão causada pelo ritmo acelerado e excessiva demanda de
trabalho, interfere diretamente nas condições físicas e mentais dos agentes
comunitários de saúde (ACS), o que leva a uma diminuição na eficácia da prestação de
serviço, onde a sua contribuição é de extrema importância para que se haja uma ligação
direta da comunidade com o serviço de saúde. Objetivo: Compreender como é
desenvolvido o trabalho do ACS, além de evidenciar os fatores que levam a um desgaste
físico e mental, comprometendo assim o desempenho de suas atividades prestada
durante sua carga horária de serviço. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório,
de abordagem qualitativa, foi desenvolvida em Unidades Básicas de Saúde da zona
urbana da cidade de Currais Novos/RN. Onde totalizou 14 unidades, sendo que apenas
cinco foram campos de estágio curricular supervisionado da FACISA, sendo estas o
enfoque da pesquisa. Resultados: Posteriormente a análise realizada a partir das falas
dos ACS, podemos ver o quão é importante o papel desenvolvido pelos mesmos, além da
percepção de como os modos de trabalho que lhes é oferecido interfere diretamente em
sua saúde física e mental. Conclusão: Diante o estudo realizado, é compreensível o
quanto desgastante é uma rotina em que não se tem as mínimas condições para se
desenvolver de forma correta e eficaz o que está estabelecido para ser produzido,
influenciando posteriormente na saúde do indivíduo por completo.
Palavras-chave: Qualidade de vida. Saúde. Esgotamento profissional
Title: COMMUNITY HEALTH AGENTS : FACTORS THAT INTERFERE IN YOUR QUALITY
OF LIFE AND WORK
Abstract: Introduction: The exhaustion caused by the rapid and excessive rate labor
demand, directly affects the physical and mental conditions of community health
workers (ACS), which leads to a decrease in the effectiveness of service delivery where
their contribution is extremely importance that there is a community directly linked to
the health service. Objective: To understand how developed the ACS job, besides
highlighting the factors that lead to physical and mental strain, thus compromising the
performance of activities provided during its hours of service. Methodology: This is an
exploratory study of qualitative approach, was developed in Basic Health Units in the
urban area at Currais Novos/RN. It was totaled 14 units, of which only five were
traineeship courses supervised the FACISA, which are the focus of research. Results:
Subsequent to analysis from the speeches of the ACS, we can see how important is the
role played by them, beyond the perception of how the ways of working that is offered
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to them directly interferes in their physical and mental health. Conclusion: Given the
study, it is understandable how exhausting is a routine that does not have the minimum
conditions to develop properly and effectively what is set to be produced, influencing
later in the individual's health completely.
Keywords: Quality of Life. Health. Professional Burnout.
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Código: SB1092
Autor: INGRID DE PAULA HOLANDA
Orientador: FERNANDO VAGNER LOBO LADD
Título: Adaptações morfofuncionais da microestrutura do miocárdio no sagui (Callitrix
jacchus)
Resumo: Dados morfoquantitativos do tecido cardíaco têm sido descritos ao longo dos
anos, porém estes resultados são comumente gerados por métodos morfométricos
bidimensionais, os quais são potenciais fontes de inacurácia e “bias”. O uso da
estereologia para a quantificação da microestrutura cardíaca, sobretudo no tocante a
animais silvestres, ainda é incipiente. Este trabalho utiliza de técnicas estereológicas a
fim de estimar parâmetros morfofuncionais, aplicando métodos tridimensionais para
melhor entendermos os aspectos morfoquantitativos dos cardiomiócitos que compõem
o coração do sagui Callitrix jacchus. Utilizamos neste trabalho sete VE esquerdos de
saguis saudáveis da espécie Callitrix jacchus, alocados em dois grupos (G1 machos (n=4)
e G2 fêmeas (n=3)), oriundos do Centro de Primatologia do Centro de Biociências da
UFRN, que foram submetidos à eutanásia em outros experimentos, ou seja, estamos
contribuindo para que haja um maior aproveitamento desse material raro e de difícil
aquisição, todos os procedimentos foram autorizados pela CEUA/UFRN sob o número de
registro 030/2015. Como resultados preliminares obtivemos o seguinte: Peso VE G11,37g; G2- 1,33g; Comprimento VE G1-17,16 mm; G2- 17,83 mm; Volume parede VE G13,03 cm³; G2- 3,86 cm³ ; Volume Lúmen G1- 0,95 cm³; G2- 1,39 cm³; Volume total VE G14,0 cm³; G2- 5,25 cm³. As fêmeas apresentaram um aumento estatisticamente
significativo de 31% no volume de lúmen que refletiu em aumento de 23% no volume
total.
Palavras-chave: Miocárdio. Callitrix jacchus. Estereologia
Title: Stereological evaluation of left ventricle in Common Marmoset (Callitrix jacchus).
Preliminary results.
Abstract: Morphoquantitative data of cardiac tissue have been described over the years,
but these results are commonly generated by two-dimensional morphometric methods,
which are potential sources of inaccuracy and "bias". The use of stereology for the
quantification of cardiac microstructure, particularly with regard to wild animals, is still
incipient. This work uses stereological techniques to estimate morphofunctional,
applying three-dimensional methods to better understand the morphoquantitative
aspects of cardiomyocytes that make up the heart of the marmoset Callithrix jacchus. We
used in this work seven left ventricles ( LV) of healthy marmosets of the Callithrix
jacchus species, divided into two distinct groups (G1 males (n = 4) and G2 females (n =
3)), arising from the Primatology Center of Biosciences Center of UFRN, which were
euthanized in other experiments, that is, we are contributing to that there is a better use
of this rare material and difficult to acquire, all procedures were approved by CEUA /
1859

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

UFRN under registration number 030/2015. As preliminary results we obtained the
following: Weight LV G1 1,37g ; G2 1,33g ; Length LV G1-17,16 mm ; G2- 17.83 mm ;
Volume LV wall G1-3,03 cm³ ; G2 3.86 cm³ ; Volume Lumen G1 0.95 cm³ ; G2 1.39 cm³ ;
Total volume LV G1 4.0 cm³ ; G2 5.25 cm³ . Females had a statistically significant
increase of 31% in the volume of lumen which resulted in 23% increase in the total
volume.
Keywords: Myocardium. Marmoset. Stereology
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Código: SB1093
Autor: ISAAC CAMPOS BRAGA
Orientador: DRAULIO BARROS DE ARAUJO
Co-Autor: BRÍGIDA GABRIELE ALBUQUERQUE BARRA, FERNANDA PALHANO XAVIER
DE FONTES
Título: Avaliação de Marcadores Bioquímicos sobre o Potencial Terapêutico de uma
nova Substância para a Depressão Maior.
Resumo: A depressão é um transtorno altamente prevalente, atingindo cerca de 17 % da
população ao longo da vida. Dessa forma, enorme esforço tem sido dedicado à busca por
tratamentos farmacológicos alternativos, como, por exemplo, pelo uso da cetamina ou
&#946;-carbolinas. Fundamentado nas evidências da literatura e em estudos realizados
pelo nosso grupo, surgiu esta proposta de investigação de um novo antidepressivo a
partir da utilização de substâncias que combinam N,N-dimetiltriptamina (DMT) e
inibidores da monoamina oxidase (MAOi), como é o caso da ayahuasca. A ayahuasca tem
sido utilizada há séculos com fins religiosos e medicinais por populações originais da
América do Sul, marcadamente da região amazônica. Desde janeiro de 2014 estamos
utilizando adquirindo dados em ensaio randomizado, placebo-controlado para avaliar o
potencial antidepressivo da ayahuasca, bem como analisar seu impacto sobre alguns
potenciais marcadores da depressão, baseados em medidas de eletroencefalografia,
polissonografia, de imagem por ressonância magnética, testes psicométricos e
neuropsicológicos, e medidas bioquímicas. Neste trabalho, abordaremos a análise das
séries hematológicas (eritrograma, leucograma e plaquetograma) e avaliação sérica das
funções renais e hepática.
Palavras-chave: depressão; marcadores bioquímicos; ayahuasca; N,N-dimetiltriptamina
Title: Biochemical Markers evaluation About Therapeutic Potential of a new substance
to major depression.
Abstract: Depression is a highly prevalent disorder, affecting about 17% of the
population over lifetime. Despite major advances in the development of new
antidepressants drugs, its efficacy remains relatively low, achieving about 50%
remission after single treatment. Furthermore, current antidepressants may take
several weeks to achieve the desired therapeutic effect. Therefore, enormous effort has
been devoted to the search of alternative pharmacological treatments, for instance by
the use of ketamine or &#946;-carbolines. Based on evidence from literature and studies
by our group, in the last few years we have been testing the antidepressant effects of
ayahuasca, a natural preparation that combine N,N-dimethyltryptamine (N,N-DMT) and
monoamine oxidase inhibitor (MAOi). Ayahuasca has been used for centuries for
religious and medicinal purposes by Amerindians, and recently by urban syncretic
churches. Currently we have been conducting a randomized placebo-controlled trial to
further test the antidepressant effects of ayahuasca, and its impact on different markers
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present in depression, based on electroencephalography, polysomnography, in magnetic
resonance imaging, psychometric and neuropsychological tests, and biochemical
measures. In this project, we discuss the analysis of hematological series (erythrocyte,
leukocyte count and platelet parameters) and serum evaluation of renal and hepatic
function.
Keywords: depression; biochemical markers; ayahuasca; N, N-dimethyltryptamine.
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Código: SB1099
Autor: DANIELLE LIMA BEZERRA DE MENEZES
Orientador: ADLEY ANTONINI NEVES DE LIMA
Co-Autor: WALTER FERREIRA DA SILVA JUNIOR
Título: OBTENÇÃO DE SISTEMAS DISPERSOS SÓLIDOS: UMA ALTERNATIVA PARA O
INCREMENTO DE SOLUBILIDADE E DISSOLUÇÃO DA α, β AMIRINA
Resumo: α, β amirina é uma mistura de triterpenos pentacíclicos isolada a partir das
espécies da família Burseraceae, dentre elas, pode-se destacar o Protium heptaphyllum,
espécie de bastante ocorrência na região amazônica do Brasil. Como a maioria das novas
entidades químicas, apresenta baixa solubilidade em água o que inviabiliza a
administração oral como fármaco. O presente estudo visa incrementar a solubilidade da
α, β amirina a partir do desenvolvimento dispersões sólidas (DS’s). Logo, foi proposto o
desenvolvimento dos sistemas com os polímeros PEG 6000, PVP K-30 e HPMC por
misturas físicas e pelos métodos de malaxagem e rotaevaporação, na proporção em
massa 1:1, utilizando acetona como co-solvente nestes últimos. Estas DS´s foram
caracterizadas por técnicas como FTIR, MEV, DR-X e TGA. Os resultados do DR-X e do
MEV mostraram o aspecto cristalino da α, β amirina, que justifica sua baixa
hidrossolubilidade. Nas DS’s foi observada alteração no perfil cristalino e no aspecto
morfológico dos cristais, correlacionando com as mudanças nas bandas do espectro do
IV da α, β amirina, sendo perceptível uma maior interação com o PVP K 30 pelo método
de rotaevaporação. Além de que os resultados do TGA que indicam uma maior
estabilidade térmica das DS’s com o PVP K-30 e PEG 6000. Portanto, a caracterização
evidenciou formação de DS’s com potencial para aumentar a solubilidade da α, β
amirina.
Palavras-chave: α, β amirina. dispersões sólidas. polímeros hidrofílicos.
Title: SOLID DISPERSED SYSTEMS: AN ALTERNATIVE TO INCREASE SOLUBILITY AND
DISSOLUTION OF a,b amyrin
Abstract: α, β amyrin is a mixture of pentacyclic triterpenes isolated from species of the
Burseraceae family, in wich Protium heptaphyllum specie is the most commonly found
in Brazilian Amazonia. As most of new chemical entities has poor water solubility wich
prevents oral administration as a drug. This study aims to increase the solubility of α, β
amyrin through the development of solid dispersions (SD's). Thus was proposed the
development of systems with the polymers PEG 6000, PVP K-30 and HPMC by physical
mixtures and kneaded and evaporated methods, at mass proportion 1:1, using acetone
as co-solvent. These SD's was characterized by FTIR, SEM, XRD and TGA. The results of
XRD and SEM showed morphological form of crystals α, β amyrin, which justifies its low
solubility in water. SD’s has shown changes in the crystalline profile and the morphology
of crystals, correlating with the changes in the IR bands of α,β amyrin spectrum, being
perceived greater interaction with PVP K 30 by evaporated method. Plus, the results of
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TGA indicating greater thermal stability of SD's with PVP K-30 and PEG 6000. Therefore,
the characterization showed formation with SD's potential to increase α, β amyrin
solubility.
Keywords: α, β amyrin. solid dispersions. hydrophillic polymers.
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Código: SB1101
Autor: MATEUS OLIVEIRA SILVA
Orientador: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE
Título: COMPARAÇÃO NEUROQUÍMICA ENTRE O ENCEFALO IDOSO E JOVEM DO SAGUI.
Resumo: A serotonina é uma molécula que exerce funções de neurotransmissor,
produzida nos núcleos do complexo da rafe, encontrado no tronco encefálico, em
mamíferos. Entre esses núcleos destacamos o Núcleo Mediano da Rafe (MnR), devido
sua projeção para o marca passo circadiano. O núcleo supraquiasmático (NSQ) é um
conjunto de células localizadas no hipotálamo ventral, sobre o quiasma óptico e
bilateralmente ao terceiro ventrículo. Essa estrutura é responsável pela geração dos
ritmos biológicos, e, por isso, é conhecido como marca passo circadiano. O NSQ recebe
informações ambientais da retina, e ainda recebe projeções do MnR através de
neurotransmissão serotonérgica. Essa projeção tem grande importância na regulação
dos ritmos biológicos, modulando a atividade do NSQ. Acredita-se que essa modulação
tem forte atuação sobre sincronizadores não fóticos. Com o envelhecimento a ordem
temporal interna, comandada pelo NSQ, fica comprometida, o que ocasiona inúmeros
distúrbios patológicos. Além disso, muitos distúrbios relacionados ao envelhecimento
tem relação com déficits na transmissão serotonérgica. Nosso objetivo foi comparar o
conteúdo serotonérgico no NSQ de saguis (Callithrix jacchus) idosos com saguis jovens, e
quantidade de neurônios serotonérgicos no MnR de saguis jovens e idosos, utilizando
saguis jovens, (idade de 3-7 anos) e idosos (idade de 9-12 anos. Observamos uma
redução na quantidade de células serotonérgicas no MnR, bem como na aferência
serotonérgica ao NSQ.
Palavras-chave: envelhecimento. Serotonina. ritmos biológicos.
Title: Neurochemical comparison of the cerebrum of old and young marmosets
Abstract: Serotonin is a molecule that exerts neurotransmitter functions, and is
produced in the raphe nuclei found in the brainstem, in mammals. Among these nuclei
we highlight the Medial Nucleus of the Rafe (MnR) because its projection for the
circadian pacemaker. The suprachiasmatic nucleus (SCN) is a set of cells located in the
ventral hypothalamus, on the optic chiasm and bilaterally to the third ventricle. This
structure is responsible for the generation of biological rhythms and therefore is known
as brand circadian step. The SCN receives environmental information from the retina,
and still gets MnR projections through serotonergic neurotransmission. This projection
is very important in the regulation of biological rhythms, modulating the activity of SCN.
It is believed that this modulation has a strong presence on non-photic synchronizers.
With aging, the internal temporal order, led by SCN, is compromised, which leads to
numerous pathological disorders. In addition, many aging-related disorders is related
deficits in serotonergic transmission. Our goal was to compare the serotonergic content
in the SCN of marmosets (common marmoset) elderly with young marmosets, and
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amount of serotonergic neurons in MnR young and old marmosets, tamarins using
young (aged 3-7 years) and elderly (age 9-12 years. We observed a reduction in the
amount of cells in the serotonergic MnR as well as in the serotonergic afferent to the
SCN.
Keywords: Aging. Serotonin. Biological rhythms.
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Código: SB1104
Autor: ANA RAQUEL MELO DE FARIAS
Orientador: MARCOS ROMUALDO COSTA
Título: Reprogramação direta de células somáticas humanas em neurônios para o estudo
e tratamento de doenças
Resumo: Recentemente, diversas técnicas têm sido descritas visando a possibilidade de
reposição de células perdidas em doenças neurodegenerativas ou por lesões no sistema
nervoso central. Uma dessas técnicas inclui a reprogramação de células já diferenciadas
em neurônios, de forma direta ou indireta. No presente estudo, buscamos avaliar
inicialmente a capacidade de reprogramação de células epiteliais humanas excretadas
na urina de pacientes esquizofrênicos e, posteriormente, a capacidade de
reprogramação de astrócitos isolados do cerebelo de camundongos em neurônios,
através de um coquetel de pequenas moléculas adcionado ao meio de cultivo ou por
meio do uso de dois fatores de transcrição pró-neurais. O método de transfecção elétrica
com o uso do Nucleofector foi o utilizado para avaliar se os fatores de transcrição
Neurogenina 2 (NEUROG2) e Achaete-scute homolog 1 (ASCLI1 ou MASH1) seriam
suficientes, isoladamente, para induzir essas células a se diferenciarem em neurônios.
Para demonstrar o fenótipo neuronal avaliamos a expressão de proteínas típicamente
neuronais, sua morfologia e sua atividade eletrofisiológica, através dos métodos de
imunocitoquímica e patch-clamp. Observou-se, então, a reprogramação de um
percentual significativo dos astrócitos cerebelares cultivados in vitro em células que
apresentaram morfologia e atividade neuronais.
Palavras-chave: reprogramação neural; fatores de transcrição; pequenas moléculas;
Title: Direct reprogramming of human somatic cells into neurons for the study and
treatment of diseases
Abstract: Recently, many techniques have been described with a view to the possibility
of replacement of lost cells in neurodegenerative diseases or acute central nervous
system injuries. One of such techniques is the lineage-reprogramming of somatic cells
into neurons, either directly or indirectly. In the present study, we evaluated, initially,
the ability to reprogram human epithelial cells excreted in the urine of schizophrenics
patients and, later, the ability to reprogram astrocytes from mouse cerebellum into
neurons through a cocktail of small molecules in the culture medium or by the use of
two pro-neural transcription factors. The electrical transfection method using the
Nucleofector was used to assess whether the transcription factors Neurogenina 2
(NEUROG2) and Achaete-scute homolog 1 (ASCLI1 or Mash1) would be sufficient, singly,
to induce these cells to differentiate into neurons. To assess neuronal phenotypes after
nucleofection, we evaluate the expression of neuron-specific proteins, morphology and
neural electrophysiological activity by immunocytochemistry and patch-clamp. In
conclusion, our work show that astrocytes from mouse cerebellum can be
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reprogrammed into cells with neuronal morphology and activity, in particular, cultured
in the presence of growth factors.
Keywords: neural reprogramming; transcription factors; small molecules;
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Código: SB1109
Autor: MARCELA LETÍCIA DA SILVA AZEVEDO
Orientador: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO MARTINS
Título: IMPACTO DA RADIOTERAPIA EM REGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO SOBRE A
CONDIÇÃO PERIODONTAL
Resumo: A radioterapia constitui-se numa modalidade terapêutica que utiliza a radiação
ionizante no combate a neoplasias malignas, sendo um tratamento eficaz para a
abordagem de tumores de cabeça e pescoço. Na cavidade oral, os efeitos adversos
podem acometer as células da mucosa, tecido conjuntivo subjacente, dente, periósteo,
osso, glândulas e vasos causando complicações orais como mucosite, hipossalivação,
hipogeusia, osteorradionecrose, trismo, anormalidades de desenvolvimento, alterações
da microbiota normal, cárie de radiação e alterações periodontais. Apesar do relato
desses efeitos adversos da radioterapia na cavidade oral, pouco se conhece sobre o
processo evolutivo e patogênese dessas doenças após a radioterapia. Este trabalho
realizou um ensaio clínico, avaliando o desenvolvimento da doença periodontal antes e
após a radioterapia visando fornecer um maior entendimento da atuação da
radioterapia sobre as estruturas periodontais e contribuição para o desenvolvimento de
estratégias que visem diminuir sua incidência e severidade. Quando comparadas as
condições de higiene oral dos pacientes antes e após o tratamento com radioterapia, não
foram observadas diferenças entre esses tempos. Da mesma forma, a comparação entre
as condições periodontais dos dois tempos de coleta também não apresentou diferenças
relevantes. A partir desses resultados, se concluiu que seria necessário um
acompanhamento de maior duração desses pacientes para avaliar as possíveis
alterações a longo prazo.
Palavras-chave: Radioterapia. Periodontite. Neoplasias de Cabeça e Pescoço.
Title: THE IMPACT OF RADIOTHERAPY IN REGION OF HEAD AND NECK OVER THE
PERIODONTAL CONDITION AND ORAL HYGIENE
Abstract: Radiotherapy consists in a therapeutic method that uses ionizing radiation
tocombat malignancies, being an effective treatment for handling head and neck tumors,
as both a primary mode as an adjuvant to surgery. In the oral cavity, the adverse effects
can affect the mucosal cells underlying connective tissue, teeth, periosteum, bone, glands
and vessels resulting in debilitating oral complications such as mucositis,
hyposalivation, hypogeusia, osteoradionecrosis, trismus, developmental abnormalities,
microbiota changes, radiation caries and periodontal changes. Despite the reporting of
possible adverse effects of radiation therapy in the oral cavity, little is known about the
evolutionary process and pathogenesis of these diseases after radiotherapy. This study
conducted a clinical trial, evaluating the development of periodontal disease before and
after radiotherapy providing a better understanding of the role of radiotherapy on the
periodontal structures. The oral hygiene conditions and the periodontal condition
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before and after the radiotherapy were compared, and there wasn’t any major
differences between these moments. In the same way, the comparison between the
periodontal condition before and after the radiotherapy treatment didn’t show any
substantial differences between these moments. After these results, it was concluded
that it would be necessary to extend the follow-up time to evaluate this possible
alteration on a long-term basis.
Keywords: Radiotherapy. Periodontitis. Head and Neck Neoplasms.
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Código: SB1110
Autor: LARISSA FERNANDA ESTEVAM DO NASCIMENTO
Orientador: PATRICIA ANGELICA DE MIRANDA SILVA NOGUEIRA
Título: CORRELAÇÃO ENTRE O DESEMPRENHO NO EXERCÍCIO ASSOCIADO OU NÃO AO
USO DE VNI E OS NÍVEIS PERCEBIDOS DE FADIGA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA SUBMETIDOS A UM TESTE DE ESFORÇO
Resumo: Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma complexa síndrome clínica de
caráter sistêmico. A sintomatologia apresentada por indivíduos com IC engloba a baixa
tolerância ao exercício físico, dispneia e fadiga. No tratamento dessa doença, o exercício
físico regular, a Ventilação Não Invasiva está relacionada à redução dos sintomas e
melhora da capacidade funcional dos pacientes. Objetivo: O objetivo do presente estudo
foi avaliar a correlação entre a utilização da VNI, no modo CPAP, em indivíduos com
insuficiência cardíaca e o seu desempenho físico no Teste Gradual da Caminhada,
levando em consideração os seus níveis de fadiga percebidos. Métodos: Foram avaliados
dados sociodemográficos, capacidade pulmonar, níveis de dispneia antes e depois do
teste gradual da caminhada, e a distância percorrida de pacientes com insuficiência
cardíaca (IC), de ambos os sexos, alocados em um grupo CPAP (utilizou CPAP 6 cmH2 O
por 30 minutos). Resultados: Participaram 14 indivíduos com IC classe funcional II,
sendo 2 do sexo feminino e 12 do sexo masculino, com média de idade de 63,4±8,9. Com
valores para a espirometria de 4 (28,57%) com distúrbio restritivo leve. Apresentando
uma correlação inversa e significativa: distância percorrida e o BORG respiratório inicial
(r=-0,7) e (p= 0,01). Conclusão: O uso prévio do CPAP com 6 cmH2O por 30 minutos
apresentou efeitos benéficos no nível de fadiga percebida e na distância percorrida de
pacientes com IC na realização do TGC.
Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca, Teste Gradual da Caminhada, VNI, fadiga.
Title: CORRELATION BETWEEN PERFORMANCE IN YEAR OR ASSOCIATE NO TO VNI
USE AND PERCEIVED LEVELS OF FATIGUE IN PATIENTS WITH HEART FAILURE
SUBMITTED FOR A STRESS TEST
Abstract: Introduction: Heart failure (HF) is a complex clinical syndrome of systemic
character. The initial symptoms by individuals with heart failure encompasses a low
exercise tolerance, dyspnea and fatigue. Without treatment this disease, regular
exercise, the Ventilation: Noninvasive IS related to the reduction of symptoms and
improved functional capacity of patients. Objective: The aim study was to evaluate the
present the correlation between the use of NIV without CPAP mode in individuals with
cardiac insufficiency and his physical performance not Shuttle Walking Test, Taking into
account your levels of perceived fatigue. Methods: Were evaluated sociodemographic
data, pulmonary capacity, dyspnea levels before and after the test of gradual walk, and
distance of Patients with Hert Failure (HF), of both sexes, allocated to hum CPAP group
(CPAP used 6 cmH2 The 30 minutes). Results: Participants were 14 patients with HF
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functional class II, Being 2 females and 12 males, with age of Average 63.4 ± 8.9. With
Values paragraph spirometry 4 (28.57%) with mild restrictive disorder, were not
however no other alterations in lung function in the sample. Featuring A significant
inverse correlation: distance and BORG initial respiratory (r = -0.7) and (p = 0.01).
Conclusion: The CPAP 6 cmH2 The For 30 Minutes showed beneficial effects on
perceived fatigue level and distance of Patients with HF in SWT realization.
Keywords: Heart failure (HF), Shuttle Walking Test, NIV, perceived fatigue.

1872

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB1111
Autor: AMANDA MATIAS DE SOUZA
Orientador: VIVIAN NOGUEIRA SILBIGER
Título: Avaliação da expressão e genotipagem do gene TREML4
biomarcador da Doenças Cardiovasculares.

como potencial

Resumo: Os resultados esperados para esse projeto visa colaborar com os achados já
encontrados por nosso grupo, favorecendo o desenvolvimento da inovação tecnológica,
dentro do âmbito do diagnóstico molecular de doenças complexas, possibilitando um
aprimoramento na conduta clínica destes pacientes e favorecendo encontrar métodos
seguros, não invasivos e de fácil execução para identificar pacientes com aterosclerose
precoce ou aterosclerose estabelecida com elevado risco para a ocorrência de eventos
agudos coronarianos.
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares. Expressão gênica. Genotipagem.
Title: Expression evaluation and genotyping TREML4 gene as a potential biomarker of
cardiovascular disease .
Abstract: The expected results for this project aims to collaborate with the findings
already found by our group, favoring the development of technological innovation
within the scope of molecular diagnosis of complex diseases , enabling an improvement
in the clinical management of these patients and encouraging finding safe methods ,
non-invasive and easily performed to identify patients with early atherosclerosis or
established atherosclerosis with high risk for the occurrence of acute coronary events.
Keywords: Cardiovascular diseases . Gene expression . Genotyping.
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Código: SB1113
Autor: JOSÉ CORTEZ ASSUNÇÃO JÚNIOR
Orientador: KLAYTON GALANTE SOUSA
Título: AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR EM UM BEBE COM
MICROCEFALIA POR ZIKA VÍRUS: UM RELATO DE CASO
Resumo: A microcefalia é uma má formação neonatal onde o lactente tem um perímetro
cefálico igual ou inferior a 32cm, o que infere diretamente na diminuição do
desenvolvimento neuropsicomotor. Crianças com microcefalia necessitam de cuidados
especiais a fim de que sejam propiciados estímulos que induzam a normalização de seu
desenvolvimento comparado a crianças de mesma idade e sexo. Este artigo é um relato
de caso clínico que avaliou o prontuário de um paciente com microcefalia do arquivo da
Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus
Santa Cruz/RN entre os meses de março a julho de 2016. A Alberta Infant Motor Scale foi
aplicada e teve seus pontos avaliados de forma a relatar posturas que não foram
alcançadas pelo lactente. Com esses dados é possível determinar o grau de percentagem
do desenvolvimento motor, descrevendo suas deficiências e atrasos que devem ser
trabalhados para uma melhor estimulação e evolução deste paciente.
Palavras-chave: Microcefalia. Desenvolvimento motor. Estimulação Precoce
Title: NEUROPSYCHOMOTOR DEVELOPMENT ASSESSMENT IN A BABY WITH
MICROCEPHALY BY ZIKA VIRUS: A CASE REPORT
Abstract: Microcephaly is a newborn malformation where the infant has a cephalic
perimeter equal to or less than 32 cm, which infers the neuropsychomotor development
decrease directly. Children with microcephaly require special care in order to provided
stimuli that induces the normalization of its development compared to children of the
same age and sex. This article is a clinical case report that evaluated the medical records
of a patient with microcephaly Clinical file School of physiotherapy, Federal University
of Rio Grande do Norte, campus Santa Cruz/RN between the months of March to July
2016. The Alberta Infant Motor Scale was applied and had its points evaluated in order
to report what postures are not reached by the nursing infant. With these data it is
possible to determine the degree of percentage of motor development, describing its
shortcomings and delays should be worked for a better stimulation and evolution of this
patient.
Keywords: Microcephaly. Motor development. Early Stimulation.
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Código: SB1114
Autor: CAMILA AVELINO DE MACÊDO
Orientador: RENATO MOTTA NETO
Título: FREQUÊNCIA DE ISOLAMENTO E PERFIL DE RESISTÊNCIA DE BACILOS GRAM
NEGATIVOS ISOLADOS EM CULTURA DE VIGILÂNCIA
Resumo: O grupo de antibióticos beta-lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas,
carbapenêmicos e monobactâmicos), são os mais utilizados clinicamente, por isso a
resistência bacteriana a estes antimicrobianos representa um problema de saúde
pública e compreende uma preocupação mundial recorrente. Nesse contexto, as
bactérias Gram-negativas desempenham um papel importante devido à resistência aos
antimicrobianos, pela produção de betalactamases. O objetivo desse estudo é analisar a
frequência fenotípica das enzimas betalactamases de espectro estendido (ESBL),
cromossômicas (AmpC), e as carbapenemases metalobetalactamase (MBL) e Klebsiella
pneumoniae carbapenemase (KPC) oriundas de dois hospitais do estado do Rio Grande
do Norte. Durante Maio de 2015 e Julho de 2016, foram isoladas 204 cepas, onde foram
aplicados testes de disco-difusão compatíveis para as respectivas betalactamases. Foi
observado elevada frequência de carbapenemases (34%), seguida por ESBL (24%) e
AmpC (13%). Para as cepas resistentes aos carbapenêmicos foi realizado o teste do
EDTA, onde 71% foram caracterizadas como produtoras de MBL. Para as
enterobactérias, foi realizado o teste de Hodge modificado, onde 50% apresentaram
resultado positivo. Todos os métodos fenotípicos aplicados nesse estudo podem ser
padronizados na rotina laboratorial de um hospital a fim de se minimizar falhas devido a
presença de betalactamases não identificadas.
Palavras-chave: Bactérias Gram-negativas. Resistência. ESBL. AmpC. MBL. KPC.
Title: FREQUENCY OF ISOLATION AND RESISTANCE PROFILE OF NEGATIVE BACILLUS
GRAM ISOLATED ON SURVEILLANCE CULTURE
Abstract: The group of beta-lactam antibiotics (Penicillin, Cephalosporin, Carbapenem
and Monobactam) are the most clinically used, and the bacterial resistance to those antimicrobials represents a public health issue and a world-wide concern. In this context,
gram-negative bacteria have an important role within bacterial resistance, because of
the betalactamics production. This study aims to analyse the phenotypical frequency of
extended spectrum betalactamic enzymes (ESBL), chromosomics (AmpC), metallo-betalactamase (MBL) and Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), with samples from
two hospitals of the Rio Grande do Norte state. Between may of 2015 and july of 2016,
204 strains were isolated, and were applied compatible disk diffusion tests to the
respective beta-lactamases. A high frequency of carbapenemases was observed (34%),
followed by ESBL (24%) and AmpC (13%). To the carbapanem resistant strains was
applied the EDTA test, where 71% were characterized as MBL producers. The modified
Hodge-test was applied to the Enterobacteriaceae, in which 50% presented positive
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results. All the phenotypical methods applied in this study can be padronized in the
laboratorial routine of a hospital in order to minimize flaws due to the presence of nonidentified beta-lactamases.
Keywords: Gram-negative bacteria; resistance; ESBL; AmpC; MBL; KPC.
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Código: SB1116
Autor: MARIANNA ARAÚJO FERREIRA
Orientador: FERNANDA NERVO RAFFIN
Título: Desenvolvimento de Carreadores Lipídicos Nanoestruturados contendo fração
oleosa da BIXA ORELLANA L. como alternativa terapêutica no tratamento da
Leishmaniose.
Resumo: A leishmaniose é uma doença de caráter mundial, predominante em países
tropicais e subdesenvolvidos, sendo o Brasil um dos principais países afetados. Pode se
manifestar nas mucosas, pele ou visceras. No Brasil, o tratamento medicamentoso é feito
com Glucantime, Anfotericina B e Pentamidinas , no entanto, muitos efeitos colaterais
são observados. Assim, novas substâncias têm sido estudadas, Uma delas é o óleo
extraído do urucum. Com o objetivo de desenvolver uma alternativa terapêutica, o óleo
do urucum (OU) foi incorporado a carreadores lipídicos nanoestruturados
(CLN),composto por palmitato de cetila (CP) e poloxamer 188, para desenvolver um
sistema de liberação controlada e estável capaz de veicular a fração oleosa da Bixa
orellana L. As amostras produzidas foram avaliadas quanto aos aspectos físico-químicos
como tamanho, polidispersão (PDl), potencial zeta, estabilidade (térmica e química),
microscopia eletrônica de transmissão (MET), pH e peroxidação lipídica. Os resultados
obtidos mostraram que foi possível a obtenção de CLN pelo método de fusãoemulsificação, assim como uma boa estabilidade físico-química. Entretanto, novos
estudos precisam ser realizados a fim de se conhecer a fundo o sistema proposto e, a
partir daí, ajudar a promover a saúde no Brasil.
Palavras-chave: carreadores lipídicos nanoestruturados, leishmaniose, óleo de urucum.
Title: Development of Nanostructured Lipid Carriers containing oily fraction of Bixa
orellana L. as an alternative therapy in the treatment of leishmaniasis
Abstract: Leishmaniasis is a worldwide, predominant character of disease in tropical
and developing countries, Brazil being one of the most affected countries. It can manifest
itself in the mucous membranes, skin or viscera. In Brazil, drug treatment is done with
glucantime, Amphotericin B and Pentamidinas, however, many side effects are observed.
Thus, new substances have been studied, One is the oil extracted from annatto. With the
aim of developing an alternative therapy, oil annatto (OR) was incorporated into
nanostructured lipid carriers (NLC), consisting of cetyl palmitate (CP) and poloxamer
188, to develop a controlled release system stable and capable of relaying oily fraction of
Bixa orellana L. the samples produced were evaluated for physicochemical aspects such
as size, polydispersity (PDI), zeta potential, stability (thermal and chemical),
transmission electron microscopy (TEM), pH and lipid peroxidation. The results
obtained showed that it was possible to obtain by CLN-fusion emulsification method, as
well as good physical and chemical stability. However, further studies are needed in
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order to become familiarized with the proposed system and, from there, help promote
health in Brazil.
Keywords: nanostructured lipid carriers, leishmaniasis, annatto oil.
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Código: SB1118
Autor: JADSON FELIPE DA COSTA FÉLIX
Orientador: ADAUTO CHIAMENTI
Título: Quantidade de folhas em colmos em capim massai nas estações seca e chuvosa
Resumo: Este estudo teve como objetivo, quantificar o número de folhas em colmos de
capim massai nas estações seca e chuvosa. Para tanto, foi coletado a massa verde do
vegeta,l uma vez cada 15 dias nas estações seca e chuvosa. O material foi obtido no
ponto vegetativo indicado para a entrada dos animais iniciarem o pastejamento. As
coletas foram realizadas em piquetes previamente selecionados e em cada coleta foram
obtidos material em quatro parcelas com dimensão de 50 por 50 centímetros, realizadas
de modo aleatório. Em seguida foi realizado a contagem do número de folhas em cada
colmo. No final da estação seca, assim como da chuvosa foi feita a média das coletas das
estações. Na primeira coleta durante a estação chuvosa o número de folhas foi de 12
folhas/colmo, enquanto na estação seca foi de 6 folhas/colmo; na segunda coleta,
durante a estação chuvosa, o número de folhas obtidas foi de 16 folhas/colmo, já na
estação seca, o número de folhas foi de 10 folhas/colmo. Na terceira coleta esse número
foi bem alto nas duas estações, na chuvosa foi de 17 folhas/colmo, já na seca, foi de 15
folhas/colmo, diante destes resultados pode-se concluir que o capim massai é de grande
importância para os produtores da região nordeste, pois se adapta perfeitamente as
condições da região, além de ser uma solução para a seca severa que o nordeste
enfrenta.
Palavras-chave: Produção, massai, estações, adaptação, análise, região nordeste.
Title: QUANTITY OF LEAVES ON GRASS IN STALKS MASSAI STATIONS IN DRY AND
RAINY
Abstract: This study aimed to quantify the number of leaves on stalks of grass Maasai in
the dry and rainy seasons. To that end, we collected the green mass of vegetation, l once
every 15 days in the dry and rainy seasons. The material was obtained in the vegetative
point indicated for the animals enter the start pastejamento. Samples were collected in
previously selected pickets and each collection were obtained materials in four
installments with dimensions of 50 by 50 centimeters, made at random. Then it was
conducted by counting the number of sheets in each stem. At the end of the dry season,
as the rainy was the average of the collections of seasons made. In the first collection
during the rainy season the number of leaves was 12 leaves / stem, while in the dry
season was 6 leaves / stem; in the second collection, during the rainy season, the
number of sheets obtained was 16 leaves / stem, as in the dry season, the number of
leaves was 10 leaves / stem. The third collection this number was very high in both
seasons, the rainy was 17 leaves / stem, as in the dry was 15 leaves / stem, before these
results can be concluded that the Maasai grass is of great importance for producers the
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northeast, as it perfectly fits the conditions of the region, as well as being a solution to
the severe drought that faces northeast.
Keywords: Production, Maasai, stations, adaptation, analysis, Northeast.
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Código: SB1119
Autor: ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE AQUINO
Orientador: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE
Co-Autor: FELIPE PORTO FIUZA, ROVENA CLARA GALVAO JANUÁRIO ENGELBERTH
Título: Efeitos da senescência no Folheto Intergeniculado do tálamo de ratos
Resumo: O Folheto Intergeniculado (FIG) é uma área talâmica do corpo geniculado
lateral, composta por neurônios GABAérgicos divididos em duas sub-populações: GABAencefalina e GABA- neuropeptídeo Y, sendo um componente central do Sistema de
Temporização Circadiana. O processo de envelhecimento perturba a organização desse
sistema acarretando em déficits funcionais, o que demonstra a relevância de se estudar
os efeitos da senescência neste sistema. O objetivo deste trabalho é verificar alterações
neuroquímicas relacionadas a idade no FIG de ratos. Foram utilizados ratos Wistar,
divididos em 3 grupos: jovens, adultos e idosos (3, 13 e 23 meses). Os animais foram
fixados com paraformaldeído 4%, tendo o encéfalo removido para ser seccionado em
microtomia (6 séries de fatias coletadas, com 30 µM cada). As secções foram
processadas por imunoistoquímica para glutamato descarboxilase (GAD), encefalina
(ENK) e neuropeptídeo Y (NPY), para serem estudadas por microscopia óptica,
quantificadas por contagem de células e densitometria e analisadas estatisticamente por
ANOVA de uma via, seguido pelo teste post hoc de Tukey. Foi encontrada uma
diminuição significativa na marcação de NPY, mas não em GAD e ENK. Isso mostra que o
envelhecimento afeta especificamente a subpopulação que desempenha a função
circadiana do FIG, proporcionando um importante correlato anatômico para os déficits
funcionais encontrados com o processo de envelhecimento no sistema de temporização
circadiana.
Palavras-chave: Folheto Intergeniculado. STC. Envelhecimento
Title: Senescence effects in the Intergeniculate Leaflet thalamus of rats
Abstract: The Intergeniculate Leaflet (FIG) is a thalamic area of the lateral geniculate
body, composed of GABAergic neurons divided into two sub-populations: encephalinGABA and GABA- neuropeptide Y, is a central component of Circadian Timing System.
The aging process disturbs the organization of this system resulting in functional
deficits, which points the importance of studying the effects of senescence in this system.
The aim of this study is to assess neurochemical changes related to age in rat IGL. Wistar
rats were divided into 3 groups: young, adults and old (3, 13 and 23 months). The
animals were fixed with 4% paraformaldehyde, and the brains removed to be sectioned
in microtome (6 series collected slices with 30 µm each). The sections were processed
by immunohistochemistry for glutamate decarboxylase (GAD), enkephalin (ENK) and
neuropeptide Y (NPY) to be studied by optical microscopy, quantified by cell counting
and densitometry and statistically analyzed by one-way ANOVA, followed by the test
post hoc Tukey. A significant decrease was found in the labeling of NPY but not GAD and
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ENK. This shows that the aging specifically affects the subpopulation which performs the
circadian function of IGL, providing an important anatomical correlate for aging related
functional deficits in the circadian timing system.
Keywords: Intergeniculate Leaflet. Circadian System Timing. Ageing
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Código: SB1120
Autor: ANA ISABEL LIMA DA COSTA AMURIM
Orientador: JULIANA ESPADA LICHSTON
Título: Germinação, Armazenamento e Qualidade do óleo de sementes de Carthamus
tinctorius (cártamo): uma matriz para biodiesel no semiárido
Resumo: O Carthamus tinctorius L. é uma oleaginosa pertencente à família Asteraceae. A
espécie apresenta uma tolerância moderada a estresse salino e hídrico, sendo
compatível com as regiões semiáridas. O cártamo ao longo da história vem sendo
utilizado nas mais diversas áreas do interesse humano, como corante principalmente em
tecelagens, produção de óleos comestíveis, em cerimônias religiosas, uso cosmético,
como planta ornamental, entre outros.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a
localização e distribuição das reservas de óleo nas sementes de Carthamus tinctorius L.
(cártamo) e a germinação das sementes após submetidas a estresse luminoso e a 6
meses de armazenamento em garrafas PET. A germinação foi feita mensalmente, pelo
sistema de rolo de papel, ao longo de cinco meses. A germinação sob estresse luminoso
foi conduzida por 3 meses em câmara BOD, onde as sementes foram expostas a luz
24h/dia. As sementes de cártamo apresentaram uma taxa média ao longo dos meses de
armazenamento de 92% de viabilidade tendo como pico o segundo dia de germinação.
Foi observado que em toda a extensão da semente de cártamo um grande depósito de
óleo nas células e constante ao longo do tempo de armazenamento.
Palavras-chave: Cártamo; germinação; armazenamento; semente; oleaginos
Title: GERMINATION , STORAGE AND CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) SEED
OIL QUALITY: A MATRIX FOR BIODIESEL IN SEMIARID
Abstract: Carthamus tinctorius L. is an oleaginous plant belonging to the Asteraceae
family. It has moderate tolerance to salt and water stresses, being compatible to semiarid regions. Throughout history, it has been used in several areas of human interest
such as dye mainly in weaving, production of edible oils, religious ceremonies,
cosmetics, as an ornamental plant, etc. This study aimed to evaluate the location and
distribution of oil reserves in the Carthamus tinctorius L. and the germination of seeds
after subjected to light stress and 6 months of storage in PET bottles. The germination
was carried out monthly using the paper roll system for five months. The germination
under light stress was conducted for 3 months in a BOD chamber where the seeds were
exposed to light 24 hours/day. The safflower seeds had an viability averate rate of 92%
over the months of storage with its peak in the second day of germination. It was
observed that along all the safflower seed extension a great oil tank in the cells is
constant through the storage time.
Keywords: Safflower; germination; storage; seed; oleaginous.
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Código: SB1121
Autor: LARISSA YASMIN PATRÍCIO DE FREITAS
Orientador: PAULA RENATA LIMA MACHADO
Co-Autor: ANA PAULA FERREIRA COSTA, CAROLINA FONSECA MINNICELLI,
WELLINGTON KAVEN DA SILVA SANTOS
Título: POLIMORFISMO DO GENE DA IL-6 NA INFECÇÃO ATIVA POR CMV EM
PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS
Resumo: A infecção pelo citomegalovírus (CMV) é uma importante causa de morbimortalidade em pacientes transplantados de órgãos sólidos. O polimorfismo de único
nucleotídeo (SNP) localizado na posição -174 da região promotora do gene da
interleucina 6 (IL-6) está associado à expressão diferencial dessa citocina. O objetivo
deste estudo foi avaliar o polimorfismo da IL-6 na infecção por CMV em pacientes
transplantados renais. Foram coletadas amostras de sangue periférico de pacientes
submetidos ao transplante renal no Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal, RN,
Brasil. A genotipagem da IL-6 (-174C/G) foi realizada pela PCR alelo-específica,
utilizando Sybr Green. A extração de DNA viral do soro foi realizada com o kit QIAamp®
DNA e a detecção do CMV pela nested-PCR. O DNA viral foi detectado no soro de 28,7%
dos pacientes. A frequência dos genótipos CC, CG e GG foram, respectivamente, 15
(60%), 7 (28%) e 3 (12%), nos pacientes com a infecção por CMV. Finalmente, foi
observado que o SNP-174C/G pode estar associado ao risco de desenvolver infecção por
CMV.
Palavras-chave: Citomegalovírus. Interleucina-6. Polimorfismo.
Title: IL-6 GENE POLYMORPHISM IN ACTIVE CMV INFECTION IN KIDNEY TRANSPLANT
PATIENTS
Abstract: The cytomegalovirus (CMV) infection is an important cause of morbidmortality in solid organ transplant patients. The single nucleotide polymorphism (SNP)
located at position -174 in the promoter region of interleukin (IL)-6 gene is associated
with differential expression of this cytokine. The aim of this study was to evaluate the IL6 polymorphism on CMV infection in renal transplant patients. Peripheral blood samples
were collected of patients undergoing kidney transplantation at the University Hospital
Onofre Lopes, Natal, RN, Brazil. The genotyping (IL-6 -174C/G) was performed by allelespecific PCR, using Sybr Green. Extraction of viral DNA from serum was performed with
the QIAamp® DNA kit and CMV detection by nested-PCR. The viral DNA was detected in
28.7% patients. The frequency of the genotypes CC, CG and GG were, respectively, 15
(60%), 7 (28%) and 3 (12%) in patients with CMV infection. Finally, it was observed
that the SNP-174C/G can is associated with the risk for CMV infection.
Keywords: Cytomegalovirus. Interleukin-6. Polymorphism.
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Código: SB1123
Autor: KAMILA TUENIA DE OLIVEIRA COSTA
Orientador: CLAUDIA SOUZA MACEDO
Título: Elaboração e aceitabilidade de Iogurte Salgado Saborizado com Ervas Aromáticas
Resumo: Neste trabalho objetivou-se caracterizar físico-quimicamente o leite para a
fabricação do iogurte, elaborar, verificar a aceitabilidade e avaliar as características
físico-químicas e sensoriais do Iogurte salgado saborizado com ervas aromáticas.
Inicialmente a matéria prima (leite), foi caracterizada física e quimicamente quanto a pH
, sólidos não gordurosos, proteína, gordura, água adicionada, crioscopia, densidade e
acidez titulável. Já o produto elaborado foi submetido as análises físico-químicas e
sensoriais. As análises físico-químicas realizadas foram pH e acidez títulável. A análise
sensorial foi realizada com um grupo de 40 provadores não treinados com faixa etária
entre 14 e 21 anos. Foi utilizada a escala hedônica que varia de 1 “desgostei
extremamente” a 9 “gostei extremamente” para os seguintes atributos: Acidez, aroma,
cor, sabor, textura e aparência global. Também foi realizada uma pesquisa de intenção
de consumo que varia de 1 “nunca comeria” a 7 “comeria sempre”.
Palavras-chave: Iogurte. Aceitabilidade. Características físico-qúimicas.
Title: ACEITABILITY AND ELABORATION OF YOGURT SALTED WITH AROMATICS
HERBS
Abstract: This work aimed to characterize chemically-physical milk for the manufacture
of yoghurt, prepare, verify the acceptability and evaluate the physical and chemical
characteristics and sensory yoghurt salt flavored with herbs. Initially, the raw material
(milk) was characterized physically and chemically as pH , non fat solids, fat, protein,
added water, freezing point, density and acidity. Already prepared product was
subjected to physical,chemical,and sensory analysis. The physicochemical analyzes were
pH and titratable acidity. Sensory analysis was performed with a group of 40 untrained
aged between 14 and 21 years. It used the hedonic scale ranging from 1 "extremely
disliked" to 9 "like extremely" for the following attributes: acidity, aroma, color, flavor,
texture and overall appearance. It was also performed a consumer intention survey
ranging from 1 "never eat" 7 "eat forever".
Keywords: Yogurt. Acceptability. physiochemical characteristics.
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Código: SB1124
Autor: DANIEL SCHWADE ARAUJO
Orientador: EDUARDO CALDAS COSTA
Título: ANÁLISE DAS RESPOSTAS PSICOFISIOLÓGICAS AO
INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE E MODERADO CONTÍNUO

TREINAMENTO

Resumo: O objetivo do estudo foi examinar respostas afetivas durante uma sessão de
Exercício Intervalado de Alta Intensidade (EIAI) em homens ativos e insuficientemente
ativos. 58 homens (idade 25,3 ± 3,6 anos) se voluntariaram para o estudo: i) fisicamente
ativos (n = 29) e ii) insuficientemente ativos (n = 29). Cada participante realizou: i)
anamnese inicial e avaliação física; ii) teste de esforço máximo; iii) uma sessão de EIAI
de baixo volume. O EIAI consistiu de 10 séries de 60s a 90% da velocidade máxima de
esteira (VME) intercalados por 60 segundos de recuperação ativa a 30% da VME.
Respostas afetivas (Escala de Sentimento), percepção subjetiva de esforço (PSE de Borg,
6-20) e frequência cardíaca (FC) foram registrados nos últimos 10s de cada série. A
ANOVA mista com medidas repetidas, teste T para amostras independentes e teste Quiquadrado foram utilizados na análise dos dados. Foram observadas respostas afetivas
similares entre ambos os grupos, porém o grupo insuficientemente ativo apresentou
menores respostas afetivas (RA) ao longo do tempo (séries n° 4 até 10) em comparação
ao grupo fisicamente ativo, além de menores valores de RA média. Não houve diferença
entre PSE e FC em ambos os grupos. Assim, observamos que homens fisicamente ativos
e insuficientemente ativos reportam sentimento de prazer em poucos estímulos (ex. 14) durante EIAI de baixo volume, enquanto a resposta afetiva torna-se mais
desprazerosa durante o tempo para indivíduos insuficientemente ativos.
Palavras-chave: Exercício intervalado, Alta intensidade, Respostas afetivas
Title: High intensity interval training: An analysis of the acute psychophysiological
responses in active and insufficiently active men
Abstract: The objective of this study was to examine affective responses during a session
of High-Intensity Interval Exercise (HIIE) in physically active and insufficiently active
men. 58 men (aged 25.3 ± 3,6 years) volunteered to take part in this study: i) physically
active (n = 29) and insufficiently active (n = 29). Each subject undertook i) initial
screening and physical evaluation; ii) maximal exercise test, and iii) a single bout of lowvolume HIIE. The HIIE protocol consisted in 10 x 60s work bouts at 90% of maximal
treadmill velocity (MTV) interspersed with 60s of active recovery at 30% MTV. Affective
responses (AR), rating of perceived exertion (Borg's RPE, 6-20) and heart rate (HR)
were registered during the last 10s of each work bout. A two-factor mixed-model
repeated measures ANOVA, independent-samples t test, and chi-squared test were used
to data analysis. We observed similar affective responses in both groups; however the
insufficiently active group presented lower affective responses over time (work bout 4
to 10) than the active group, as well as lower mean AR values. There were no differences
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in the RPE and HR between the groups. Therefore, we observed that both insufficiently
active and active men report feelings of pleasure to few work bouts (i.e., 3–4) during
low-volume HIIE, while the affective responses become more unpleasant over time for
insufficiently active subjects.
Keywords: Interval exercise, High intensity, Affective responses
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Código: SB1129
Autor: MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO LIRA
Orientador: JULIANA MARIA GAZZOLA
Título: "CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DE QUEDAS EM IDOSOS ATENDIDOS EM
AMBULATÓRIO MÉDICO."
Resumo: INTRODUÇÃO: A instabilidade ou declínio do equilíbrio corporal é uma das
principais causas de incapacidade entre os idosos, pois o desfecho final pode ser a
ocorrência de quedas. OBJETIVO: Caracterizar as circunstâncias e consequências de
quedas em idosos atendidos em ambulatório geriátrico. METODOLOGIA: Estudo
transversal descritivo, em que pacientes com 60 anos ou mais de ambos os sexos foram
avaliados por dados sociodemográficos, clínico-funcionais, sobre quedas e dos
instrumentos Brazilian OARS Multidimensional Functional Assessment Questionnaire,
Berg Balance Scale (BBS), Timed Up and Go Test (TUGT), Dynamic Gait Index (DGI),
Clinical Test of Sensory Interactionand Balance (CTSIB), Escala de Depressão Geriátrica
Abreviada e Mini Mental State Exam. RESULTADOS: Dos 52 pacientes avaliados, 28
(53,84%) relataram queda nos seis meses anteriores à avaliação, sendo 78,60% do sexo
feminino, com média etária de 72,76 ± 7,91 anos. A hipótese diagnóstica mais prevalente
foi hipertensão arterial (67,90%). Capacidade funcional gravemente comprometida foi
observada em 50%. 65,2% apresentou déficit cognitivo, e em 47,8% identificaram-se
sintomas depressivos. Quanto ao TUGT, BBS e DGI, 46,40%, 75% e 17,90%
apresentaram risco de queda, respectivamente. Relacionados à última queda, 60,70%
caíram em domicílio. CONCLUSÃO: Os dados obtidos permitem indicar alterações que
podem acarretar em quedas, possibilitando a elaboração de estratégias preventivas e de
reabilitação.
Palavras-chave: Idosos. Instabilidade Postural. Quedas.
Title: CIRCUMSTANCES AND CONSEQUENCES OF FALLS IN ELDERLY PEOPLE IN
OUTPATIENT CARE
Abstract: BACKGROUND: Instability or decline of body balance is one of the main causes
of disability among elderly, since the final outcome may be occurrence of falls.
OBJECTIVE: Characterize circumstances and consequences of falls in elderly in geriatric
outpatient care. METHODS: Descriptive cross-sectional study in which patients aged 60
years or more of both sexes were evaluated for sociodemographic, clinical and
functional data, about falls and body balance instruments [Brazilian OARS
Multidimensional Functional Assessment Questionnaire, Berg Balance Scale (BBS),
Timed Up and Go Test (TUGT), Dynamic Gait Index (DGI), Clinical Test of Sensory
Interaction and Balance (CTSIB] and psycho-cognitive (short version of Geriatric
Depression Scale and Mini Mental State Exam). RESULTS: Among 52 evaluated patients,
28 (53.84%) reported fall in six months before evaluation, being 78.60% in women, with
average age of 72.76±7.91 years. The most prevalent disease was hypertension
1888

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

(67.90%). Severe impaired functional capacity was observed in 50%. 65,2% showed
cognitive deficit, and in 47.80% identified depressive symptoms. TUGT, BBS e DGI
showed risk of fall in 46.40%, 75% e 17.90%, respectively. Related to the last fall,
60.70% fell at home. CONCLUSION: The data obtained allow to indicate changes that
may result in falls, making possible the development of preventive and rehabilitation
strategies.
Keywords: Elderly. Postural Instability. Falls.
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Código: SB1130
Autor: LARA CUNHA LOPES
Orientador: RENATA SANTORO DE SOUSA LIMA MOBLEY
Título: Análise comportamental para investigação da consciência em Callithrix jacchus:
Teste do Espelho
Resumo: O teste do espelho é tido como eficaz na especulação da existência da
autoconsciência em diversas espécies. Através de sua aplicação, esta pesquisa objetivou
verificar a presença de comportamentos autoconscientes em Callithrix jacchus,
ampliando a informação referente a expressão da consciência para a espécie. A pesquisa
foi realizada no Campus da UFRN, na cidade de Natal, no Centro de Primatologia. Quatro
(4) indivíduos da espécie foram testados, passando por 30min de exposição às
categorias: controle A (sem estímulo), controle B (com estímulo de um objeto não
reflexivo) e efetivo C (com estímulo de um objeto reflexivo - Espelho), gravadas acústica
e visualmente; as respostas comportamentais à autoimagem foram posteriormente
avaliadas por 3 especialistas, a partir de etograma para Teste do Espelho adaptado à
espécie. Os resultados demonstram uma série de comportamentos autodirigidos
realizados repetitivamente por cada indivíduo, além de uma quantidade
significativamente superior de tais comportamentos quando comparados a uma reação
dita “social” à imagem. Sugerimos portanto que saguis, C. jacchus, apresentam
evidências de estados mentais conscientes, sendo capazes de se autodiferenciar de
outros e do espaço, o que sustenta também a existência de auto-reconhecimento em
primatas não-símios.
Palavras-chave: Sagui, autoreconhecimento, autoconsciência, self.
Title: Behavioural approach to investigate consciousness in Callithrix jacchus: Mirror
test
Abstract: The mirror test is considered an effective tool in the speculation of
selfawareness on several species. Through its application, this research aimed to
identify the presence of selfawareness behaviors in Callithrix jacchus, amplifying the
information regarding consciousness in this particular species. The research took place
in the UFRN Campus, in the city of Natal, at the Primatology Center. Four (4) individuals
from the species were tested, being exposed during 30 minutes to the following
categories: control A (no stimulus), control B (stimulus from a non reflective object) and
effective C (with the stimulus from a reflective object – Mirror), recorded acoustically
and visually; the behavioral responses to the autoimage were then avaluated by 3
specialists, based on an ethogram for Mirror Test adapted to the species. The results
show a series of selfdirected behaviors performed several times by each individual; the
amount of this behaviours were also significantly superior when compared to a said
“social” reaction to the image. Therefore, we suggest that Common marmoset, C. jacchus,
presents evidences of conscious mental states, being able to diferenciate itself from
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others and from space, which reinforces the existence of selfrecognition in non-apes
primates.
Keywords: Common marmoset, selfrecognition, selfawareness, Self.
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Código: SB1131
Autor: GECIANE MACEDO DA SILVA
Orientador: FÁBIO MAGNO DA SILVA SANTANA
Título: Comercialização do pescado e aplicação de medidas educativas sobre segurança
alimentar na Feira Livre do Município de Macaíba-RN.
Resumo: O comércio de pescado e seus derivados em feiras livres, nas últimas décadas, é
uma atividade em rápido crescimento, a qual merece precaução devido à alta taxa de
perecibilidade desses alimentos e a falta de conhecimento de muitos vendedores a
respeito das formas de garantir a segurança alimentar do consumidor. As feiras livres
são locais populares de venda de produtos de origem animal e vegetal, na qual oferece
uma ampla variedade desses artigos em uma só localidade, facilitando dessa forma, a
relação de oferta e procura. Dessa forma, este trabalho, objetivou-se na avaliação das
condições higiênicos-sanitárias dos feirantes, pontos de venda do município de Macaíba
no Estado do RN. Resultados foi obtido através de análises qualitativas realizada pela
aplicação de questionários prescritos em visitas no período de junho a novembro de
2015, na feira dessas localidades para a obtenção dos diagnósticos. Foram entrevistados
um total de 17 feirantes utilizando quesitos sobre o equipamento, produto e perfil do
feirantes é notável em aspectos gerais os resultados obtidos mostraram que em Macaíba
68% eram advindos de viveiros e que no município de Macaíba, 76% do pescado são
encaminhados através de caminhões. E ainda em aspectos gerais podemos notar no
quesito vínculo com algum órgão de defesa em Macaíba é 75% não, assim por fim,
mostrando que as feiras livres do município encontram-se em más condições de
funcionamento, podendo acarretar prejuízos para os consumidores.
Palavras-chave: feiras-livres, aspectos, população, Universidade, prefeitura.
Title: Marketing of fish and application of educational measures on food security in the
Free Fair of the Municipality of Macaíba-RN.
Abstract: The fish trade and its derivatives in free markets, in recent decades, is an
activity growing fast, which deserves caution because of the high rate of perishability of
these foods and the lack of knowledge of many vendors regarding ways to ensure safety
consumer food. The fairs are a popular selling animal products and vegetable, which
offers a wide variety of these items in one location, thereby facilitating the supply
relation and demand. Thus, this work aimed to the assessment of hygienic and sanitary
conditions of the market traders, selling points of Macaíba municipality in the State of
RN. Results were obtained through qualitative analysis carried out by the application of
prescribed questionnaires visits from June to November 2015, the fair these locations to
obtain the diagnosis. They interviewed a total of 17 merchants using questions about the
equipment, product and market traders profile is remarkable in general aspects of the
results showed that in Macaíba 68% were coming from nurseries and that the
municipality of Macaíba, 76% of fish are routed through trucks. And yet in general
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aspects we can see the link Question with some protection agency in Macaíba is 75% not
so close, showing that the county fairs are in poor operating conditions and may cause
harm to consumers.
Keywords: street fairs, aspects, population, university, city.
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Código: SB1133
Autor: RAFAELA ARAUJO OLIVEIRA
Orientador: GILSON DE VASCONCELOS TORRES
Co-Autor: ANNE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA, VANESSA GOMES DA COSTA
Título: Avaliação do serviço da Estratégia Saúde da Família por profissionais e idosos:
um estudo quantitativo e qualitativo
Resumo: Introdução: A população mundial está envelhecendo, a este processo dá-se o
nome de transição demográfica. O estudo objetivou averiguar a expectativa dos idosos
acerca do serviço oferecido aos mesmos na Estratégia Saúde da Família a partir de um
grupo focal. Metodologia: Estudo exploratório, com abordagem qualitativa, realizado
com onze idosos integrantes do Grupo de Convivência, na Atenção Primária à Saúde,
unidade de Estratégia Saúde da Família de Igapó em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil,
durante o mês de maio de 2016. Resultados: Com base na análise das reflexões dos
idosos, foram identificados expectativas sobre o serviço oferecido no Centro de
Convivência, por meio das mudanças potenciais de vida. Nesse sentido, agrupou-se os
temas em dois núcleos de sentidos que permeiam a qualidade de vida, sendo
primeiramente, as mudanças físicas que engloba os aspectos físicos, funcionais, dor,
estado de saúde e vitalidade; além das mudanças psíquicas, relacionadas aos aspectos
emocionais e de saúde mental. Conclusão: observou-se o impacto positivo do serviço
oferecido e da participação dos idosos, em diversos fatores integrantes da qualidade de
vida, além de revelar pontos críticos de intervenção. Reforçando a importância de
aprimorar e reaplicar tal estratégia em novas áreas da atenção á saúde do idoso, em
especial, na Atenção Primária a Saúde objetivando a promoção do envelhecimento ativo
e saudável.
Palavras-chave: Saúde do Idoso. Atenção Primária a Saúde. Avaliação.
Title: Evaluation of service strategy family health by professionals and elderly: a study
quantitative and qualitative
Abstract: Introduction: The world population is aging, this process gives the name of the
demographic transition. The study aimed at investigating the expectation of the elderly
about the service offered to them in the family health strategy from a focus group.
Methodology: Exploratory study with qualitative approach, carried out with eleven
members of the elderly Coexistence Group, Primary Health Care, ESF unit Igapó in Natal,
Rio Grande do Norte, Brazil, during the month of May 2016. Results: based on the
analysis of the reflections of the elderly, expectations were identified on the service
offered in the Family Center, through potential changes of life. In this sense, he mustered
up the subjects into two groups of meaning that underlie QOL, first being the physical
changes that encompasses the physical, functional, pain, health and vitality; beyond the
psychic, related to emotional aspects and mental health changes. Conclusion: there was
the positive impact of the services and the participation of the elderly in several integral
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factors of QOL, besides revealing critical points of intervention. Reinforcing the
importance of improving and re-apply this strategy in new areas of attention to health of
the elderly, especially in Primary Health aimed at promoting active and healthy aging.
Keywords: Health of the Elderly. Primary Health Care. Evaluation.
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Código: SB1137
Autor: JÚLIO DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR
Orientador: ARNALDO LUIS MORTATTI
Co-Autor: JULIO CESAR BARBOSA DE LIMA PINTO, RENÊE DE CALDAS HONORATO
Título: Plano de trabalho 2: Análise de Biomarcadores de estresse físico e imunológico
de Ciclistas Submetidos a um Passeio de Bicicleta
Resumo: Controlar a carga de treino por meio de parâmetros psicofisiológicos é
fundamental para evitar estados de treinamento excessivo e consequente
imunossupressão. Este estudo busca analisar marcadores bioquímicos (testosterona,
cortisol e imunoglobulina A), tolerância ao estresse, humor e incidência de infecções no
trato respiratório superior (ITRS) em exercício com duração de 24 horas. Participaram
11 ciclistas recreacionalmente ativos (42,2 ± 12,3 anos; 76,9 ± 12,4 kg; 26,0 ± 3,2 kg/m2;
8 ± 10,8 anos de experiência no esporte). Coletas de saliva, controle da carga de treino e
aplicação de questionários ocorreram em momentos pré, durante e/ou pós percurso.
Utilizou-se o teste de Wilcoxon pareado para comparar as variáveis de tolerância ao
estresse, as subescalas de humor e o distúrbio total de humor nos momentos pré e pós
evento. Houve diferença significativa em valores das subescalas de humor, como Fadiga
(w=-63.00, p<0.00), Tensão (w=55.00, p<0.00) e Vigor (w=55.00, p<0.00), bem como no
distúrbio total de humor (w=-55.00, p<0.00). Não houve modificação na tolerância ao
estresse tanto na parte de Fontes de Estresse (p>0.05) como Sintomas de Estresse
(p>0.05) do questionário DALDA. As análises bioquímicas ainda não foram realizadas
em decorrência do seu alto custo. O exercício de duração extrema com privação de sono
foi capaz de causar alterações no estado de humor, no entanto parece que sua
intensidade foi insuficiente para gerar modificações na tolerância ao estresse.
Palavras-chave: Função imune. Infecção. Carga de treino. Estresse.
Title: ANALYSIS OF BIOCHEMICAL AND STRESS PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL
MARKERS IN RESPONSE IMMUNE OF CYCLISTS SUBJECT TO RECREATIONAL EXERCISE
OF LARG DURATION
Abstract: Control the training load through psychophysiological parameters is essential
to avoid overtraining states and subsequent immunosuppression. This study aims to
analyze biochemical markers (testosterone, cortisol and immunoglobulin A), stress
tolerance, mood and incidence of infections in the upper respiratory tract infection
(URTI) in exercise lasting 24 hours. Participated of this study 11 recreationally active
cyclists (42.2 ± 12.3 years; 76.9 ± 12.4 kg, 26.0 ± 3.2 kg/m2; 8 ± 10.8 years of experience
in the sport). Saliva samples, training load control and questionnaires occurred in the
moments before, during and/or post route. We used the Wilcoxon test to compare the
stress tolerance variables, the subscales of humor and the overall mood disorder in the
pre and post event times. Significant differences in values of the subscales of humor,
such as Fatigue (w = -63.00, p <0:00) Tension (w = 55.00, p <0:00) and Vigour (W =
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55.00, p <0:00) and total disturbance mood (w = -55.00, p <0:00). There was no change
in the stress tolerance of both sources of stress (P> 0.05) as stress symptoms (p> 0.05)
in DALDA questionnaire. Biochemical analyzes were not accomplished because of its
high cost. High duration exercise with sleep deprivation was able to cause changes in
mood, however it seems that its intensity was not sufficient to generate changes in
stress tolerance.
Keywords: Immune function. Infection. Training load. Stress.
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Código: SB1138
Autor: EDUARDA TAYNA DE ALMEIDA
Orientador: KARINA RIBEIRO
Título: Produção do camarao de agua doce Macrobrachium rosenbergii na fase de
juvenil e adulto em sistema de recirculação
Resumo: Macrobrachium rosenbergii possui vários estudos sobre a sua biologia,
tornando-se possível e viável economicamente. Esta é a espécie de camarão de água
doce mais utilizada em projetos de carcinicultura em todo o mundo, sendo a única,
comercialmente cultivada no Brasil. O presente trabalho teve o objetivo de analisar o
potencial zootecnico do Macrobrachium rosenbergii cultivado sob diferentes densidades
de estocagem. Os camarões foram inseridos em um sistema de recirculação e
submetidos a quatro tratamentos (T1, T2, T3 e T4), cada um com seis repetições. As
densidades utilizadas foram de 25, 30, 40 e 45 camarões/m², respectivamente. O peso
médio inicial utilizado foi de 0,5208g. As sobrevivências observadas no estudo foram de
61,1% no T1, 54,16% no T2, 67,7% no T3 e 53,3% no T4. Apesar da qualidade de água
poder ter influenciado negativamente nos resultados obtidos, o tratamento T3
apresentou o melhor resultado tanto em relação a sobrevivência quando em ganho de
peso médio final que foi de 1,31±0,11g. Entretanto, apesar de baixo índice de
crescimento observa-se que a sobrevivência em todos os resultados ultrapassou 50%
necessitando novas pesquisas que assegurem o cultivo do M. rosenbergii em altas
densidades e em sistema de recirculação.
Palavras-chave: macrobrachium rosenbergii, densidade, recirculação
Title: Production of juveniles of Macrobrachium rosenbergii in recirculating system
Abstract: The objective was to analyze the potential of Macrobrachium rosenbergii
cultivated under different stocking densities . The prawns were inserted into a
recirculation system in four treatments (T1 , T2 , T3 and T4), with six replications. The
densities used were 25 , 30, 40 and 45 shrimp / m² , respectively. The weight used was
0,5208g . The survivals were observed in the study of 61.1 % at T1 , T2 in 54.16 % , 67.7
% and 53.3 % at T3 T4 . Despite the quality of water may have negatively influenced the
results, the treatment T3 showed the best result both for survival while on final average
weight gain that was 1.31 ± 0.11g . However, despite low growth it is observed that the
survival results at all exceeded 50 % requiring further research to ensure the cultivation
of M. rosenbergii at high densities and recirculation system.
Keywords: macrobrachium rosenbergii, density, recirculation
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Código: SB1140
Autor: TATIANE ALVES DA SILVA
Orientador: JONATAS DE FRANCA BARROS
Título: Estilo de vida e função executiva em idosos ativos
Resumo: O parkinsonismo é um distúrbio neurológico progressivo e degenerativo. Entre
as síndromes neurológicas ele é considerado um dos mais incidentes em indivíduos com
mais de 50 anos. O exercício para doença de Parkinson (DP) deve priorizar um
programa global e individualizado. Como a doença de Parkinson tem características
crônica e progressiva, o engajamento em um programa de treinamento tem que ocorrer
de forma precoce assim que diagnosticada a doença. O objetivo do plano de trabalho foi
avaliar a atividade da vida diária e a qualidade de vida dos Parkinsonianos através da
atividade da caminhada na água. Fizeram parte desse estudo 8 sujeitos com a doença de
Parkinson tempo médio da doença de 3 anos. Amostra foi composta por 2 mulheres e 6
homens com média de idade de 58 anos. Todos participantes do projeto Minha Melhor
idade da UFRN, realizado nas piscinas semiolímpicas do campus universitário. O
impacto que cada fator tem sobre o a saúde do portador da doença de Parkinson, não
segue um padrão, em sua manifestação para cada sujeito. Foram observados piores
resultados nos itens fala, motivação e vestir. Relataram que a limitação da fala os
desencorajam a conversar com outras pessoas, pois existe uma dificuldade em serem
compreendidos. As pessoas com Parkinson são acometidos por distúrbios que vão além
da questão motora. O engajamento dos parkinsonianos em exercícios físicos, pode ser
uma saída não medicamentosa para amenizar as perdas cognitivas, e não são somente as
motoras.
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Atividade da Vida diária, Qualidade de vida.
Title: PHYSICAL EXERCISE: FACTORS INVOLVED IN DAILY LIFE ACTIVITIES SEEKING A
LIFE OF QUALITY IMPROVEMENT IN PEOPLE WITH PARKINSON'S DISEASE
Abstract: Parkinsonism is a progressive and degenerative neurological disorder. Among
the neurological syndromes it is considered one of the incidents in individuals over 50
years. Exercise for Parkinson's disease (PD) should prioritize a comprehensive and
individualized program. As Parkinson's disease is chronic and progressive features,
engaging in a training program must occur early form of so diagnosed the disease. The
objective of the work plan was to evaluate the activity of daily living and quality of life of
parkinsonian by hiking activity in the water. The study included 8 subjects with
Parkinson mean disease duration of 3 years disease. Sample consisted of 2 women and 6
men with a mean age of 58 years. All project participants My Best age UFRN held in
semiolímpicas pools campus. The impact of each factor has on the health of the wearer
of Parkinson's disease, does not follow a pattern in its manifestation for each subject.
Were observed worsening of the items speak, motivation and wear. They reported that
the limitation of speech discourage them from talking to other people, because there is a
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difficulty in being understood. People with Parkinson's are affected by disorders that go
beyond the motor issue. The engagement of parkinsonian in physical exercise, may be a
non-drug output to ease the cognitive losses, and are not only the motor.
Keywords: Parkinson's disease, Daily Life Activity, Quality of life.
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Código: SB1143
Autor: FABRÍCIO RAMON AZEVÊDO DANTAS
Orientador: SILVANA MARIA ZUCOLOTTO LANGASSNER
Título: OBTENÇÃO DOS FLAVONOIDES DE Passiflora cincinnata Mast.
Resumo: Introdução: Passiflora cincinnata Mast., conhecida popularmente como
maracujá-do-mato, ou maracujá-mochila, é uma espécie nativa do Brasil e de ocorrência
principalmente no nordeste do país. Assim como outras espécies do gênero, é bastante
conhecida por suas propriedades ansiolíticas e sedativas, sendo empregada com esses
fins em diversas regiões do país. Objetivos: Isolar os flavonoides de Passiflora cincinnata
em grande quantidade para avaliação de atividade ansiolítica e antidepressiva in vivo.
Metodologia: As frações enriquecidas em flavonóides, que foram obtidas por
particionamento com solventes de polaridade crescente, foram submetidas a
fracionamentos por cromatografia em coluna, utilizando como fases estacionárias a
sílica normal e a Sephadex® LH-20. Resultados: Na análise por CCDs, as bandas sugerem
a presença de compostos fenólicos, flavonoides C-glicosídeo derivados de luteolina e
apigenina. Conclusões: As técnicas de fracionamento utilizadas se mostraram eficientes
no isolamento dos flavonoides presentes nas frações, assim como na remoção de
algumas substâncias minoritárias.
Palavras-chave: Passiflora cincinnata; Fitoterápico; flavonoides.
Title: OBTENTION OF FLAVONOIDS FROM Passiflora cincinnata Mast.
Abstract: Introduction: Passiflora cincinnata Mast., popularly known as wild passion
fruit or backpack passion fruit, is a species of the genus Passiflora native to Brazil and
occurring mainly in northeast. Like other species of the genus, it is well known for its
anxiolytic and sedative properties and is used for this purposes in many regions of the
country. Objectives: Isolate the flavonoids from Passiflora cincinnata aplenty for
evaluating anxiolytic and sedative activities in vivo. Methodology: The flavonoids
enriched fractions, obtained by partitioning with increasing polarity solvents, were
submitted to fractionation by column chromatography, using as stationary phases
normal silica and Sephadex LH-20. Results: In TLC analysis, the bands sugest the
presence of phenolic compounds, flavonoid C-glycosides, luteolin and apigenin
derivatives. Conclusions: The fractionation techniques used were efficient at isolation of
the flavonoids presents in the fractions, as well as removing some minoritary
substances.
Keywords: Passiflora cincinnata; flavonoids; Herbal medicine.
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Código: SB1144
Autor: JOÃO PAULO MAIA DE LIMA
Orientador: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS
Título: NOVO SISTEMA DE LIBERAÇÃO PARA A TRIANCINOLONA A BASE DE
BIOPOLÍMEROS APLICADO AO TRATAMENTO DE COLITE ULCERATIVA
Resumo: Micropartículas (MP) de quitosana e goma guar para liberação colônica da
triancinolona (TRI) foram preparadas usando a técnica de coacervação simples com
sulfato de sódio seguido pelo método de secagem por spray-drying. Diferentes razões
fármaco-polímero (1:5, 1:10 e 1:20) e polímero-polímero (1:1, 1:3 e 3:1) foram
estudadas quanto ao rendimento, eficiência de encapsulação e loading (mg TRI / g MP).
As micropartículas com a maior a razão de quitosana em relação à goma (1:3)
apresentaram os melhores resultados quanto ao rendimento (%), eficiência de
encapsulação (%) e loading. A proporção polímero/polímero com a maior quantidade de
quitosana em relação a goma (1:3) também foi a que menos desencadeou problemas
operacionais no processo de spray drying, tanto quanto ao aspecto de obstrução do bico
do equipamento, como em relação ao menor tempo de secagem da amostra.
Palavras-chave: Micropartículas. Quitosana. Goma Guar. Encapsulaçao. Spray drying
Title: PREPARATION, CHARACTERIZATION AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF
POLYMERIC SYSTEMS OF NATURALCARBOHIDRATES FOR COLONIC OF
TRIAMCINOLONE
Abstract: Microparticles (MP) of chitosan and guar gum for colonic release of
triamcinolone (TRI) were prepared using simple coacervation technique with sodium
sulfate followed by drying by spray-drying method. Different drug/polymer ratios (1: 5,
1:10 and 1:20) and polymer/polymer (1: 1, 1: 3 and 3: 1) were studied in terms of yield,
encapsulation efficiency and loading (mg TRI / g MP). The microparticles with the
higher ratio of chitosan in relation to guar gum (1:3) showed the best results in terms of
yield (%) encapsulation efficiency (%) and loading. The ratio polymer/polymer with the
highest amount of chitosan in relation to gum (1: 3) was also it what have less
operational problems in the spray drying process, both at aspects of equipment nozzle
clogging as on the lowest drying time of the sample.
Keywords: Microparticles. Chitosan. Guar Gum. Encapsulation. Spray drying
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Código: SB1145
Autor: JAKSON GOMES FIGUEIREDO
Orientador: LUCAS PEREIRA DE MELO
Co-Autor: ÉVERSON DE BRITO DAMASCENO, JEAN MARCEL BEZERRA FRANÇA, JULIO
CESAR DUARTE VERAS
Título: Síndrome
socioantropológica

de

Berardinelli-Seip:

estudos

de

caso

na

perspectiva

Resumo: Objetivo: Analisar as práticas alimentares de acordo com a experiência de
pessoas que vivem com a SBS, no Seridó Potiguar, evidenciando as estratégias de manejo
da enfermidade de longa duração. Método: estudo etnográfico com 11 interlocutores
portadores de SBS, residentes no Nordeste brasileiro. Para coligir as informações,
utilizaram-se observação participante, caracterização social e entrevistas
semiestruturadas. Os dados foram analisados por meio da técnica de codificação
temática. Resultados: do material etnográfico, emergiram as seguintes categorias: “O
segredo é fechar a boca”: práticas alimentares orientadas por um viés disciplinar;
abordando a experiência de pessoas que vivem com SBS no que tange aos aspectos
socioculturais das práticas alimentares. “No fim de semana, fujo da raia”: a alimentação
nos espaços privado e público; engloba as estratégias alimentares diante das situações
de comensalidade que tencionam as orientações dos profissionais da saúde com vistas a
mudanças do comportamento alimentar à experiência pessoal e social. Conclusão: o
aspecto mais relevante deste estudo evidenciou a alimentação como um dos elementos
norteadores da experiência das pessoas que vivem com a SBS, sendo ferramenta-chave
para o controle de suas implicações biológicas, a partir de mecanismos de vigilância.
Dessa forma, os significados discutidos no estudo podem nortear condutas biomédicas
na centralidade do gerenciamento da alimentação dos interlocutores.
Palavras-chave: Síndrome de Berardinelli-Seip. Antropologia Médica. Práticas alimentar
Title: EATING HABITS BASED ON THE EXPERIENCE OF PEOPLE LIVING WITH
BERARDINELI SYNDROME - SEIP
Abstract: Purpose: This project aims to analyze the eating habits according to the
experience of people living with SBS in Potiguar Seridó, highlighting the management
strategies of long-term illness. Methods: ethnographic study with 11 SBS patients’
interlocutors, residents in northeastern Brazil. To collect the information was used the
participant observation, social characterization and semi-structured interviews. Data
were analyzed using thematic coding technique. Results: from ethnographic material,
the following categories emerged: "The secret is close the mouth": feeding practices
guided by a disciplinary bias; addressing the experience of people living with SBS with
respect to socio-cultural aspects of food practices. "At weekends, I chicken out": the
feeding in private and public spaces; it involves eating strategies in front of situations of
commensalism that keep tensioning the guidelines of health professionals in order to
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change eating behavior, personal and social experience. Conclusion: The most important
aspect of this study showed the feed as one of the guiding elements of the experience of
people living with SBS, being the key tool for the control of their biological implications,
from surveillance mechanisms. Thus, the meanings discussed in the study can guide
biomedical conducts of the central management of the interlocutors’s feeding.
Keywords: Keywords: Berardinelli-Seip Syndrome. Anthropology Medical. Practice F
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Código: SB1147
Autor: NAYARA SOUZA DA SILVA
Orientador: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA
Co-Autor: ALESSANDRA DANIELE DA SILVA, NATHÁLIA KELLY DE ARAÚJO, RAFAEL
CAETANO LISBÔA CASTRO DE ANDRADE
Título: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE OLIGOSSACARÍDEOS DE
QUITOSANA
Resumo: A quitina é um polissacarídeo estrutural que compõe o exoesqueleto de
artrópodes e a parede celular de fungos, e é a principal matéria-prima para a produção
da quitosana e seus oligômeros, os quitooligossacarídeos (QOS). Essas biomoléculas vêm
atraindo atenção por serem atóxica, biodegradável e biocompatível, além de terem
atividades antimicrobiana, imunoestimulante, antitumoral e anti-inflamatória
comprovadas. Portanto, este estudo tem como objetivo avaliar a ação dos QOS
produzidos em dois diferentes tempos de hidrólise de enzimática contra as bactérias
Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Após 24h de incubação com as bactérias, foi
observado que os QOS produzidos em 1 minuto de hidrólise apresentaram inibição de
79% do crescimento para S. aureus e 38% para E. coli , quando comparado ao grupo
controle. Enquanto que os QOS produzidos em 5 minutos de hidrólise não apresentou
inibição significativa. Por fim, o estudo demonstrou que o tempo de hidrólise pode
interferir na ação biológica do polímero provavelmente por alterar o tamanho de sua
cadeia. Na produção de QOS é de extrema importância o grau de polimerização dos
oligômeros gerados, já que o tamanho da molécula tem influência direta na sua atividade
biológica. Melhores características funcionais são obtidas com oligômeros com grau de
polimerização entre pentâmero e heptâmero em comparação aos oligômeros com grau
de polimerização relativamente baixo.
Palavras-chave: Quitooligossacarídeos. Hidrólise enzimática. Antimicrobiano
Title: EVALUATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CHITOSAN OLIGOSACCHARIDES
Abstract: Chitin is a structural polysaccharide that occurs mainly as a structural
component in exoskeletons of arthropods and cell walls of fungi, it is also the main
resource for the production of chitosan and its oligomers, chitooligosaccharides (QOS).
These biomolecules have attracted attention for its non-toxic, biodegradable and
biocompatible nature, as well for its biological effects such as antimicrobial,
immunostimulant, anticancer and anti-inflammatory. Thus, this study aimed to evaluate
the effects of QOS produced in two different enzymatic hydrolysis time against
Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria. After 24h incubation with the
bacteria, it was observed that QOS produced in 1 minute hydrolysis exhibit 79% of
growth inhibition of S. aureus and 38% for E. coli when compared to the control group.
Although QOS produced in 5 minutes hydrolysis did not shown significated growth
inhibition. In conclusion, this study establish that hydrolysis time may interfere on the
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polymer biological effect probable by altering the size of its chain. In QOS' production is
extremely important the polymerization degree of oligomers. Oligomers with
polymerization degree of five and seven units have shown best functional characteristics
in compared to oligomers with minor polymerization degree.
Keywords: Chitooligosaccharides. Enzymatic hydrolysis. Antimicrobial.
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Código: SB1152
Autor: PEDRO LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Orientador: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA
Título: Morbidade entre mulheres atendidas em serviços sentinelas no Brasil.
Resumo: As mulheres vítimas de violência são afetadas de maneiras desiguais. O
presente artigo tem como objetivo analisar os atendimentos de emergência em
mulheres vítimas de violência na região de cabeça e pescoço. Foram analisados dados do
inquérito de Vigilância e Acidentes em 25 capitais e no Distrito Federal no ano de 2011.
Serão analisados atendimentos de mulheres adultas entre 15 e 49 anos em relação a
ocorrência de violência na região de cabeça e pescoço, e descobrir sua prevalência entre
as mulheres vítimas de violência, qual o perfil dessas mulheres quanto a raça
escolaridade e renda. Devido à relevância do tema, seu foco cada vez maior peloSistema
Único de Saúde e pela literatura pesquisada, percebe-se uma significância na região da
face e pescoço sendo cada vez mais importante que o serviço esteja preparado para
receber essas mulheres vítimas de violência e que o cirurgião-dentista ou o cirurgião
buco-maxilar estejam capacitados e façam parte da equipe de acolhimento dessas
vítimas.
Palavras-chave: Mulher. Violência. Gênero. Cabeça. Pescoço.
Title: The face victimized : morbidity among women attending sentinel services in Brazil
Abstract: Women victims of violence are affected in unequal ways. This article aims to
analyze the emergency care in women victims of violence in the head and neck.
Surveillance and Accident survey data were analyzed in 25 capitals and the Federal
District in 2011. Will be analyzed care of adult women between 15 and 49 years for the
occurrence of violence in the head and neck, and discover its prevalence among women
victims of violence, which the profile of these women as race education and income. Due
to the relevance of the topic, its focus increasingly by the Unified Health System and the
literature, we can see a significance in the face and neck increasingly important being
that the service be prepared to receive these women victims of violence and the dentist
or oral and jaw surgeon are trained and are part of the host team of the victims.
Keywords: Woman. Violence. Genre. Head. Neck.
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Código: SB1155
Autor: THIAGO PHILLIPE BRASIL DE SOUSA
Orientador: ROVENA CLARA GALVAO JANUÁRIO ENGELBERTH
Título: Transtornos de humor relacionados à idade e ao sexo no marmoset (Callithrix
jacchus): Uma avaliação comportamental e neuroquímica
Resumo: A depressão é uma desordem neuropsiquiátrica de origem desconhecida,
contudo eventos estressores nas fases iniciais da vida propiciam o risco de
desenvolvimento de depressão. No estudo da base neural de comportamentos como
medo, ansiedade e depressão, primatas não-humanos têm papel importante devido à
fatores como complexidade cerebral; no entanto os estudos com essas espécies nesse
campo ainda são escassos, principalmente quanto ao processo de gênese da depressão
de início tardio em idosos. Para compreender melhor os aspectos morfofuncionais do
envelhecimento e da depressão, estudos de caráter citoarquitetônico vem sendo
conduzidos ao longo dos anos, em diversas espécies de mamíferos. A serotonina (5-HT)
é um neurotransmissor de muitas funções, atuando no controle do sono, reprodução,
alimentação, emoção, cognição e comportamento social. Dentre os núcleos que
produzem 5-HT destacamos o Núcleo Dorsal da Rafe (DR) e Núcleo Mediano da Rafe
(MnR), devido sua densidade de neurônios serotonérgicos e quantidade de projeções
para o sistema nervoso central. Falhas no funcionamento do sistema serotonérgico são
relacionadas ao surgimento de desordens afetivas, e a redução de 5-HT é apontada como
fator de surgimento da depressão, principalmente na fase idosa do ser humano. Assim,
busca-se analisar e identificar possíveis reduções de 5-HT e células neuronais nos
núcleos da rafe durante o processo de envelhecimento.
Palavras-chave: Depressão. Serotonina. Envelhecimento.
Title: Mood disorders related to age and sex in the marmoset (Callithrix jacchus): A
behavioral assessment and neurochemistry
Abstract: Depression is a neuropsychiatric disorder of unknown origin, but stressful
events in the early stages of life provide the risk of developing depression. In the study
of the neural basis of behaviors such as fear, anxiety and depression, nonhuman
primates play an important role due factors such as cerebral complexity; however
studies with these species in this area are still scarce, particularly for the process of
genesis of late-onset depression in the elderly. To better understand the morphological
and functional aspects of aging and depression, cytoarchitectural character of studies
have been conducted over the years, in several species of mammals. Serotonin (5-HT) is
a neurotransmitter of many functions, acting in the control of sleep, reproduction,
feeding, emotion, cognition and social behavior. Among the nuclei which produce
highlight the 5-HT Dorsal Raphe nucleus (DR) and Core Average Raphe (MnR) due
density of 5-HT neurons and quantity-ergic projections to the central nervous system.
Malfunction of the serotonergic system are related to the emergence of affective
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disorders, and the reduction of 5-HT is identified as a factor in the emergence of
depression, especially in elderly phase of the human being. Thus, we seek to analyze and
identify possible reductions of 5-HT and neuronal cells in the raphe nuclei during the
aging process.
Keywords: Depression. Serotonin. Aging.
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Código: SB1158
Autor: NICOLY JORDANNA DA SILVA CARVALHO
Orientador: MARCOS ROBERTO GONZAGA
Título: Estimativas e projeções de mortalidade por idade, sexo e unidades federativos no
Brasil entre 1970 e 2010
Resumo: Tal projeto tem como objetivo, aplicar metodologias para as estimativas de
mortalidade por sexo, idade e unidades federativas no Brasil entre 1970 e 2010
viabilizando, dessa forma, a estimação de tabelas de vida para os estados brasileiros em
diferentes momentos do tempo e, consequentemente, fazer uma análise de tendências
no nível e padrão de mortalidade por região. As estimativas recentes de esperança de
vida para o Brasil. Além das retroprojeções de mortalidade e da população por região e
estado para todo o Brasil.
Palavras-chave: Projeção de Mortalidade. Cargas de Doenças. Métodos Demográficos.
Title: Age, gender and Brazil's federative units' mortality estimates and projections
between 1970 and 2010.
Abstract: This project aims, apply methodologies to mortality estimates by gender, age
and Brazil's federative units between 1970 and 2010 enabling the lifetime tables'
estimations to the Brazilian states in different moments of time and, consequently,
analyze the tendencies in the mortality's level and standard by zone. The recent life
expectancy estimates to Brazil. In addition to overhead projections of mortality and
population by region and state throughout Brazil.
Keywords: Mortality Projection. Load diseases. Demographic Methods.
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Código: SB1159
Autor: EMÍLIA SOUSA DE OLIVEIRA
Orientador: MARIA CELESTE NUNES DE MELO
Título: Emergência de Enterococcus resistente à vancomicina (VRE) na cidade do
Natal/RN
Resumo: O gênero de Enterococcus pertence ao grupo dos cocos Gram-positivos
morfologicamente dispostos em pares ou cadeias. Pertence a microbiota humana,
principalmente no sítio gastrointestinal. Esse gênero vem emergindo nos últimos
tempos como um importante agente patogênico oportunista causador de infecções
comunitárias e hospitalares. O objetivo desse estudo é caracterizar fenotípica e
geneticamente cepas Enterococcus resistentes à vancomicina (VRE). Cinco isolados de
VRE, de cinco hospitais distintos, foram analisados. Os isolados de VRE foram
identificados através de testes bioquímicos convencionais. O perfil de resistência aos
antimicrobianos foi determinado através da técnica do antibiograma, segundo o
recomendado pelo CLSI, 2015. As relações genéticas foram avaliadas pela técnica da
eletroforese de campo pulsado (PFGE) e analisadas segundos os critérios descritos por
Tenover (1995). Todas as cepas apresentaram resistência à tetraciclina, ciprofloxacina,
vancomicina e gentamicina. A maioria apresentou resistência à teicoplanina [(I) 40% e
(R) 40%]. Uma amostra apresentou resistência à linezolida e todos apresentaram
susceptibilidade à ampicilina. Foram encontradas três amostras pertencentes ao mesmo
pulsotipo (A), uma amostra fortemente relacionada ao pulsotipo A (A1) e um isolado
pertencente a um pulsotipo distinto (B). A disseminação do clone de VRE na cidade do
Natal é uma alerta para possível mudança na epidemiologia das infecções enterocócicas
na cidade.
Palavras-chave: Enterococcus. Resistência à vancomicina. VRE. PFGE.
Title: Emergence of vancomycin-resistant Enterococcus (VRE) in Natal/RN
Abstract: The genus Enterococcus belongs to the group of Gram-positive cocci,
morphologically arranged in pairs or chains. The Enterococcus spp. are colonizing the
natural human microbiota, mainly gastrointestinal flora. This genus has emerged in
recent times as an inosocomial infections. The aim of the study is to characterize
phenotypic and genetically strains of vancomycin-resistant Enterococcus. (VRE). Five
strains of VRE, from five different hospitals, were analyzed. The strains were identified
by conventional biochemical tests. The resistance profile to antimicrobials was assessed
by antibiogram technique, as recommended by CLSI, 2015. The genetic relationship
between the strains were evaluated the technique of Pulsed Field Gel Electrophoresis
(PFGE), using the Tenover criteria (1995). All the strains showed resistance to
tetracycline, ciprofloxacin, vancomycin and gentamicin. Most have resistance to
teicoplanin [(I) 40% and (R) 40%]. One strain was resistant to linezolid and all were
susceptible to ampicillin. Three samples were found within the same pulse type (A), one
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sample within strongly related same pulse type (A1) and one isolated were belonging to
a distinct pulse type (B). The spread of VRE clone in the city of Natal is an alert for
possible change in the epidemiology of enterococcal infections in the city.mportant
opportunistic pathogen causing community and
Keywords: Enterococcus. Vancomycin-resistant. VRE. PFGE
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Código: SB1160
Autor: KARLLA BEZERRA PADILHA
Orientador: PATRICK RAMON STAFIN COQUEREL
Título: INFLUENCIA DA PRATICA REGULAR DE ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O RETARDO
DA DEMÊNCIA DE ALZHEIMER
Resumo: “O exercício físico melhora e protege a função cerebral” (MELLO et. All, 2006, p.
108), sabendo disso o objetivo do trabalho foi verificar se existe evidência para o efeito
do exercício físico sobre a memória em pacientes com Demência de Alzheimer(DA) na
literatura. A metodologia utilizada foi revisão de literatura com metanálise de artigos
procurados na base de dados PUBMED. A análise dos resultados foi feita de forma
qualitativa. Concluímos que o exercício é um importante mecanismo de redução dos
sintomas, associados a perda de memória, na DA segundo os artigos analisados.
Palavras-chave: EXERCICIO FISICO, GOGNIÇÃO/MEMORIA E DEMÊNCIA DE ALZHEIMER
Title: INFLUENCE OF PRACTICE ACTIVITY REGULAR PHYSICAL ON DELAY
ALZHEIMER'S DEMENTIA
Abstract: Exercise improves and protects the brain function " ( MELLO et . All, 2006, p.
108) , knowing that the purpose of the study was to determine whether there is
evidence for the effect of exercise on memory in patients with Alzheimer's Dementia (
DA) in the literature. The methodology used was literature review with meta-analysis of
articles searched in PUBMED database. The analysis was done qualitatively . We
conclude that exercise is an important mechanism for reducing symptoms associated
with memory loss in AD according to the analyzed items.
Keywords: EXERCISE PHYSICAL, COGNITION/MEMORY AND ALZHEIMER
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Código: SB1163
Autor: PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA CÂMARA
Orientador: VIVIANE DA SILVA MEDEIROS
Título: Medicamento homeopatico para enfermidades bacterianas
Resumo: Espera-se contribuir para a adequação do manejo alimentar em fazendas
infectadas de forma a ajustar a oferta de ração de acordo com a condição do animal e
estimular o uso de medicamentos que não deixarão resíduos nos animais, nem
ambientais. O trabalho foi realizado no Laboratório, em construção, de saúde e bem
estar animal na EAJ. Animais: camarões juvenis da espécie Litopenaeus vannamei
adquiridos em uma fazenda de criação de camarões. Após a captura, os animais foram
mantidos por uma semana para aclimatação ao novo ambiente e avaliação de seu estado
de saúde. Houve atraso no período de execução do projeto, por este motivo à época de
inicio coincidiu com época de chuvas na região e altas mortalidades na carcinicultura.
Dessa forma diminuímos o numero de grupos e tratamentos. O numero de aquários para
o grupo controle foi seis(6) e para o grupo tratado também seis, totalizando 12 animais
por tratamento. O principal fator dessa tabela é a ingestão de alimentos bem como seu
manuseio, pois influenciará nos demais componentes abordados na pesquisa. Os
animais do Tratamento desprenderam uma maior quantidade de tempo na ingestão e
manuseio dos alimentos. Não foi possível descrever o comportamento do L. vannamei
quando infectado por bacteriose ou contribuir para a adequação do manejo alimentar
em fazendas infectadas pois não concluirmos o experimento devido a problemas de
queda de anergia, o que nos proporcional apenas resultados preliminares e superficiais.
Palavras-chave: comportamento, camarão, alimentação
Title: Homeopathic medicine for bacterial diseases
Abstract: Expected to contribute to the adequacy of the Food management in infected
farms in order to adjust the feed supply According to Condition to animals and stimulate
the Use of Medicines que NOT leave residues in animals, Environmental NEM. Work was
Held in the laboratory, under construction, Health and Welfare of animals in the EAJ.
Animals: juvenile shrimps of the species Litopenaeus vannamei Acquired in a farm
raising shrimp. After capture, the animals kept Were For a week paragraph
acclimatization the new environment and evaluation of his health status. There was a
delay in the execution of the project period, for this reason the early season coincided
with Rains Season in the region and high mortalities in shrimp farming. Thus we reduce
the number of groups and treatments. The Aquarium number for the control group was
SIX (6) and for the group treated six Also, totaling 12 animals BY treatment. The
principal factor this Table E intake Food As Well As Its handling, because it will influence
In the other components covered in the research. OS animals do Treatment A detached
Increased pace of Quantity intake and handling of food. From: It was not possible to
describe the behavior L. vannamei When infected BY OR bacteriose contribute to the
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adequacy of the Food management in infected farms as NOT conclude the experiment
due to anergy Loss Problems, What In proportional ONLY preliminary and superficial
results.
Keywords: behavior, shrimp, food
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Código: SB1164
Autor: REYBSON BENTO COSTA
Orientador: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS
Co-Autor: DAVID DANTAS NERI, JAINA DANIELE PAIVA DE BESSA
Título: Desenvolvimento de um modelo de coleta de dados para geração de informação
em sistemas de produção usando internet
Resumo: A caprinocultura é uma atividade pecuária de grande importância cultural,
social e econômica para a região Nordeste do Brasil, onde está o maior rebanho caprino
do país. Na atualidade, o uso de celulares e smartphone vem facilitando a realização de
atividades e a comunicação no meio rural. Por este motivo, o objetivo deste trabalho é
parametrizar um modelo de programação linear para auxiliar o processo de tomada de
decisão no meio rural e desenvolver um aplicativo para realizar o mesmo em tablets e
smartphones. Os sistemas estudados foram escolhidos a partir dos seguintes critérios:
ter mais de 4 anos de produção, estar disponíveis e ter interesse em participar do
projeto. Com base nestes critérios, foi realizado o acompanhamento do sistema e a
parametrização do tempo gasto nas atividades. Nos sistemas avaliados, observou-se que
o tempo gasto para realização das atividades é significativo. Dentre as atividades
realizadas, a ordenha é a que consome mais tempo, cerca de 30% do total. A
caprinocultura leiteira é uma atividade viável, desde que o produtor tenha a correta
estimativa de custos de produção e de receitas para poder determinar a quantidade
mínima de animais do rebanho, para que o mesmo possa ter lucro.
Palavras-chave: Caprinocultura. Nordeste.Programação linear.
Title: Development of a data collection model to generate information on production
systems using internet
Abstract: The goat industry is a very important cultural, social and economical activity
for the "Nordeste" region of Brazil, where is the biggest goat herd in the country.
Currently, the use of mobile and smartphone has facilitated the realization of activities
and communication in rural areas. For this reason, the objective is to parameterize a
linear programming model to aid the decision-making process in rural areas and
develop an application to perform the same on tablets and smartphones. The systems
studied were chosen from the following criteria: have more than 4 years of production,
be available and be interested in participating in the project. Based on these criteria, it
carried out the system of monitoring and parameterization of time spent on activities. In
systems evaluated, it was observed that the time taken to carry out the activities is
significant. Among the activities performed, milking is the most time-consuming about
30% of the total. The dairy goat is a viable activity, provided that he has the correct
estimate of production costs and revenues in order to determine the minimum amount
of herd animals, so that it can make a profit. However, we could not develop a model to
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run in smartphone because to do it will be necessary more knowledge related a
programing language for it.
Keywords: Goat. Northeast. Linear programming
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Código: SB1168
Autor: MIGSON DOS SANTOS MENEZES
Orientador: VALDI DE LIMA JUNIOR
Co-Autor: TOBIAS TOBIT DE BARROS MELO, VIVIANY LÚCIA FERNANDES DOS SANTOS
Título: Balanço proteíco de búfalas recebendo dietas com níveis de substituição de farelo
de soja por uréia
Resumo: Foi avaliado os efeitos da substituição do farelo de soja por uréia em três níveis
de substituição, 0, 33, 66 e 100%, tendo adieta como fonte de volumoso Palma
forrageira e cana-de-açúcar, foram utilizadas 12 búfalas da raça Murrah com peso vivo
médio inicial de 613±32,25 kg, com período de lactação médio de 110±15,82 dias e
produção de leite média de 11,8±0,74 kg/dia, delineamento experimental adotado foi o
quadrado latino 4 x 4, triplo. Não foi observado diferenças significativas (P<0,5) entre os
tratamentos para consumo de mateia seca e alguns indicadores do metabolismo
proteico. A substituição de farelo de soja por uréia não afetou o consumo e alguns
parâmetros metabólicos, mostrando ser possível a substituição da soja pela uréia.
Palavras-chave: Palavras-chave: búfalas leiteiras, leite, balanço de nitrogênio, nitro
Title: PROTEIN BALANCE OF BUFFALO FED DIETS WITH REPLACEMENT LEVELS OF
UREA FOR SOYBEAN MEAL
Abstract: We assessed the effect of substitution of urea for soybean meal in three levels
of replacement, 0, 33, 66 and 100%, with adieta as a source of roughage forage palm and
sugarcane, 12 buffaloes of Murrah were used with live weight initial 613 ± 32.25 kg,
with an average lactation period of 110 ± 15.82 days and production of milk average of
11.8 ± 0.74 kg / day, experimental design was a Latin square 4 x 4, triple. There was no
significant difference (P <0.5) between treatments for consumption of dry mateia and
some indicators of protein metabolism. The replacement of urea by soybean meal did
not affect consumption and some metabolic parameters, showing possible replacement
of soybean by urea.
Keywords: dairy buffaloes, milk, nitrogen balance, non-protein nitrogen
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Código: SB1170
Autor: RAFAEL CAETANO LISBÔA CASTRO DE ANDRADE
Orientador: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA
Co-Autor: MANOELA TORRES DO RÊGO, NATHALIA KELLY DE ARAUJO, NAYARA SOUZA
DA SILVA
Título: QUITOOLIGOSSACARÍDEOS COMO MOLÉCULA BIOATIVA: AVALIAÇÃO DA
ATIVIDADE ANTIOXIDANTE in vitro
Resumo: Embora a quitosana apresente diversas aplicações biomédicas, a sua elevada
massa molecular e sua insolubilidade em água são inconvenientes em determinadas
aplicações. Nesse cenário vários estudos recentes demonstraram interesse na obtenção
dos quitooligossacarídeos (QOS), provenientes da hidrólise da quitosana, que são
solúveis em água e possuem baixa massa molar e atualmente despertam grande
interesse de áreas como química, farmácia e medicina. Dessa forma este estudo
objetivou a produção enzimática de QOS e a avaliação in vitro da ação antioxidante de
uma mistura de oligômeros com grau de polimerização variado. Para isto, a hidrólise foi
realizada utilizado quitosanase produzida pelo B. cereus e empregado oito diferentes
tempos de hidrólise. A atividade antioxidante foi avaliada pelos testes de atividade
antioxidante total, sequestro do radical hidroxila e sequestro do radical superóxido. Os
resultados demonstraram que os QOS possuem atividade dependente do seu tempo de
hidrólise, os tempos de 10 a 15 minutos são os mais adequados para produção de QOS
com atividade antioxidante. Portanto, há um potencial considerável para o futuro uso
dessa molécula como ingrediente farmacêutico.
Palavras-chave: Quitosana, Quitooligossacarídeos, antioxidante.
Title: CHITOOLIGOSACCHARIDES AS BIOACTIVE MOLECULE: ACTIVITY ASSESSMENT
ANTIOXIDANTE in vitro
Abstract: Although chitosan presents various biomedical applications, their high
molecular weight and insolubility in water are inconvenient in certain applications. In
this scenario several recent studies have shown interest in obtaining
chitooligosaccharides (QOS) from the hydrolysis of chitosan. QOS is water soluble and
have low molecular weight and currently arouse great interest in fields such as
chemistry, pharmacy and medicine. Thus this study aimed to enzymatic production of
QOS and in vitro evaluation of the antioxidant activity of a mixture of oligomers with
degree of polymerization varied. For this, the hydrolysis was performed used
chitosanase produced by the B. cereus and employed eight different hydrolysis times.
The antioxidant activity was evaluated by the total antioxidant activity tests, hydroxyl
radical abduction and kidnapping of superoxide. The results showed that the QOS have
their time-dependent activity of the hydrolysis, times 10 to 15 minutes are suitable for
production QOS with antioxidant activity. Therefore, there is considerable potential for
the future use of this molecule as a pharmaceutical ingredient.
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Keywords: Chitosan, chitooligosaccharides, antioxidant.
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Código: SB1171
Autor: FIAMMA GLÁUCIA DA SILVA
Co-Autor: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, KARLA SAMARA ROCHA SOARES,
MANOELA TORRES DO RÊGO
Título: Avaliação do potencial imunoadjuvante de nanopartículas de quitosana na
produção de antissoros contra o veneno da serpente Crotalus durissus cascavella
Resumo: Acidentes com animais peçonhentos representam um sério problema. As
serpentes do gênero Crotalus representam 1,8% dos óbitos no país, sendo a espécie
Crotalus durissus cascavella a predominante no Nordeste. O envenenamento crotálico
produz efeitos neurotóxicos, miotóxicos, renais e o tratamento mais eficaz para
neutralizar o veneno é a soroterapia. Na soroterapia utiliza-se imunoadjuvantes
(hidróxido de alumínio) para potencializar a produção de anticorpos, porém estes
apresentam a limitação de causar reações inflamatórias. Com isso a busca por novos
imunoadjuvantes na produção de soro esta em evidência, e a quitosona merece atenção.
Assim, o objetivo do trabalho foi produzir nanopartículas de quitosana (método de
incorporação e adsorção) incorporado ao veneno da C. d. cascavella e realizar a
caracterização físico-quimica dos nanossistemas. O tamanho de partícula, índice de
polidispersidade e potencial Zeta foram realizados por espalhamento dinâmico de luz,
eficiência de encapsulação pelo método do ácido biciconínico (BCA) e análise de
estabilidade física realizada por seis semanas. Os resultados demostraram a formação de
partículas na escala nanométrica (tamanho de 120-152 nm) com aspecto homogêneo,
uma eficiência de incorporação maior que 90% e manutenção da estabilidade. Por fim,
esses achados são promissores para dar continuidade à caracterização físico-química, e
posteriormente avaliação da capacidade imunoadjuvante dos nanossistemas em
modelos animais.
Palavras-chave: Antissoros. Crotalus durissus cascavella. Nanopartículas. Quitosana.
Title: Evaluation of cross-linked chitosan nanoparticles immunoadjuvant potential in
antisera production of against the venom snake of Crotalus durissus cascavella
Abstract: Accidents with poisonous animals represents a serious problem. The Crotalus
genus snake represent 1.8% of deaths in the country, and the Crotalus durissus
cascavella species being predominant in the Northeast. The crotalic poisoning produces
neurotoxic, myotoxic and kidney effects and the most effective treatment to neutralize
the venom is antivenom. In antivenom is used immunoadjuvants (aluminum hydroxide)
to enhance the production of antibodies, however these substances have the limitation
of causing inflammatory reactions. So the search for new immunoadjuvant to serum
production is in evidence, and chitosan deserves attention. Thus, the objective was to
produce nanoparticles of chitosan (method of incorporation and adsorption) for C. d.
cascavella venom incorporation and perform physical-chemical characterization of
nanosystems. The particle size, polydispersity index and Zeta potential were performed
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by dynamic light scattering, the encapsulation efficiency of biciconínico acid method
(BCA) and physical stability analysis for six weeks. Results showed the formation of
particles in the nanometer range (120-152 nm in size) with homogeneous aspect, the
incorporation efficiency was greater than 90% and maintaining stability. Finally, these
findings are promising to continue the physicochemical characterization, and further
evaluation of the immunoadjuvant capacity of nanosystems in animal models.
Keywords: Antiserum. Crotalus durissus cascavella. Nanoparticles. Chitosan.
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Código: SB1174
Autor: YASMIN MESQUITA NASCIMENTO
Orientador: JOSELIO MARIA GALVAO DE ARAUJO
Título: Vigilância Virológica da Dengue no Estado do Rio Grande do Norte, 2015-2016.
Resumo: Desde 2015, o Brasil enfrenta o desafio de ter três arboviroses emergentes
cocirculando no país, sendo estas de grande importância para a saúde pública. Durante
os últimos 30 anos, a infecção pelo o vírus da dengue (DENV) tem sido a principal
arbovirose no país, principalmente devido à presença generalizada de seus principais
vetores, Aedes aegypti e Aedes albopictus. Neste trabalho foi feita a análise de amostras
de sangue ou soro provenientes de pacientes atendidos em diferentes Centros de Saúde
e Hospitais da Rede Pública do RN com suspeita de dengue, febre Zika ou Chikungunya,
por meio de RT-PCR para detecção dos vírus Dengue e qRT-PCR para os vírus Zika e
Chikungunya. No período de novembro de 2014 a junho de 2016, foram analisadas 595
amostras de humanos, dentre elas soro, sangue total e líquor, para pesquisa dos vírus
DENV, ZIKV e CHIK. Neste período foram constatados um total de 185 casos positivos,
comprovando a circulação de dos vírus DENV-1,2 e 4, ZIKV e CHIKV no estado do Rio
Grande do Norte.
Palavras-chave: Vírus. Dengue. Zika. Chikungunya. Epidemiologia. Rio Grande do Norte.
Title: DENGUE VIROLOGICAL SURVEILLANCE IN THE STATE OF RIO GRANDE DO
NORTE, 2015-2016
Abstract: Since 2015, Brazil faces the challenge of having three emerging arboviruses
cocirculando in the country, which are of big importance to public health. Over the past
30 years, the infection by the dengue virus (DENV) has been the main arbovirus in the
country, mainly due to the widespread presence of its main vectors, Aedes aegypti and
Aedes albopictus. In this work, the analysis of samples of blood and serum from patients
at different health centers and hospitals Public in state with suspected dengue, Zika or
Chikungunya fever, using RT-PCR for detection of dengue virus and for qRT-PCR
Chikungunya and Zika. From November 2014 to June 2016 were analyzed 595 samples
of humans, among them serum, whole blood and cerebrospinal fluid for research of
DENV, ZIKV and CHIK. In this period, we found 185 positive cases, proving the
circulation of DENV-1, 2 and 4, CHIKV ZIKV in state of Rio Grande do Norte.
Keywords: Virus. Dengue. Zika. Chikungunya. Epidemiology. Rio Grande do Norte.
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Código: SB1176
Autor: FABIA JULLIANA JORGE DE SOUZA
Orientador: ADLEY ANTONINI NEVES DE LIMA
Título: Obtenção e caracterização de complexos de inclusão para alfa, beta amirina
Resumo: A alfa, beta amirina (ABAM) é uma mistura de triterpenos pentacíclicos. Estão
presentes como constituintes majoritários de resinas produzidas por um grande número
de espécies vegetais, entre as quais se destacam as espécies do gênero Protium
(Burseraceae). Apresenta atividades antiinflamatória, antiartrite e analgésica, e como
grande parte das Novas Entidades Químicas (NEQs), apresenta problemas nas suas
características físico-químicas, como baixa solubilidade em água, o que dificulta sua
utilização como um novo fármaco, devido a problemas de dissolução e absorção
associados. No presente trabalho tem como objetivo desenvolver sistemas de complexos
de inclusão e caracteriza-los, a fim de melhorar a solubilidade, a taxa de dissolução da
&#945;, &#946; amirina. As técnicas usadas para formação dos complexos de inclusão
foram mistura física, malaxagem e rotaevapodo. Posteriormente, foram caracterizados
por difração de raio-x, espectroscopia de infravermelho e mricroscopia eletrônica de
varredura. Os resultados demonstraram mudanças consideráveis nas características
físico-químicas da ABAM utilizando, principalmente o sistema por rotaevaporado.
Porém, se faz necessário à realização de mais teste, metodologias as quais não foram
possíveis realizar e acrescentar novos métodos, tais como teste de dissolução e atividade
anti-inflamtória, para se confirmar qual o melhor sistema.
Palavras-chave: alfa,beta amirina, Anti-inflamatória, Ciclodextrinas.
Title: Preparation and characterization of inclusion complexes alpha, beta-amyrin and
cyclodextrins
Abstract: The alpha, beta-amyrin is a mixture of pentacyclic triterpenes. They are
present as major constituents of resins produced by a large number of plant species,
among which stand out the species of the genus Protium (Burseraceae). Shows antiinflammatory activity, anti-arthritis and analgesic, and how much of the new chemical
entities (NCEs), presents problems in its physical-chemical characteristics, such as low
water solubility, which makes its use as a new drug because the dissolution problems
and associated absorbed. In the present work aims to develop complex systems of
inclusion and features them in order to improve solubility, dissolution rate of &#945;,
&#946; amyrin. The techniques used for formation of inclusion complexes were
physically mixing, kneading and rotaevapodo. Subsequently, they were characterized by
x-ray diffraction, infrared spectroscopy and scanning electron microscopy. The results
showed significant changes in physical and chemical characteristics of ABAM using
mainly the system by rotatory evaporator. However, it is necessary to carry out more
test methodologies which were not possible to accomplish and add new methods, such
as dissolution testing and anti-inflamtória activity, to confirm what the best system.
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Keywords: alpha, beta-amyrin. Anti-inflammatory. Cyclodextrins.
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Código: SB1180
Autor: LISS FIORAVANTI LAVRA
Orientador: VIVIANY LUCIA FERNANDES DOS SANTOS
Co-Autor: MIGSON DOS SANTOS MENEZES, TOBIAS DE BARROS MELO, VALDI DE LIMA
JUNIOR
Título: Composição do leite de búfalas alimentadas com ureia mais milho em
substituição ao farelo de soja
Resumo: Objetivou-se analisar a influência da substituição do farelo de soja por ureia
mais milho sobre a composição do leite de búfalas em lactação. Foram utilizadas doze
búfalas da raça Murrah em lactação com produção de leite inicial média de 11,8±1,5
kg/dia. Foram testados quatro dietas com níveis crescentes de ureia mais milho em
substituição ao farelo de soja (0, 33, 66 e 100%). A mensuração da produção leite foi
feita através de um medidor acoplado a ordenhadeira mecânica. Foram analisados os
componentes do leite: proteína, gordura, lactose, caseína, nitrogênio ureico. sólidos
totais pela soma dos nutrientes supracitados e sólidos não-gordurosos pela diferença
entre os sólidos totais e o teor de gordura. O delineamento experimental adotado foi o
quadrado latino 4x4, triplo. Os dados foram submetidos à análise de variância com
aplicação do teste F e análise de regressão, com o nível de 5% de probabilidade. Os
componentes do leite não foram influenciados pela substituição do farelo de soja por
milho mais ureia (0, 33, 66, 100%) quando aplicada a análise de regressão (P>0,05),
para o percentual de gordura, proteína, lactose, caseína, sólidos não-gordurosos, sólidos
totais e nitrogênio ureico no leite (g/dL). Conclui-se que o farelo de soja pode ser
substituído por milho mais ureia na dieta de búfalas da raça Murrah no terço médio da
lactação, confinadas, pois não influenciou a composição do leite.
Palavras-chave: eficiência alimentar, gordura, proteína
Title: Buffalo milk composition fed more corn urea replacing soybean meal
Abstract: This study aimed to analyze the influence of substitution of soybean meal by
urea plus corn on the production and buffalo milk composition in lactating. twelve
buffaloes of Murrah were used in milk with initial average milk production of 11.8 ± 1.5
kg / day. We used four treatments with increasing levels of urea more corn instead of
soybean meal (0, 33, 66 and 100%). The measurement of milk production was made by
a coupled measuring the milking machine. milk components were evaluated: protein, fat,
lactose, casein, urea nitrogen. the sum total solids of the above nutrients and solids nonfat as the difference between total solids and fat content. The experimental design was a
4x4 Latin square, triple. The data were submitted to analysis of variance with
application of F test and regression analysis, with the level of 5% probability. Milk
production was not affected by replacement levels (0, 33, 66, 100%) when applied to
regression analysis (P&#8805;0,05). The same was observed (P&#8805;0,05) for the
milk variable components: fat, protein, lactose, casein, urea, non-fatty solids, and total
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solids. It was concluded that soybean meal can be replaced by more urea corn in buffalo
diet Murrah in the middle third of lactation, confined as it did not affect the milk
production and composition.
Keywords: Fat, feed efficiency, performance, protein
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Código: SB1181
Autor: FRANCIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS
Orientador: KARINA RIBEIRO
Título: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ZOOTÉCNICO E COMPORTAMENTAL DE JUVENIS
DE Macrobrachium rosenbergii (De Man,1879) CULTIVADO EM DIFERENTES
DENSIDADES DE ESTOCAGEM
Resumo: O presente estudo tem como objetivo avaliar o comportamento social e o
desempenho zootécnico do camarão de água doce M. rosenbergii na fase de juvenil, sob
diferentes densidades de estocagem. A unidade experimental foi dotada de doze
aquários sob uma densidade populacional de 100, 200, 300 animais/m2, denominado
T1, T2 e T3, respectivamente, cada tratamento apresentou quatro repetições, os
camarões foram inseridos no experimento apresentando peso médio inicial de
0,045±0,02g e comprimento médio inicial de 1,33cm±0,10cm. O método de registro do
comportamento foi amostragem por escaneamento, o qual foi observado através de um
etograma. As observações ocorreram de um total de três minutos com janelas de
observações de 10 segundos e pausa para anotações de 20s, logo após a oferta da ração.
Os resultados apontam que 80,60%, dos animais do T1 se aproximam do alimento no
fundo. Já 10,22% dos animais do T3 vão atrás do alimento na coluna de água. Os animais
observados do T2 (18%) e T3 (15,5%) realizaram ataques com armamento de quela. Os
dados para o desempenho zootécnico demostram que médias de peso final de
0,11±0,05g no T1, 0,10±0,04g no T2 e 0,08±0,04g no T3. Já as médias de comprimento
total final foram de 2,33±0,39cm para o T1, 2,28±0,32cm para o T2 e 2,29±0,48cm para
o T3. Os resultados não demonstraram diferenças estatísticas com relação ao ganho de
peso, porém o T1 apresentou uma taxa de mortalidade de 8%.
Palavras-chave: Macrobrachium rosenbergii.densidade.comportamento.juvenis
Title: Zootecnician and behavior development of Macrobrachium rosenbergii (De Man,
1879) under different stocking densities
Abstract: The objective was evaluate social behavior and the growth performance of the
freshwater prawn M. rosenbergii in juvenile phase under different stocking densities.
The experimental unit was equipped with twelve experimental units with density of
100, 200, 300 animals / m2, called T1, T2 and T3, respectively, each treatment had four
replications, the shrimp were inserted in the experiment showing average weight of
0.045 ± 0.02 g and average length of 1,33cm ± 0.10 cm. The behavior of the registration
method was sampling scanning, which was observed through a ethogram. The
observations took place in a total of three minutes with windows observations of 10
seconds and pause for notes of 20s, after the supply of the feed. The results show that
80.60% of the T1 approach the food in the background. Since 10.22% of the animals T3
go after food in the water column. Animals observed T2 (18%) and T3 (15.5%)
underwent attacks quela weapons. The data for production performance demonstrate
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that the final weight of 0.11 ± 0.05g in T1, 0.10 ± 0.04g in T2 and 0.08 ± 0.04g in T3. The
averages of total final length were 2.33 ± 0,39cm for T1, 2.28 ± 0.32cm for T2 and 2.29 ±
0,48cm for T3. The results showed no statistical differences in weight gain, but T1
showed a mortality rate of 8%.
Keywords: Macrobrachium rosenbergii; density; behaviour juveniles
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Código: SB1182
Autor: RENNÉ CUNHA DA SILVA
Orientador: GRASIELA PIUVEZAM
Título: Elaboração e validação de instrumento para avaliação do tratamento hormonal
usado por transexuais
Resumo: A terapia hormonal se destaca como componente fundamental para indivíduos
transexuais, por propiciar o desenvolvimento de características sexuais secundárias
correspondentes à identificação com o sexo oposto. No Brasil, historicamente, em função
do despreparo dos profissionais de saúde para lidar com essa população, o acesso
desses indivíduos ao Sistema Único de Saúde (SUS) mostrou-se e ainda se mostra
inadequado e ineficiente. Essa situação induz esses indivíduos a iniciarem a terapia
hormonal por conta própria, através da prática da automedicação, seja, por indicação de
amigos ou através de informações oriundas da internet. Esse tipo de atividade traz um
imenso prejuízo uma vez que não existe um controle da qualidade do medicamento e do
tratamento utilizado. Diante do exposto, observa-se a necessidade de elaboração e
validação de um instrumento para a língua portuguesa que possibilite a avaliação do
tratamento hormonal usado por transexuais para a indução de características femininas.
Palavras-chave: Transexualidade. Automedicação. Efeitos colaterais.
Title: Elaborating and validating a feminilizating transsexual hormonal therapy
evaluation instrument
Abstract: The hormonal therapy stands out as an essential component of body change in
transsexual people. In Brazil, the health professionals in general are not prepared to deal
with the special needs of this population due to historical and cultural issues. Thus, the
access to the public health system is impaired, leading this population to a selfadministration of hormones without any professional orientation. This kind of activity
harms this group’s health immensely since there is no control of the medications’
quantity or quality. Based on the above considerations, the need to elaborate and
validate a Brazilian questionnaire that assesses the transsexual hormonal use becomes
clear.
Keywords: Transsexual, Self-administration, adverse effects
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Código: SB1183
Autor: KATIENE MACÊDO DE OLIVEIRA
Orientador: ANDRE DUCATI LUCHESSI
Co-Autor: JÉSSICA CAVALCANTE DOS SANTOS, LAYSE RAYNARA FERREIRA COSTA
Título: Construção de estratégias de PCR em tempo real para o monitoramento de novos
biomarcadores genômicos
Resumo: Nas últimas décadas o Câncer de colorreta(CCR) tem se destacado no cenário
da saúde mundial, por causa das altas taxas de morbidade e mortalidade, sendo umas
das neoplasias mais frequentes entre homens e mulheres. Contudo, com os avanços na
biologia Molecular desenvolveu-se a Medicina Personalizada, que por meio das
alterações genômicas específicas presentes células tumorais podem servir como
biomarcadores personalizados do paciente para o monitoramento do tratamento do
CCR. Desta forma, no presente estudo identificamos rearranjos cromossômicos
específicos das células neoplásicas através da tecnologia next-generation Sequencing e o
usamos o monitoramento no plasma durante o período de 2 anos pela PCR em tempo
real, com a finalidade de monitorar e correlacionar com possíveis recidivas e metástases.
Esta estratégia é possivelmente mais sensível e específica quando comparada a outros
métodos, como as medições do CEA e a tomografia computadorizada. Por conseguinte, o
uso de biomarcadores personalizados torna-se uma estratégia promissora no
monitoramento e evolução do tratamento dos pacientes com CCR.
Palavras-chave: Câncer colorretal, biomarcadores personalizados.
Title: New genomic biomarkers personalized for monitoring of colorectal cancer
patients
Abstract: In the last decades, colorectal cancer (CRC) gained prominence in global
health. It is a major cause of morbidity and mortality and it is one of the most common
cancers among men and women. The advances in molecular biology made personalized
medicine possible in such a way that specific genomic changes can be used as
biomarkers for personalized monitoring of CRC treatment. In this study, we identified
specific chromosomal rearrangements from neoplastic cells using next-generation
sequencing. These changes were monitored in plasma samples within two years using
real-time pcr to determine whether there is correlation with recurrence and metastasis.
This strategy is potentially more sensitive and specific than other methods such as CEA
measurements and CT scan. Therefore, the use of personalized biomarkers turned into a
promising approach for monitoring and CRC treatment improvement.
Keywords: Colorectal cancer, personalized biomarkers.
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Código: SB1186
Autor: MATHEUS HENRIQUE SILVA PEREIRA
Orientador: ELISSA ARANTES OSTROSKY
Título: ESTUDOS DE ESTABILIDADE PRELIMINAR E ACELERADA DE FORMULAÇÕES
COSMÉTICAS CONTENDO ÁCIDO FERÚLICO
Resumo: Atualmente, a busca por novas estratégias que retardem os efeitos danosos da
radiação UV, como o fotoenvelhecimento cutâneo, estão em constante desenvolvimento.
A utilização de substâncias antioxidantes tem o intuito de minimizar a formação de
radicais livres ou estabilizar os já existentes, uma vez que estes são os principais
responsáveis pelos danos a molécula de DNA e as membranas celulares. Os compostos
fenólicos são exemplos de moléculas antioxidantes que podem atuar na adsorção e
neutralização dos radicais livres. O ácido ferúlico é um potente antioxidante fenólico
encontrado em altas concentrações em plantas, possui potencial de uso em
fotoprotetores, minimizando a atividade de radicais livres. A sua aplicação tópica pode
inibir a formação de eritema provocado pela exposição da pele aos raios ultravioletas B
(UVB). Nesse contexto, a incorporação de substâncias ativas em formulações cosméticas
para uso tópico requer estudo criterioso, sendo necessário considerar a compatibilidade
do sistema, além de garantir a estabilidade da formulação durante todo o período do
prazo de validade, mantendo sua eficácia e suas características dentro das especificações
previamente estabelecidas.
Palavras-chave: Palavras chave: envelhecimento cutâneo. Antioxidantes. Ácido ferúlico.
Title: STABILITY STUDIES OF COSMETIC FORMULATIONS CONTAINING FERULIC ACID
Abstract: Currently, the search for new strategies to retard the damaging effects of UV
radiation, such as skin photo-aging, are in constant development. The use of
antioxidants have the purpose of minimize the formation of free radicals or stabilize the
existing ones, since these are mainly responsible for DNA and cell membranes damage.
The phenolic compounds are examples of molecules whose antioxidant activity can be
attributed to the adsorption and neutralization of free radicals. The ferulic acid is a
potent antioxidant compound and it is found in high concentrations in plants. It has high
pontential to be used in sunscreens formulations, acting by minimizing the activity of
free radicals. Its topical application can inhibit the formation of erythema caused by skin
exposure to ultraviolet B (UVB). In this context, the inclusion of active substances in
cosmetic formulations for topical use requires careful study, and it is necessary to
consider the compatibility of the system, in addition to ensuring the stability of the
formulation throughout the shelf life while maintaining their effectiveness and their
characteristics within the previously established specifications.
Keywords: Ferulic acid. Stability of cosmetic products.
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Código: SB1188
Autor: LUCAS RENATO LUNA E SILVA
Orientador: DIEGO DE SOUSA DANTAS
Título: Funcionalidade e função sexual em mulheres em idade fértil
Resumo: Objetivo: Avaliar a funcionalidade e função sexual das mulheres em idade fértil
em um município do interior do nordeste brasileiro. Metodologia: Estudo transversal e
descritivo, de abordagem quantitativa realizado em 6 Unidades de Saúde da Família do
município de Santa Cruz – RN, com amostra até o momento de 148 mulheres com idade
entre 18 e 49 anos. Para coleta dos dados foi utilizada o questionário de função sexual –
versão feminina e o WHODAS 2.0, além de ficha contendo informações
sociodemográficas e gineco-obstétricas. A análise dos dados foi realizada por meio de
estatística descritiva. Resultados: Das 148 mulheres que finalizaram o protocolo de
pesquisa, 41,9% possuem disfunção sexual, dessas 36,7% das mulheres avaliaram-na
como regular a boa, 29,3% de desfavorável à regular, 21,1% de boa a excelente e 12,9%
de ruim a desfavorável. Conclusões: No presente estudo, verifica-se até o momento uma
alta ocorrência de disfunção sexual entre as mulheres, dado que denota a urgência de
abordagem do tema frente às políticas e ações programáticas às mulheres em idade
fértil, bem como, a incorporação da avaliação e manejo terapêutico da disfunção sexual
nas ações assistenciais.
Palavras-chave: Funcionalidade. Função Sexual. Saúde da mulher.
Title: Funcionality and sexual function in women of childbearing age
Abstract: Objective: To evaluate the functionality and sexual function of women of
childbearing age in a municipality in the Brazilian northeast. Methodology: Crosssectional and descriptive study with a quantitative approach carried out in six health
units of the municipality of Santa Cruz Family - RN with sample to date of 148 women
aged between 18 and 49 years. For data collection was used the sexual function
questionnaire - female version and WHODAS 2.0, and form containing sociodemographic
and gynecological-obstetrical information. Data analysis was performed using
descriptive statistics. Results: Of the 148 women who completed the study protocol,
41.9% have sexual dysfunction, these 36.7% of women rated it as regular good, 29.3%
unfavorably to regular, 21.1% good excellent and 12.9% bad unfavorable. Conclusions:
In this study, there is yet a high incidence of sexual dysfunction in women, as it denotes
the opposite approach to the subject of urgency to the policy and programmatic actions
to women of childbearing age, as well as the assessment of the merger and therapeutic
management of sexual dysfunction in care activities.
Keywords: Functionality. Sexual function. Women’s Health.
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Código: SB1189
Autor: ANDREZA FREIRE HOLANDA
Orientador: LELIA BATISTA DE SOUZA
Título: Análise da expressão imuno-histoquimica do Glut 1 e Glut 3 em lesões
odontogênicas
Resumo: Foram realizadas análise morfológica e imuno-histoquímica de Glut-1 e 3 em
lesões odontogênicas { 20 casos de cisto dentígero(CD),20 ceratocisto odontogênico
(CO) e 20 ameloblastoma (AM)}. O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da UFRN (nº 617.649). Foram utilizados espécimes teciduais fixados
em formol a 10%, emblocados em parafina, pertencentes aos arquivos da Disciplina de
Patologia Oral do Departamento de Odontologia (UFRN),sendo realizada análise
morfológica de lâminas contendo cortes histológicos de 5µm espessura,corados pela
H/E.Para o estudo imuno-histoquimico, foram obtidos cortes com 3 µm de espessura e
submetidos à técnica da imunoperoxidase, utilizando os anticorpos primários antiGLUT-1 e anti-GLUT-3.Para avaliação da expressão desses anticorpos, foram
consideradas positivas a células que exibiram coloração acastanhada membranar ou
citoplasmática. O GLUT-1 foi positivo em todos os casos e o CO apresentou escore 3 em
65% dos casos; 90% dos CO e 85% dos CD revelaram marcação difusa (p<0.001), 55%
dos CO e AM exibiram marcação só em membrana (p=0.01). A maioria das lesões
(66,7%) foi negativa para GLUT-3 e em 80% dos casos imunomarcados a marcação foi
fraca, sendo difusa em 40% dos casos de AM, 25% dos CO e 20% dos CD. Não houve
diferenças estatisticamente significativas para esta proteína.
Palavras-chave: Lesões odontogênicas.Cisto dentígero.Ceratocisto.Ameloblastoma
Title: ANALYSIS OF EXPRESSION IMUNO-HISTOCHEMICAL DO GLUT 1 AND GLUT 3 IN
INJURIES ODONTOGENIC
Abstract: Morphological analysis were performed and immunohistochemical Glut-1 and
3 odontogenic lesions in 20 cases of {dentigerous (CD), odontogenic 20 keratocyst (CO)
and 20 ameloblastoma (PM)}. The project was submitted and approved by the Research
Ethics Committee of UFRN (No. 617649). tissue specimens fixed were used in 10%
formalin, embedded in paraffin, belonging to the archives of the Department of Oral
Department of Dental Pathology (UFRN), being held morphological analysis of slides
containing tissue sections of 5&#956;m thick, stained with H / E. for
immunohistochemistry, sections were obtained with 3 mm thick and subjected to
immunoperoxidase technique using the anti-GLUT-1 primary antibodies and anti-GLUT
3. to evaluate the expression of these antibodies were considered positive cells who
exhibited cytoplasmic membrane or brownish color. GLUT-1 was positive in all cases,
and score 3 showed the CO in 65% of cases; 90% of CO and 85% of CD revealed diffuse
expression (p <0.001), 55% of CO, PM exhibited only marking membrane (p = 0.01).
Most lesions (66.7%) were negative for GLUT-3 and in 80% of cases immunoblotted
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staining was weak and diffuse in 40% of cases of AM, 25% of CO and 20% of the CD.
There were no statistically significant differences for this protein.
Keywords: Odontogenic lesions.Dentigerous cyst.Keratocysts.Ameloblastoma
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Código: SB1193
Autor: VIRGÍNIA DA CUNHA BATISTA
Orientador: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS
Título: DETERMINAÇÃO DAS ATIVIDADES ANTITRÍPTICA, ANTICOAGULANTE,
HEMAGLUTINANTE E HEMOLÍTICA DO EXTRATO DE SEMENTES DE Eucalyptus sp.
Resumo: Sementes de plantas são fontes naturais de moléculas bioativas, tais como
proteínas. Assim, essa estrutura vegetal constitui uma importante fonte de moléculas
proteicas com elevado potencial biotecnológico, tais como inibidores enzimáticos e
lectinas. O presente estudo teve como objetivo avaliar as atividades hemaglutinante,
hemolítica, anticoagulante e antitríptica do extrato bruto e frações obtidas das sementes
de Eucalyptus sp.. O extrato bruto foi obtido pela homogeneização da farinha das
sementes com tampão Fosfato de sódio e o fracionamento com sulfato de amônio. Foi
constatada a presença de proteínas nas amostras pelo método de Bradford. A avaliação
da inibição da tripsina, com azocaseína 1%, destacou a fração 0-30% (F1) com maior
atividade específica. Para detectar a presença de possíveis lectinas, foi realizada
hemaglutinação com eritrócitos humanos. A fração F1 destacou-se frente às outras por
apresentar título máximo de 1024 U.H., para os tipos sanguíneos A, B e O tratados com a
enzima papaína, e os sangues A e O tratados com tripsina. Não foi observada hemólise
para nenhum tipo sanguíneo. Todas as amostras apresentaram atividade anticoagulante.
Concluímos, portanto, que sementes de Eucalyptus sp. constituem fontes promissoras de
biomoléculas capazes de inibir a enzima tripsina e a coagulação humana, além de
apresentarem hemaglutinação, indicando a possível presença de lectinas em sua
constituição.
Palavras-chave: Proteína vegetal. Lectina. Inibidor de tripsina. coagulação.
Title: DETERMINATION OF ANTITRYPTIC, ANTICOAGULANT, HEMAGGLUTINATING
AND HEMOLYTIC ACTIVITIES OF Eucalyptus sp. SEED EXTRACT.
Abstract: Plant seeds are natural sources of bioactive molecules, especially proteins.
Therefore, this plant structure is an important source of proteins with high
biotechnological potential, such as enzyme inhibitors and lectins. Knowing this, the
present study aimed to evaluate the protein profile and test hemagglutination,
hemolytic, anticoagulant activity and anti-tryptic effect of fractions and crude extracts
obtained from Eucalyptus sp. seeds. After obtaining the crude extract through the
sodium phosphate buffer and fractioning with ammonium sulphate, we found the
presence of proteins in the extract and fractions using the Bradford method. Evaluation
of trypsin inhibition (commercial bovine), with 1% azocasein, showed better specific
activity with the fraction 0-30% (F1). In order to detect the possible presence of lectins
we performed hemagglutination assay with human erythrocytes. The F1 fraction was
highlighted in comparison to the others for presenting maximum titer of 1024 U.H. for
blood types A, B and O treated with papain enzyme, and the bloods A and O treated with
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trypsin. There was no haemolysis to any these tested blood types. All samples showed
anticoagulant activity. We therefore, conclude that seeds of Eucalyptus sp. are potential
sources of biomolecules able to inhibit the trypsin serine enzyme and human blood
coagulation. Besides, due the hemagglutination activity we conclude the possible
occurrence of lectins in its constitution.
Keywords: vegetable protein. Lectins. Trypsin inhibitors. Coagulation.
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Código: SB1194
Autor: MARILIA FELIPE DA CRUZ
Orientador: ROVENA CLARA GALVAO JANUÁRIO ENGELBERTH
Título: CARACTERIZAÇÃO NEUROQUÍMICA DO SISTEMA DE TEMPORIZAÇÃO
CIRCADIANO EM UM MODELO DE ANIMAL CRÔNICO DE ROEDOR DA DOENÇA DE
PARKINSON
Resumo: A doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa e progressiva
com espectro clínico variado podendo surgir complicações não-motoras como
problemas cognitivos, psiquiátricos e autonômicos. Os sintomas não-motores podem
apresentar múltiplas causas, dentre as quais uma possível disfunção do sistema
circadiano, podendo alterar processos fisiológicos influenciados pelo sistema de
temporização circadiano (STC). Assim, é fundamental a compreensão dos efeitos da
progressão do processo patogênico da DP sobre o perfil circadiano do ciclo sono/vigília
e também de componentes do STC, em particular no núcleo supraquiasmático (NSQ), o
principal marcapasso do sistema. No presente estudo, ratos wistar jovens (6 meses) e de
meia-idade (10 meses) foram submetidos a um modelo crônico de DP com
administração de reserpina durante 20 dias. Ao longo do tratamento foram realizadas
análises comportamentais do sono, avaliação motora dos animais e análises
imunoistoquímicas no NSQ dos animais. Os resultados mostraram que o tratamento
crônico com reserpina promoveu comprometimento motor progressivo tanto nos
animais jovens quanto nos de meia-idade; as análises comportamentais revelaram
perturbações no ciclo sono/vigília dos animais tratados em comparação aos controles,
incluindo avanço na fase de sono e aumento na fragmentação do sono; já as análises
imunistoquímicas não permitiram observar efeitos significativos do tratamento com
reserpina sobre a composição neuroquímica do NSQ.
Palavras-chave: Doença de Parkinson. Núcleo Supraquiasmático. Imunoistoquímica.
Title: PROFILE ASSESSMENT OF SLEEP-WAKE IN A RODENT MODEL OF CHRONIC FOR
PARKINSON'S DISEASE
Abstract: Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative and progressive disorder
with varied clinical spectrum may arise non-motor complications such as cognitive,
psychiatric and autonomic problems. Symptoms non-engines may have multiple causes,
among which a possible dysfunction of the circadian system and can alter physiological
processes influenced by the circadian timing system (CTS). Thus, it is essential to
understand the effects of the progression of the pathogenic process on the PD profile
circadian sleep / wake cycle as well as STC components, particularly in the
suprachiasmatic nucleus (SCN), the main pacemaker system. In this study, young wistar
rats (6 months) and middle age (10 months) were subjected to a chronic model of PD
reserpine administration for 20 days. During treatment behavioral analyzes were
performed sleep, motor assessment of the immunohistochemical analyzes in animals
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and animal SCN. The results showed that chronic treatment with reserpine promoted
progressive motor impairment both in young animals and in the middle-aged;
behavioral analysis revealed disturbances in the sleep / wake cycle of the treated
animals compared to controls, including progress in the phase of sleep and increased
sleep fragmentation; since the analysis imunistoquímicas not allowed to observe
significant effects of treatment with reserpine on the neurochemical composition of SCN.
Keywords: Parkinson's disease. Suprachiasmatic nucleus. Immunohistochemistry.
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Código: SB1197
Autor: LARA LAISE ALVES DA SILVA
Orientador: GILSON DE VASCONCELOS TORRES
Co-Autor: RAFAELA ARAUJO OLIVEIRA, VANESSA GOMES DA COSTA
Título: Aplicação de protocolo para assistência às pessoas com úlceras venosas
atendidas na atenção primária e terciária de Natal/RN
Resumo: INTRODUÇÃO: A úlcera venosa (UV) constitui um grave problema de saúde,
pois exige tratamentos longo, devido o seu índice elevado de recidivas. E isso vem
contribui para a piora da qualidade de vida (QV). OBJETIVO: Aplicar o protocolo para
assistência às pessoas com úlceras venosas atendidas na atenção primária e terciária de
Natal/RN.METODOLOGIA: Estudo transversal, tendo como propósito aplicar o protocolo
assistencial das pessoas com úlcera venosa nos níveis primário e terciário. O estudo foi
desenvolvido nas unidades de saúde da família e unidades mistas de Natal/RN. A
amostra foi composta por 101 pessoas com UV, os dados coletados foram organizados,
exportados e analisados no SPSS. RESULTADOS e DISCUSSÃO: Na caracterização da
amostra, 61,4% possuíam idade igual ou superior a 60 anos, 52,5% cursaram até o
ensino fundamental, 63,4% possuíam companheiro, 75,2% não possuíam
ocupação/profissão, 90,1% tinham renda per capita de até um salário mínimo e, 66,3%
eram do sexo feminino. O predomínio do sexo feminino nesse estudo corroborou com os
achados de que a IVC é mais comum em mulher. Assim como foi observado em outro
estudo, que essas lesões estão mais presentes em idosos com baixa renda e escolaridade,
e com mais de um ano de lesão. CONCLUSÃO: O protocolo foi aplicado sem maiores
dificuldades, com predomínio do sexo feminino, destacou-se a presença de doenças
crônicas, tempo de UV maior que um ano, recidivas e presença de dor bastante
prevalente entre os indivíduos do estudo.
Palavras-chave: Úlcera varicosa. Qualidade de vida. Enfermagem. Saúde.
Title: PROTOCOL APPLICATION FOR ASSISTANCE TO PEOPLE WITH VENOUS ULCERS
TREATED AT PRIMARY AND TERTIARY CARE NATAL / RN
Abstract: INTRODUCTION: Venous ulcers (UV) is a serious health problem because it
requires long treatments because of its high rate of recurrence. And it has contributed to
the worsening of quality of life (QOL). OBJECTIVE: To apply the protocol for assistance
to people with venous ulcers treated at primary and tertiary care Christmas /
RN.METODOLOGIA cross-sectional study, with the purpose to apply the clinical protocol
of people with venous ulcers in primary and tertiary levels. The study was developed in
the health units of the family and mixed units of Natal / RN. The sample comprised 101
people with UV, the data collected were organized, exported and analyzed using SPSS.
RESULTS AND DISCUSSION: In the characterization of the sample, 61.4% had aged 60
years, 52.5% had completed elementary school, 63.4% had a partner, 75.2% had no
occupation / profession, 90 1% had per capita income of up to one minimum wage and
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66.3% were female. The predominance of women in this study corroborated the
findings of the IVC is more common in women. As was observed in another study, that
these lesions are more present in the elderly with low income and education, and more
than a year of injury. CONCLUSION: The protocol was applied without difficulty, with
female predominance, highlighted the presence of chronic diseases, UV time more than a
year, recurrence and presence of quite prevalent pain among the study subjects.
Keywords: Varicose Ulcer. Quality of life. Nursing. Health
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Código: SB1198
Autor: HEMERSON DIOGO DO NORTE
Orientador: AFRANIO CESAR DE ARAUJO
Co-Autor: BRUNA LORENA MENESES MARQUES
Título: Avaliação da eficiência da literatura de cordel como ferramenta para o ensino de
Biologia: 1. “Versando” Biologia
Resumo: Na busca cada vez maior de obter o máximo aproveitamento da capacidade de
aprendizagem do aluno é natural que se inove na maneira de ensinar, muitas vezes a
inovação parte do aproveitamento e melhoramento de técnicas já conhecidas. Este
projeto mostra o resultado do uso do cordel em sala de aula, mas de uma maneira
diferente do que é visto nas bancas de cordel existentes em no RN. O tema principal é a
biologia e nas estrofes contem termos técnicos que junto com a musicalidade melhoram
a memorização. A ludicidade vai da confecção dos cordéis até a hora da declamação, o
que é excelente para a melhor fixação do conteúdo. Os alunos são divididos em grupos e
confeccionam os seus cordéis que depois são socializados pela declamação da
composição de cada grupo para toda a turma. Ler, entender e aplicar este projeto não é
apenas colocar em prática uma melhor maneira de se ensinar biologia, é apoiar e
divulgar uma cultura que tem sido esquecida por parte dos nossos jovens.
Palavras-chave: Cordel, biologia, aprendizagem, ensino, ludicidade
Title: Cordel literature efficiency assessment as a tool for teaching biology: 1 "dealing"
Biology
Abstract: In seeking increasingly to get the most out of the student's learning ability is
natural to innovate in the way of teaching, often the innovation of the use and
improvement of known techniques. This design shows the result of using the string in
the classroom, but in a way different from what is seen in the existing line of stalls in the
RN. The main theme is biology and stanzas contains technical terms with the musicality
improve memorization. The playfulness will the making of twine until the time of
declamation, which is excellent for better fixation of the content. Students are divided
into groups and cook up your strings which are then socialized by the recitation of the
composition of each group to the whole class. Read, understand and apply this project is
not only to put in place a better way to teach biology, is to support and disseminate a
culture that has been forgotten by our youth.
Keywords: Cordel, biology, learning, teaching, playfulness
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Código: SB1200
Autor: IELMON LOPES FERNANDES
Orientador: JOSE APARECIDO MOREIRA
Co-Autor: CLARA VIVIANE SILVA DA COSTA, INGRID LAISE SILVESTRE DE OLIVEIRA,
SARA GREYSE DUARTE DA SILVA
Título: Produção do farelo de resíduo domiciliar e avaliação microbiológica para
alimentação de suínos
Resumo: Objetivou-se avaliar diferentes formas de secadores de resíduo orgânico
alimentar e presença de carga microbiológica no farelo obtido da secagem do alimento
para ser utilizado na alimentação de suínos. O Resíduo Domiciliar foi coletado no
Restaurante Universitário da EAJ, proveniente do que era descartado pelos usuários. A
desidratação do Resíduo foi realizada utilizando três tipos de secadores (Solar, Bandeja
de Inox e Lona Plástica Preta), sendo necessários três dias de secagem ao sol para se
obter o ponto de desidratação adequado para a trituração e produção do Farelo de
Resíduo Domiciliar (FRD). Foram analisados os principais microrganismos patogênicos,
tais como Coliformes Totais, Bolores, Leveduras e Salmonella. Na análise microbiológica
observou-se ausência de E. coli e Salmonella, presença de Coliformes termotolerantes
nas amostras do Secador Solar e Bandeja e valores de 1,5 x 104 para o Secador Solar e
3,0 x 105 para os Secadores tipo Bandeja e Lona, referentes a Bolores e Leveduras.
Conclui-se que os três tipos de secadores são eficientes quanto ao fator secagem e
desinfecção e podem ser utilizados na produção do Farelo de Resíduo Domiciliar,
entretanto, será necessário à realização de ensaios de digestibilidade e desempenho,
para comprovar o valor biológico deste alimento.
Palavras-chave: alimentos alternativos. nutrientes. patógenos. sólidos orgânicos
Title: Production of residue home bran and microbiological evaluation for feeding swine
Abstract: This study aimed to evaluate different forms of organic waste dryers food and
the presence of microbiological load in food drying obtained meal for use in feed for
swine. The home residue was collected in the University Restaurant of the EAJ, from
what was discarded by users. Dehydration of the residue was carried out using three
types of dryers (Solar, Stainless Steel Tray and Bags Black Plastic), requiring three days
of drying in the sun to get the dehydration point suitable for grinding and production of
Bran Home Residue (BHR). Were analyzed the main pathogenic microorganisms such as
Total Coliforms, Yeast and Molds and Salmonella. The microbiological analysis was
observed absence of E. coli and Salmonella, presence of coliforms in samples of
thermotolerant Solar Dryer and Tray and values of 1.5 x 104 for the Solar Dryer and 3.0
x 105 for the tray type dryers and Canvas referring to Yeast and molds. We conclude that
the three types of dryers are efficient as the drying and disinfecting factor and can be
used in the production of bran home residue, however, be necessary to complete
digestibility and performance tests to prove the biological value of the feed.
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Keywords: alternative foods. nutrients. pathogens. organic solids

1944

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB1204
Autor: DARLA HENRIQUES FERNANDES
Orientador: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA
Título: AVALIAÇÃO DE CIANOTOXINAS EM TILAPIA (Oreochromis niloticus)
CULTIVADOS EM ÁGUA DOCE:
Resumo: A aquicultura foi o setor de carnes que mais cresceu de 2004 a 2014, com
crescimento médio de quase 8%, sendo a Tilápia a espécie mais cultivada. O objetivo do
trabalho foi à identificação, quantificação de cianobactérias e avaliação de microcistinas
da água, proveniente de viveiros de água doce e açudes de cultivos de Tilápia no estado
do Rio Grande do Norte. As amostras foram analisadas através da análise qualitativa e
quantitativa do fitoplâncton com câmara de Uthermol, verificação de toxinas através do
teste ELISA. Das 13 espécies de cianobactérias identificadas: Microcystis aeruginosa,
Merismopedia tenuíssima, Chroococcus minutus, Coelomorum tropicalis, Aphanocapsa
elachista, Aphanocapsa delicatíssima, Sphaerocavum brasiliense, Cilindrospermopsis
raciborskii, Planktolyngbya minor, Geitlerinema unigranulata, Pseudoanabaena galeata,
Pseudoanabena sp e Planktotrix agardhii; 62,2% são potencialmente tóxicas. Após a
contagem de cianobactérias foi detectado que dos oito ambientes coletados 4 tiveram
valores de cianobactérias superior ao permitido (50.000 cel/ml), conforme a resolução
CONAMA 357/05. Foi detectada a presença de microcistina abaixo do valor máximo
permitido (1 µg.L¹ ) em viveiros e açudes, conforme a portaria 2.914/2011. Na região
Nordeste, onde existe casos reportando a ocorrência de microcistina está claramente
evidenciada a importância da aquicultura, torna-se indispensável o monitoramento de
florações de cia
Palavras-chave: Cianobactéria, Cianotoxinas, Aquicultura, Bioacumulação, Tilápia.
Title: CYANOTOXIN ASSESSMENT TILÁPIA (Oreochromis niloticus) CULTIVATED IN
FRESHWATER
Abstract: Aquaculture was the meat sector that grew the most from 2004 to 2014, with
average growth of nearly 8%, Tilapia being the most cultivated species. The objective
was to identify, quantify cyanobacteria and microcystin evaluation of water from
freshwater ponds and ponds of tilapia cultivation in the state of Rio Grande do Norte.
The samples were analyzed by qualitative and quantitative analysis of phytoplankton
and Uthermol chamber verification toxins using ELISA. Of the 13 identified species of
cyanobacteria: Microcystis aeruginosa, Merismopedia tenuissima, Chroococcus minutus,
tropicalis Coelomorum, elachista Aphanocapsa, delicatissima Aphanocapsa, Brasilia
Sphaerocavum, Cilindrospermopsis raciborskii, Planktolyngbya minor, Geitlerinema
unigranulata, Pseudoanabaena galeata, Pseudoanabena sp and Planktotrix agardhii;
62.2% are potentially toxic. After cyanobacteria count was detected that the eight
collected environments 4 had cyanobacteria values than those permitted (50,000 cells /
ml), according to CONAMA Resolution 357/05. The presence of microcystin below the
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maximum allowed value was detected (1 µg.L¹) in ponds and reservoirs, according to
the ordinance 2914/2011. In the Northeast, where there cases reporting the occurrence
of microcystin is clearly evidenced the importance of aquaculture, it is essential to the
monitoring of cyanobacterial blooms and evaluation of bioaccumulation to take
measures and mitigating action
Keywords: Cyanobacteria , Cyanotoxins , Aquaculture, bioaccumulation , Tilápia.

1946

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB1207
Autor: FERNANDA TOMAZ CASTRO DE SOUSA
Orientador: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA
Co-Autor: ALESSANDRA DANIELE DA SILVA, ELIZABETH CRISTINA GOMES DOS
SANTOS, NATHALIA KELLY DE ARAUJO
Título: Purificação e caracterização de peptídeos antimicrobianos presente no veneno de
escorpiões do gênero Tityus
Resumo: O escorpionismo corresponde a um problema de saúde pública no Brasil, sendo
o escorpião Tityus serrulatus o principal responsável pelos acidentes no sudeste
brasileiro. A peçonha de escorpiões corresponde a uma mistura complexa de moléculas,
sendo relatada na literatura a presença de peptídeos bioativos com ação antimicrobiana,
antiproliferativa, potencializador de bradicinina e bloqueador de canal iônico.
Considerando o potencial terapêutico de componentes na peçonha de escorpiões, este
trabalho teve como objetivo obter frações da peçonha bruta do escorpião T. serrulatus
por cromatografia de gel-filtração, avaliar o potencial antimicrobiano das frações sobre
Staphylococcus aureus e Escherichia coli, bem como o perfil eletroforético das frações de
interesse por SDS-PAGE. O veneno bruto do escorpião T. serrulatus apresentou atividade
antimicrobiana contra bactéria gram negativa (E. coli). Destaca-se a atividade
antimicrobiana da fração 22-24 contra o S. aureus, com 43% de inibição e uma faixa de
15,7 - 33% de inibição contra a E. coli após 24 horas de incubação com as frações do
veneno. Foi observada para a fração 22-24 uma banda eletroforética com 6,8 kDa,
indicando o potencial antimicrobiano de peptídeos com baixa massa molecular isolados
da peçonha bruta. Portanto, a peçonha do escorpião Tityus serrulatus possui
componentes com ação antibiótica, constituindo uma fonte promissora de moléculas
bioativas com potencial terapêutico.
Palavras-chave: Tityus serrulatus. Peçonha. Antimicrobiano. Peptídeo
Title: PURIFICATION AND PARTIAL CHARACTERIZATION OF ANTIMICROBIAL
PEPTIDES FROM SCORPION VENOM Tityus serrulatus
Abstract: The scorpionism represents a public health problem in Brazil, being the
scorpion Tityus serrulatus the mainly responsible for the accident in southeastern
Brazil. The venom of scorpions is a complex mixture of molecules, being reported in the
literature the presence of bioactive peptides with antimicrobial, antiproliferative,
potentiation of bradykinin and ion channel blocker. Considering the therapeutic
potential of components in the venom of scorpions, this work aimed obtain fractions of
the crude venom of scorpion T. serrulatus by gel-filtration chromatography, evaluate the
antimicrobial potential of fractions about Staphylococcus aureus and Escherichia coli,
and the profile electrophoretic fractions of interest by SDS-PAGE. The crude venom of
the scorpion T. serrulatus presented antimicrobial activity against gram-negative
bacteria (E. coli). It highlights the antimicrobial activity of the fraction 22-24 against S.
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aureus with 43% inhibition and range of 15.7 - 33% of inhibition against E. coli after 24
h of the incubation with fractions of venom. It was observed for the fraction 22-24 one
electrophoretic band with 6,8 kDa, indicating the potential antimicrobial peptides with
low molecular weight isolated from the crude venom. Therefore, the venom of the
scorpion Tityus serrulatus has components with antibiotic action, constituting a
promising source of bioactive molecules with therapeutic potential.
Keywords: Tityus serrulatus. Venom. Antimicrobial. Peptide
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Código: SB1208
Autor: NATHÁLIA COSTA DE OLIVEIRA
Orientador: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES DAMASCENO
Co-Autor: DENISE MARIA DE LIMA E SILVA, LÍDIA LEONIZE RODRIGUES MATIAS,
RODRIGO ANTONIO PONCE DE LEON FERREIRA DE CARVALHO
Título: Utilização do óleo pigmentado, extraído dos resíduos do beneficiamento do
camarão, como flavorizante natural de nuggets de peixe.
Resumo: O presente trabalho teve como objetivos verificar a viabilidade de utilização de
óleo pigmentado de resíduo de camarão em nuggets de peixe-voador (Hirundichthys
affinis) e avaliar a aceitação sensorial do produto elaborado. Para tanto, foram
produzidas 3 formulações: N0% - Nuggets na forma padrão com óleo de soja; N0,5% Nuggets com 0,5% de óleo pigmentado de resíduo de camarão; e N1% - Nuggets com 1%
de óleo pigmentado de resíduo de camarão. As amostras foram submetidas a análises
microbiológicas para verificação de sua qualidade e, posteriormente, foi realizado um
teste de aceitação global com 60 provadores não treinados. A análise sensorial ocorreu
de acordo com o delineamento em blocos completos balanceados, com três tratamentos,
onde cada provador recebeu três amostras, sendo uma de cada tratamento
(formulação). Diante dos resultados obtidos, verificou-se que todas as formulações se
encontraram dentro dos padrões microbiológicos preconizados. De acordo com a
avaliação sensorial, as formulações obtiveram valores médios para a aceitação global
entre 6,67 a 7,41 e apresentaram índices de aceitabilidade maiores que 70%. Podendose concluir que as formulações produzidas com óleo pigmentado de resíduo de camarão
foram bem aceitas pelos provadores.
Palavras-chave: Peixe. Hirundichthys affinis. Nuggets. Óleo pigmentado. Sensorial.
Title: PIGMENTED OIL USE, EXTRACTED OF WASTE OF SHRIMP PROCESSING, AS
FLAVORING NATURAL FISH NUGGETS
Abstract: This study aimed to verify the feasibility of using pigmented oil of shrimp
waste in flying fish nuggets (Hirundichthys affinis) and evaluate the sensory acceptance
of the product prepared. For this, three formulations were produced: N 0% - Nuggets
standard with soybean oil; N0,5% - Nuggets with 0.5% of pigmented oil of shrimp waste;
and N1% - Nuggets with 1% of pigmented oil of shrimp waste. The samples were
subjected to microbiological testing to verify its quality and, later, there was a general
acceptance test with 60 untrained. Sensory analysis was according to in a complete
balanced block design, with three treatments where each panelist received three
samples, one from each treatment (formulation). Based on these results, it was found
that all formulations were within the recommended microbiological standards.
According to the sensory evaluation, the formulations obtained average values for global
acceptance between 6.67 to 7.41 and showed higher acceptance rates than 70%. It can
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be concluded that the formulations produced with pigmented oil of shrimp waste were
well accepted by the panelists.
Keywords: Fish. Hirundichthys affinis. Nuggets. Pigmented oil. Sensory.
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Código: SB1211
Autor: JORDAN CARLOS SILVA DE MEDEIROS
Orientador: SILVANA MARIA ZUCOLOTTO LANGASSNER
Título: Obtenção de um extrato padronizado e de flavonóides de P. edulis var. flavicarpa
Resumo: Introdução: A ansiedade afeta um oitavo da população mundial e tornou-se
uma área de muito interesse na pesquisa em psicofarmacologia. Existem muitos
medicamentos fitoterápicos produzidos com espécies do gênero Passiflora, eficazes no
tratamento do transtorno de ansiedade. Objetivos: Obter um extrato padronizado das
folhas de P. edulis var. flavicarpa e isolar flavonoides em quantidade para os ensaios
farmacológicos. Métodos: Amostras das folhas foram coletadas no município de Coronel
Ezequiel. As condições de preparo das soluções extrativas foram estudadas através de
planejamento fatorial, no qual os fatores estudados foram: método de extração, relação
droga:solvente (m/v), líquido extrator e tempo de extração. Os extratos foram
preparados utilizando o método maceração e turbólise. Resultados: Técnicas de
obtenção de flavonoides estão sendo desenvolvidas. Até o momento, foram preparadas
soluções extrativas para emprego planejamento fatorial, para obtenção de extrato
enriquecido em flavonoides C-glicosilados e foi desenvolvido um método para análise do
extrato por meio de CLAE-UV-DAD. Dentre os extratos preparados o que apresentou
melhor rendimento foi por meio de turbólise (0,5:10, m/v) e EtOH:H2O (30:70, v/v),
entretanto, será determinada uma fatorial para obtenção do extrato otimizado
enriquecido em flavonoides. Conclusão: Pode-se concluir que o extrato que mostrou
melhor rendimento percentual de acordo com as técnicas realizadas foi por meio de
turbólise (0,5:10, pm/v).
Palavras-chave: Passiflora, flavonoide.extração.ansiedade
Title: A STANDARDIZED EXTRACT AND FLAVONOIDS FROM P. EDULIS VAR.
FLAVICARPA
Abstract: Introduction: Anxiety affects one-eighth of the world's population and has
become an area of great interest in the research in psychopharmacology. There are
many herbal medicines produced with species of the genus Passiflora effective in the
treatment of anxiety disorder. Objectives: To obtain a standardized extract of the of P.
edulis var. flavicarpa and isolate flavonoids. Methods: Samples of leaves were collected
in the Coronel Ezequiel. The conditions for preparation of the extractive solutions were
studied by means of factorial planning, in which the factors studied were: extraction
method: solvent ratio (m/v), liquid extractor and extraction time. The extracts were
prepared using the maceration method and turboextraction. Results: techniques of
obtaining flavonoids are being developed for the isolation of compounds. So far,
extractive solutions were prepared for factorial planning job, for obtaining enriched
extract of flavonoids C-glycosylated and developed a method to extract analysis by
means of HPLC-UV-DAD. Among the prepared extracts which showed best performance
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was through turbólise (0.5:10 w/v) and EtOH: H2O (30:70, v/v), however, will be given
a factorial to obtain optimized extract enriched in flavonoids. Conclusion: It can be
concluded that the extract that has shown better revenue percentage according to the
techniques carried out was through turboextraction(0.5:10, pm/v).
Keywords: Passiflora, flavonoid, extraction, anxiety
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Código: SB1217
Autor: CAROLLYNE SANTOS SILVA
Orientador: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA
Co-Autor: KARLA MENDONÇA GONÇALVES DE JESUS, LARISSA PRAÇA DE OLIVEIRA,
MARCOS FELIPE SILVA DE LIMA
Título: CONCORDÂNCIA DE INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS DE DEPLEÇÃO
MUSCULAR EM IDOSOS DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DE NATAL, RN
Resumo: O objetivo deste trabalho foi comparar o diagnóstico de depleção muscular a
partir de três medidas antropométricas em idosos institucionalizados. Realizou-se um
estudo de acurácia e de concordância, sendo a depleção muscular avaliada pelos
perímetros da panturrilha, do braço e muscular do braço. Calculou-se a sensibilidade,
especificidade, valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN) e
estatística Kappa entre o perímetro da panturrilha (padrão de referência) e as outras
duas medidas antropométricas. Participaram do estudo 160 idosos, sendo 76,9% do
sexo feminino, e 46,3% com idade igual ou superior a 80 anos. Verificou-se que 47,5%
(IC 39,6%-55,5%) dos idosos apresentaram perda de massa muscular, segundo a
avaliação do perímetro da panturrilha, enquanto que a circunferência do braço, 65% dos
idosos (IC 57,1%-72,4%) apresentaram desnutrição, e pela circunferência muscular do
braço foi 81,3% (IC 74,3%-87,0%). A circunferência do braço apresentou sensibilidade
de 90%, especificidade 57%, VPP 65% e VPN 86%; e a circunferência muscular do braço,
sensibilidade de 93%, especificidade 30%, VPP 55% e VPN 83%. A circunferência do
braço apresentou melhor concordância com o perímetro da panturrilha (Kappa = 0,458).
Conclui-se que entre os indicadores pesquisados, a circunferência do braço foi a melhor
alternativa para identificação da depleção muscular em idosos institucionalizados na
impossibilidade do uso do perímetro da panturrilha.
Palavras-chave: Acurácia. Antropometria. Depleção muscular. Idoso.
Title: CONCORDANCE BETWEEN MUSCLE DEPLETION ANTHROPOMETRIC
INDICATORS AMONG OLDER PEOPLE LIVING IN NURSING HOMES IN NATAL, BRAZIL
Abstract: The objective of this study was to compare the diagnosis of muscle depletion
from three anthropometric measurements in elderly living in nursing homes. We
conducted a study of accuracy and compliance, and muscle depletion assessed by calf
circumferences, arm and arm muscle. The sensitivity was calculated, specificity, positive
predictive value (PPV), negative predictive value (NPV) and Kappa statistics between
the perimeter of the calf (reference measure) and the other two anthropometric
measurements. The study included 160 individuals, 76.9% were female, and 46.3% aged
over 80 years. It was found that 47.5% (CI 39.6% -55.5%) of the elderly showed muscle
loss, according to the assessment of calf perimeter, while the circumference of the arm,
65% of the elderly (IC 57 1% -72.4%) had malnutrition, and the arm muscle
circumference was 81.3% (CI 74.3% -87.0%). The arm circumference showed sensitivity
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90%, specificity 57%, PPV 65% and NPV 86%; and arm muscle circumference,
sensitivity 93%, specificity 30%, PPV 55% and NPV 83%. The arm circumference
showed better agreement with the perimeter of the calf (Kappa = 0.458). It is concluded
that among the surveyed indicators, arm circumference was the best alternative for
identifying muscle depletion in institutionalized elderly in the impossibility of using the
perimeter of the calf.
Keywords: Accuracy. Anthropometry. Muscle depletion. Elderly person.
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Código: SB1220
Autor: LUCAS SILVA DE MEDEIROS
Orientador: SERGIO MAIA QUEIROZ LIMA
Co-Autor: MÁRCIO JOAQUIM DA SILVA, RONEY EMANUEL COSTA DE PAIVA
Título: Primeiro levantamento da ictiofauna da bacia do rio Potengi e estudo
comparativo da ictiofauna da bacia do rio Trairí, cem anos após os estudos de Starks
Resumo: A bacia costeira do rio Trairi, tem importância para ictiologia nordestina
devido ao lago Papari, situado no trecho inferior da drenagem, município de Nísia
Floresta, ser localidade tipo de quatro espécies endêmicas. Os primeiros estudos na
bacia foram realizados por Starks em 1911 e Fowler em 1941. Porém a falta de revisões
e grupos de pesquisa no nordeste brasileiro resultou numa taxonomia confusa. Assim, o
presente estudo tem como principal objetivo realizar um levantamento da ictiofauna da
bacia do rio Trairi, inclusive do lago Papari, comparando os resultados com os primeiros
estudos na bacia. Entre 2013 e 2014 foram feitas quatro coletas, com metodologia RAP
(Rapid Assessment Program) usando diversos apetrechos de pesca em coletas diurnas e
noturnas. Um total de 1.945 indivíduos distribuídos em 32 espécies, 17 famílias e cinco
ordens, coletados em 26 localidades ao longo da bacia. No lago, foram registradas 14
espécies, oito de água doce primárias, três secundárias uma periférica e duas espécies
marinhas. Starks e Fowler registraram 10 e 16 espécies no Lago Papari,
respectivamente, considerando apenas as espécies de água doce primárias e
secundárias, em comum com os primeiros pesquisadores, foram capturadas seis
espécies. As espécies Pimelodella papariae e Pseudancistrus papariae, com localidade
tipo no lago Papari não foram registradas no presente estudo e só são conhecidas do
material tipo, podendo resultar de erros taxonômicos ou de localidades. Embora haja
possibili
Palavras-chave: Peixes Dulcícolas, Rio Grande do Norte, Região Neotropical.
Title: Ichthyofauna of Trairi River Basin (Northeastern Brazil): one hundred years after
the work of naturalist Starks (1913)
Abstract: The coastal basin of the river Trairi, is important for ichthyology Northeast due
to Papari lake, situated at the bottom of the drainage passage, municipality of Nísia
Floresta be type locality four endemic species. The first studies in the basin were
performed by Starks in 1911 and Fowler in 1941. But the lack of reviews and research
groups in northeastern Brazil resulted in a confusing taxonomy. Thus, this study aims to
survey the fish fauna of the river basin Trairi, including the Papari lake, comparing the
results with the first studies in the basin. Between 2013 and 2014 we were made four
collections with RAP methodology (Rapid Assessment Program) using a variety of
fishing tackle in daytime and evening collections. A total of 1,945 individuals in 32
species, 17 families and five orders, collected in 26 locations across the basin. On the
lake, 14 species were recorded, eight fresh water primary, three secondary peripheral
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and two marine species. Starks and Fowler reported 10 and 16 species in Lake Papari
respectively, considering only freshwater species primary and secondary, in common
with the first researchers were captured six species. The species Pimelodella papariae
and Pseudancistrus papariae with type locality in Papari lake were recorded in this
study and are known only from the type material and may result taxonomic errors or
locations. Although there is a possibility of these species are rare or even extinct, the
presence of these genres in major basins of NEMO
Keywords: Fish freshwater, Rio Grande do Norte, Neotropical Region.
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Código: SB1224
Autor: LAIZA HAYANNE GOMES FERREIRA
Orientador: ELISANIE NEIVA MAGALHAES TEIXEIRA
Co-Autor: ANNA BEATRIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA, JANETE GOUVEIA DE SOUZA
Título: Exigência de treonina digestível para melhor qualidade interna de ovos de
codornas
Resumo: O experimento foi realizado a fim de determinar o nível de treonina digestível
exigido para uma melhor qualidade dos ovos de codorna. Utilizou-se 150 codornas
japonesas (coturnix coturnix japonica), distribuídas em delineamento inteiramente
casualizado de 5 tratamentos, 6 repetições de 5 aves por unidade experimental. As
dietas fornecidas foram formuladas a base de farelo de trigo, de soja e de milho,
contendo 20% de proteína bruta e suplementada com cinco níveis diferentes de
treonina(0,670; 0,536; 0,060; 0,73; e 0,80%). Ao fim do experimento, concluiu-se que o
nível de 0,536% de treonina nas dietas das aves é o suficiente para suprir suas
necessidades e também para manter uma boa produção de ovos.
Palavras-chave: Qualidade de ovos. Codornas. Treonina digestível.
Title: DIGESTIBLE THREONINE REQUIREMENT FOR BETTER QUALITY INTERNAL OF
QUAILS EGGS
Abstract: The experiment was conducted to determine the level of threonine required
for a better quality of quail eggs. We used 240 quails, distributed in a completely
randomized design of 5 treatments, 6 repetitions of 8 quails per experimental unit. The
diets were formulated provided the wheat bran base, soybean and corn containing 20%
crude protein and supplemented with five different levels of threonine (0.670; 0.536;
0.060; 0.73; and 0.80%). At the end of the experiment, it is concluded that the level of
0.536% threonine in the diets of quails is enough to meet their needs and also to
maintain a good egg production.
Keywords: Quality eggs. Quails. Digestible threonine.
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Código: SB1229
Autor: RISONETY MARIA DOS SANTOS
Orientador: FERNANDA DINIZ DE SA
Título: Determinantes socioeconômicos e sua influência na ocorrência de fragilidade em
idosos participantes de grupos de convivência
Resumo: Com o avançar da idade há depleção das funções fisiológicas e maior propensão
a desenvolver agravados pela soma de comorbidades, exclusão e isolamento social.
Nessa conjuntura os grupos de convivência funcionam como ambientes de socialização,
integração e promoção da saúde. O objetivo do estudo é traçar um perfil epidemiológico
de idosos participantes de Grupos de Convivência de Idosos da cidade de Santa Cruz –
RN. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de associação, com caráter transversal e
abordagem quantitativa. Participaram idosos de faixa etária a partir dos 60 anos de
idade, de ambos os sexos, tendo por amostra todos os participantes dos grupos de
convivência de idosos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Realizou-se
uma entrevista semiestruturada contemplando indicadores autorelatados da fragilidade
e socioeconômicos, além de avaliação do fenótipo da fragilidade e cognição. Realizou-se
uma análise descritiva dos dados. A maioria dos idosos (53,3%) encontra-se na faixa
etária de 60-69 anos, com média de 66,1 anos (dp=5,08), com analfabetismo presente
em 71,4% dos homens e 54,3% das mulheres. 53,3% são hipertensos e 20% diabéticos.
Nos grupos, 4 idosos foram caracterizados como frágeis e apresentaram correlação
significativa com o fenótipo: perda de peso não intencional (0,017), exaustão (<0,001*) e
lentidão na marcha (<0,001*). Os achados deste estudo podem servir como instrumento
norteador para planejamento de ações em saúde, assim como servem como sentine
Palavras-chave: Idosos . Grupo . Fragilizado . Promoção . Envelhecimen
Title: socioeconomic factors and their influence on the occurrence of frailty in elderly
participants in social groups
Abstract: With advancing age there is depletion of physiological functions and more
likely to develop worsened by the sum of comorbidities, social exclusion and isolation.
At this juncture the social groups function as socializing environments, integration and
health promotion. The objective of the study is to outline an epidemiological profile of
elderly participants of Living Groups for the Elderly of the city of Santa Cruz - RN. This is
a descriptive, association with transversal and quantitative approach. Participated in the
age group of elderly from 60 years of age, of both sexes, with the sample all the
participants of companionship groups of elderly of Basic Health Units (BHU) in the city.
We conducted a semi-structured interview contemplating autorelatados indicators of
fragility and socioeconomic, as well as evaluating the phenotype of frailty and cognition.
We conducted a descriptive analysis of the data. Most patients (53.3%) is in the age
group of 60-69 years with a mean of 66.1 years (SD = 5.08), with illiteracy present in
71.4% of men and 54 3% of women. 53.3% are hypertensive and 20% diabetics. In
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groups, 4 elderly were characterized as fragile and significantly correlated with the
phenotype: Unintentional weight loss (0,017), exhaustion (<0.001 *) and slow in gait
(<0.001 *). The findings of this study can serve as a guiding tool for planning health
actions, as well as serve as a sentinel to face the needs and vulnerabilities which this
elderly are exposed.
Keywords: Elderly. Group. Weakened . Promotion. Aging.
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Código: SB1230
Autor: ANA CLARA DA COSTA NUNES GOMES
Orientador: VANESSA DE PAULA SOARES RACHETTI
Co-Autor: ALANA CERES DE MEDEIROS, ELAINE CRISTINA GAVIOLI, MAÍLLO SOUZA DE
OLIVEIRA
Título: Avaliação dos efeitos da administração crônica de agomelatina sobre o
comportamento de ratas submetidas ao labirinto em T elevado
Resumo: Agomelatina é utilizada para o tratamento depressão e tem mostrado eficácia
em aliviar os sintomas de ansiedade. O teste aplicado nesse estudo se baseia na aversão
inata que ratos apresentam a espaços abertos e altos, permitindo a observação das
respostas de esquiva inibitória e de fuga de um mesmo animal – labirinto em T elevado
(LTE). Um total de 14 ratas Wistar foi utilizado e divido em grupos: controle (n=7) e
agomelatina 50 mg/kg (n=7). Os respectivos tratamentos foram administrados durante
25 dias. Após a realização de todos os testes (pré-teste LTE, LTE e campo aberto), os
dados foram submetidos à ANOVA de medidas repetidas e ao teste t de Student
(software SPSS - Statistical Package for the Social Sciences). Os resultados demonstram
que a administração crônica de agomelatina, em fêmeas, não altera significativamente na
locomoção das ratas [t(12)=0,78; p=0,449]. Em relação à resposta de esquiva inibitória,
foi visto que não houve efeito do tratamento [F(1,12)=1,44], nem interação entre os
fatores tentativas e tratamento [F(2,24)=1,01]. Houve, apenas, efeito das tentativas,
sugerindo aquisição da esquiva inibitória [F(2,24)=8,99; p=0,001]. Para a resposta de
fuga, apresentou-se [F(1,12)=0,73] para o tratamento, [F(2,24)=1,30) para tentativas e
[F(2,24)=0,39] para interação entre os fatores tentativas e tratamento. Portanto, o
estudo sugere que a administração crônica de agomelatina não altera o comportamento
das ratas no LTE nas nossas condições laboratoriais.
Palavras-chave: Agomelatina. Labirinto em T elevado. Ansiedade. Administração crônica.
Title: Evaluation of the effects of chronic administration of agomelatine on the behavior
of rats submited to elevated T maze
Abstract: Agomelatine is used for treating depression and it has shown efficacy in
relieving the symptoms of anxiety. The test applied in this study is based on innate
aversion that rats shows to open and high spaces, allowing the observation of inhibitory
avoidance response and flight of the same animal – Elevated T maze (ETM). A total of 14
female Wistar rats were used and divided into groups: control (n=7) and agomelatine 50
mg/kg (n=7). The respectives treatments were administered during 25 days. After
conducting all tests (LTE pretest, LTE and open field), the data were subjected to ANOVA
repeated measures and Student's t test (SPSS - Statistical Package for Social Sciences).
The results demonstrate that chronic administration of agomelatine, in females, does
not significantly alter the locomotion of rats [t (12) = 0.78; p = 0.449]. Regarding the
inhibitory avoidance response, it was seen that there was neither effect of treatment
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[F(1,12)=1.44], nor interaction between trial factors and treatment [F(2,24)=1.01].
There were only trial effect, suggesting acquisition of inhibitory avoidance [F
(2,24)=8.99; p = 0.001]. For the escape response, it was presented F(1,12) = 0.73 for the
treatment, F (2,24) = 1.30 for trial and F (2,24) = 0.39 for interaction between treatment
and attempts factors. Therefore, the study suggests that chronic administration of
agomelatine does not alter the behavior of rats in ETM at our laboratory conditions.
Keywords: Agomelatine. Anxiety. Elevated T maze. Chronic administration.
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Código: SB1232
Autor: LUCAS JEAN NUNES
Orientador: MALCON DO PRADO COSTA
Título: Estrutura da vegetação de um fragmento de vegetação ribeirinha da Mata
Atlântica
Resumo: Este estudo teve como objetivo geral mensurar a composição florística e a
estrutura comunitária da vegetação em um remanescente de Floresta Estacional
Ribeirinha de Mata Atlântica (Mata do Bebo), analisando as suas inter-relações
fitossociológicas, fitogeográficas e etnobotânicas. A área de estudo está localizada em
propriedade da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), Macaíba-RN. Os dados foram
consultados no site do IBGE, pela literatura de artigos já publicados nessa mesma área e
através de visitas técnicas para medições dos exemplares da vegetação presente na
mata, através do método de parcelas na área alocadas em uma parcela, perfazendo 1
hectare de amostra, desde a margem do rio até a borda exterior da floresta, onde foram
medidos todos os espécimes com circunferência à altura do peito (CAP) igual ou maior a
15,7 cm e a regeneração natural com circunferência à altura do peito (CAP) menor que
15,7 cm. Verificou-se a ocorrência de 49 espécies, que totalizaram 624 indivíduos/ha e
área basal de 9,4804 m2 / ha. As espécies com maior número de indivíduos foram:
Licania octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze, Maytenus distichophylla Mart.
ex Reissek e Eugenia lucescens Nied.As categorias de uso que apresentam maior número
de espécies foram: Madereiras, seguida das espécies Medicinal, Alimentar.
Palavras-chave: fitossociologia, fitogeografia, etnobotânica, mata atlântica
Title: Vegetation structure of a riparian vegetation fragment of the Atlantic Forest
Abstract: This study aimed to measure the floristic composition and community
structure of the vegetation in a remnant of seasonal forest riverfront Atlantic Forest
(Mata Bebo), analyzing their phytosociological interrelations, phytogeographic and
ethnobotanical. The study area is located on the property of Agricultural School of
Jundiaí (EAJ), Macaíba-RN. The data were consulted in the IBGE's website, the articles of
literature ever published in the same area and through technical visits for
measurements of vegetation present the copies in the woods, through the method of
plots in the area allocated to a portion, totaling 1 hectare sample from the river bank to
the outer edge of the forest, where they were measured all specimens with
circumference at breast height (CAP) equal to or greater than 15.7 cm and natural
regeneration with circumference at breast height (CAP) less to 15.7 cm. It is the
occurrence of 49 species, totaling 624 individuals / ha and basal area of
&#8203;&#8203;9.4804 m2 / h. The species with the highest number of individuals
were Licania octandra (Hoffmanns ex Roem & Schult...) Kuntze, Maytenus distichophylla
Mart. ex Reissek and Eugenia lucescens Nied.As use categories with highest number of
species were: lumber, followed by the Medicinal species, Food.
1962

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016
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Código: SB1234
Autor: EDUARDO PINTO DOS SANTOS FILHO
Orientador: ADRIANO BRETANHA LOPES TORT
Co-Autor: JOSÉ HENRIQUE TARGINO DIAS GÓIS
Título: Construção de aparato experimental automatizado para detecção de células de
tempo
Resumo: Reproduzimos parcialmente um aparato experimental utilizado em um
laboratório da Universidade de Boston para podermos replicar e expandir os resultados
encontrados na codificação de espaço, tempo e velocidade pelos neurônios do
hipocampo de roedores. Construímos um labirinto em oito com uma esteira central
utilizando dimensões adequadas para experimentos em roedores. Montamos um projeto
de baixo custo, utilizando elementos simples (ie.: madeira e nylon) em detrimento do
aço que é mais caro e mais trabalhoso para usinar. Prevendo facilitar a montagem e
desmontagem, as conexões foram feitas por cavilhas, parafusos e buchas. Para o
acionamento, utilizamos motor elétrico de 12V DC comandado por Arduido Uno. Com
custo por volta de R$ 700 tornamos o experimento mais sustentável, tendo custo dez
vezes menor que similar no mercado brasileiro. Além disso o mecanismo de
acionamento do aparato experimental será programável de maneira acessível (via
Arduino Uno) de modo que o protocolo poderá assumir diferentes formas de acordo
com a pergunta do experimentador. O labirinto foi construido com sucesso, contudo a
esteira
ainda
está
dependente
de
modificações
para pleno funcionamento em experimentação animal.
Palavras-chave: Esteira ergométrica, Mecânica, Neurociências, Neurônio, Roedores
Title: Construction of automated experimental apparatus for time-cells detection
Abstract: We partially reproduced an experimental apparatus used in a Boston
University's laboratory, to replicate and expand results found on the coding of
space-time and speed by the rodent's hippocampal neurons. We built a eight-shaped
maze with a central treadmill using appropriate dimensions to run experiments on
rodents. We built a lowcost project, using simple elements (ie.: wood and nylon) instead
of using steel, which is expensiver and harder to machine. Foreseeing the ease of
assembly and disassembly, the conexions were made by dowels, screws and screw
anchors. As actuation mechanism we used a 12V DC motor powered by Arduino Uno.
Costing around R$ 700 we made the experiment more sustainable, being ten-fold less
expensive than a similar in brazilian market. Besides that, the actuation mechanism of
the apparatus will be programmable (using Arduino Uno) so that its perform will be
adequate to the experimental protocol. The maze was built with success, however the
treadmill is still peding on modifications to be fully applied on animal experimentation.
Keywords: Treadmill, Mechanics, Neuroscience, Neuron, Rodents, Time-cell
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Código: SB1235
Autor: IAGO SOUZA DA SILVA
Orientador: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO
Título: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO SOFRIMENTO PSÍQUICO E GÊNERO NO
MUNICÍPIO DE NATAL-RN.
Resumo: Este trabalho teve como objetivo identificar as representações sociais do
sofrimento psíquico em relação ao gênero dos usuários da Atenção Básica no município
de Natal-RN. Trata-se de um estudo qualiquantitativo que associa técnicas estatísticas
com a descrição do estudo de caso e análise interpretativa do conteúdo do material
coletado. A população do estudo foi constituída de usuários com idades entre 18 e 60
anos nos diferentes distritos sanitários, selecionada por amostragem aleatória e
estratificada. A coleta dos dados foi realizada através de uma entrevista
semiestruturada, de um questionário padronizado e de técnicas projetivas com imagens,
que foi aplicado a 35 dos 356 indivíduos da amostra do estudo. A análise demostrou que
o “nervosismo” (71,1%) e a “sensação que deixou de fazer muitas coisas que desejava na
vida” (61,9%) são as queixas somáticas dominantes de representação do sofrimento
psíquico. Foi evidenciado um maior grau de sofrimento psíquico no sexo feminino,
relatado nos discursos como uma experiência que exprime a maior pressão social que
sofrem em relação aos homens, as formas de sua inserção no mundo do trabalho e na
vida doméstica, as múltiplas responsabilidades familiares e sua maior vulnerabilidade às
diversas formas de violência.
Palavras-chave: Representações Sociais. Saúde Mental. Qualidade de vida. Gênero.
Title: SOCIAL REPRESENTATIONS OF MENTAL SUFFERING AND GENDER IN NATAL-RN
MUNICIPALITY.
Abstract: This study aimed to identify the social representations of mental suffering in
relation to the gender of users of primary care in Natal-RN municipality This is a
quantitative qualitative study that combines statistical techniques with the description
of the case study and interpretative analysis of the content of the material collected. The
study population consisted of users aged between 18 to 60 years in different health
districts, selected by random stratified sampling. Data collection was performed using a
semi-structured interview, a standardized questionnaire and projective techniques with
images, which was applied to 35 of the 356 individuals in the study sample. The analysis
demonstrated that the "nervousness" (71.1%) and the "feel left to do many things he
wanted in life" (61.9%) are the dominant somatic complaints representation of mental
suffering. It was evidenced a greater degree of psychological distress in women,
reported in speeches as an experience that expresses the greatest social pressure
suffering compared to men, the forms of their integration into the labor market and in
domestic life, multiple family responsibilities and their vulnerability to various forms of
violence.
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Código: SB1236
Autor: JOSÉ ALEX LOURENÇO FERNANDES
Orientador: RAQUEL CORDEIRO THEODORO
Título: Validação do splicing do intein PRP8 no gene Ura3 em Saccharomyces cerevisiae
Resumo: Inteins são elementos genéticos parasitas que ocorrem inseridos em genes
codificadores, normalmente constitutivos e essenciais, e que são transcritos e traduzidos
juntamente com o gene hospedeiro para então catalisarem o próprio splicing protéico e
reestabelecimento da conformação funcional da proteína hospedeira. Foi criado um
modelo para a avaliação da função splicing do intein PRP8, em Saccharomyces cerevisiae
como modelo experimental, usando o gene URA3 como hospedeiro do intein PRP8 do
fungo patogênico Cryptococcus neoformans (CnePRP8). Como este intein ocorre em
importantes patógenos fúngicos causadores de micoses cutâneas e sistêmicas e está
ausente no genoma humano, ele é considerado um potencial alvo terapêutico uma vez
que, tendo o seu splicing inibido, o intein permaneceria na proteína hospedeira
inviabilizando seu funcionamento. Neste trabalho diferentes construções contendo o
intein CnePRP8 foram testadas, sendo que em uma delas, foi possível o splicing do
elemento e a manutenção da função de seu gene hospedeiro heterólogo, o URA3. A
presença do intein no RNAm foi confirmada por rt-PCR, para se descartar splicing de
RNA e a expressão do gene URA3 foi aferida por crescimento em meios SC sem uracila e
5-FOA, bem como por western blotting. A criação deste sistema heterólogo permitirá o
teste de drogas para a inibição do splicing deste intein.
Palavras-chave: splicing proteico, intein PRP8, Cryptococcus, Saccharomyces, URA3
Title: Validation of PRP8 intein splicing in Ura3 gene using Saccharomyces cerevisiae
Abstract: Inteins are genetic parasites elements that occur inserted in encoding genes,
usually constitutive and essential. They are transcribed and translated along with the
host gene, then catalyze their splicing from the host protein, re-establishing its
functional conformation. Here, a model to evaluate the splicing of PRP8 intein from
Cryptococcus neofromans (CnePRP8) was created by using Saccharomyces cerevisiae as
an experimental model and the URA3 gene as the non-native protein host for CnePRP8
intein. Since this intein occurs in important fungal pathogens, which cause cutaneous
and systemic mycosis, and are absent from human genome, it is considered a potential
therapeutic target, because once its splicing is inhibited, the host protein would not be
no longer functional. In this work different constructions with the CnePRP8 intein were
tested and for one of them the intein splicing was possible, as well as the functionality of
the host protein, the Ura3. The presence of the CnePRP8 intein in the mRNA was
confirmed by rt-PCR, in order to rule out its RNA splicing and the URA3 expression was
checked by culture in SC without uracil and 5-FOA media, as well as by western blotting.
By using this heterologous system, new potential protein splicing inhibitors drugs may
be discovered and used in the future as a new class of drugs for mycosis treatment.
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Keywords: Protein splicing, PRP8 intein, Cryptococcus, Saccharomyces, URA3
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Código: SB1238
Autor: IGOR CESAR BEZERRA DA SILVA
Orientador: LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO
Título: Aproveitamento do coproduto da manga enriquecido proteicamente para
produção de ração peletizada utilizada na alimentação animal
Resumo: A geração de proteína celular para consumo animal está sendo considerada
como uma via de produção de alimentos alternativos, a qual elimina as restrições
sazonais e variações climáticas que existem em muitas safras agrícolas, já que a seleção
de micro-organismos pode ser baseada no valor nutricional e no conteúdo proteico. A
produção de ração em larga escala pode vir a se constituir numa das soluções para o
problema de deficiência alimentar existente hoje na produção animal. O objetivo do
trabalho foi enriquecer proteicamente o coproduto da manga (casca e resíduo da polpa)
para produzir uma ração de qualidade nutricional visando um produto comercial para
alimentação animal. Simultaneamente a isso, determinar os melhores níveis do inóculo
do micro-organismo e o tempo ótimo de inoculação. O material resultante da despolpa
foi dividido igualmente entre seis bandejas e em porções iguais de 500g, onde foi
adicionado 2%de levedurada espécie Saccharomyces cerevisiae, equivalente a 10g em
cinco delas, excetuando-se apenas uma, para servir como tratamento controle do
experimento. As bandejas contendo levedura foram submetidas a diferentes períodos de
inoculação, que foram de 6, 12, 18, 24 e 30 horas. Os resultados de proteína para as
amostras controle / 6 / 12 / 18 / 24 e 30 horas foram respectivamente: 4,11% / 9,14% /
10,72% / 10,64% / 11,27% e 10,89%.
Palavras-chave: alimentação alternativa, leveduras, ração animal
Title: co-product of the use of enriched proteicamente sleeve for producing pelleted feed
used in animal feed
Abstract: The generation of cellular protein for animal consumption is being considered
as a means of producing alternative foods, which eliminates the seasonal restrictions
and climatic variations that exist in many agricultural crops, since the selection of microorganisms can be based on nutritional value and protein content. The feed production
on a large scale may prove to be one of the solutions to the existing food deficiency
problem today in animal production. The objective was to enrich proteicamente the
coproduct of the sleeve (peel and pulp residue) to produce a quality nutritional feed
targeting a commercial product for animal feed. Simultaneously to this, determine the
best levels of inoculum of the microorganism and the great time of inoculation. The
material resulting from the pulping was divided equally among six trays in equal
portions 500g, which was added 2% levedurada species Saccharomyces cerevisiae,
equivalent to 10g and five of them, except one, to serve as a control treatment of the
experiment. The trays containing yeast were subjected to different periods of
inoculation were 6, 12, 18, 24 and 30 hours. Protein results for the samples control /
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6/12/18/24 and 30 hours were respectively: 4.11% / 9.14% / 10.72% / 10.64% /
11.27% and 10.89 %.
Keywords: alternative food. biotechnology. yeasts. animal feed
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Código: SB1239
Autor: INGRID RAFAELLA DANTAS DOS SANTOS
Orientador: JOSELI SOARES BRAZOROTTO
Título: INTERVENÇÃO GUIADA POR VÍDEO-ORIENTAÇÃO A FAMÍLIAS DE CRIANÇAS
COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA
Resumo: De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 32 milhões de
crianças e número significativo de adultos, em países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento, como o Brasil, relataram o início da perda auditiva já na infância
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). Para melhoria do desenvolvimento das
habilidades auditivas e comportamentais da criança com deficiência auditiva, além do
acolhimento, orientação e aconselhamento por parte dos profissionais fonoaudiólogos, a
família deve ser o agente modificador para uma resposta terapêutica de (re) habilitação
satisfatória (BEVILACQUA; FORMIGONI, 2012). Estudos que analisam a efetividade de
programas de intervenção precoce por meio de videofeedback são fundamentais e
contribuirão para a adoção de práticas baseadas em evidências científicas nos serviços
de (re) habilitação. Objetivo: Investigar a aplicabilidade de uma intervenção por meio do
videofeedback para famílias de crianças com deficiência auditiva. Metodologia: ensaio
clínico randomizado, longitudinal, com análises quantitativa e qualitativa. Resultados
esperados: Espera-se constatar a efetividade do programa de intervenção por
videofeedback para famílias de crianças com deficiência auditiva, contribuindo para
melhoria da comunicação e interação entre as famílias e seus filhos, acarretando em
benefícios para o desenvolvimento das habilidades auditivas e da linguagem nas
crianças com deficiência auditiva envolvidas nesta pesquisa.
Palavras-chave: Palavras-chave: Deficiência auditiva. Família. Videofeedback.
Title: VIDEO INTERACTION GUIDANCE INTERVENTION FOR FAMILIES OF HARD OF
HEARING CHILDREN
Abstract: Introduction: According to data from the World Health Organization (WHO),
32 million children and a significant number of adults, in underdeveloped and
developing countries like Brazil, reported the beginning of hearing loss in childhood
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). To improve the development of hearing and
behavioral skills of children with hearing impairment, in addition to the reception,
guidance and advice on the part of professional audiologists, the family should be the
modifying agent for a therapeutic response of a satisfactory (re) habilitation
(BEVILACQUA; FORMIGONI, 2012). Studies analyze the effectiveness of early
intervention programs through videofeedback are fundamental and will contribute to
the adoption of practices based on scientific evidence in service of (re) habilitation.
Objective: To investigate the applicability of an intervention based on video interaction
guidance model for families of hard of hearing children. Methodology: randomized
clinical trial, longitudinal, with quantitative and qualitative analysis. Expected results: It
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is expected to verify the effectiveness of a videofeedback intervention program for
families of hard of hearing, contributing to the improvement of communication and
interaction between the families and these children, resulting benefits for the hearing
abilities and language development of hard of hearing children enrolled in this research.
Keywords: Hearing impairment. Family. Early Intervention. Videofeedback
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Código: SB1240
Autor: JESSICA DE MEDEIROS NOBRE
Orientador: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA
Título: Caracterização radiométrica do solo e da vegetação do Bioma Caatinga do Seridó
Potiguar
Resumo: A desertificação é um processo complexo que envolve desde características
intrínsecas dos ecossistemas até o manejo inadequado dos recursos naturais. Dessa
forma, é extremamente importante o conhecimento do histórico ambiental e ocupação
econômica, para ter compreensão de quando os problemas atuais foram iniciados e
como a ocupação socioeconômica vem influenciando no desiquilíbrio dos ecossistemas.
A região do Seridó Potiguar possui uma área de 2,3 mil km² que se caracteriza como
Núcleos de Desertificação. O objetivo desse trabalho é analisar historicamente o Seridó
Potiguar através de técnicas de geoprocessamento e utilização das análises de séries
temporais, e obter o delineamento da variação do uso das terras e do avanço das
atividades antrópicas. Foram selecionadas quatros imagens Landsat 5 TM,
correspondentes as datas 17/06/84, 07/10/84, 19/06/08 e 10/11/08, no ponto 65 e
orbita 215. Foi utilizado o software ER Mapper 6.4 e aplicado a análise das Principais
Componentes(ACP). O uso da ACP, mostrou estatisticamente o grau de informação e
variância que se apresenta nesse período de 24 anos. Na estação chuvosa dos dois anos
analisados, a covariância dos autos vetores mostrou uma mudança de 45%, ocasionado
pela mudança do uso do solo e influência das precipitações que ocorreram nesse
intervalo. Similarmente, é o resultado da estação de estiagem, que apresentou uma
mudança de 31%, ocasionadas por processos naturais e por ações que são ligadas
diretamente a economia da região.
Palavras-chave: assinatura espectral, degradação, vegetação, PDI, APC.
Title: Radiometric characterization of soil and vegetation of the Caatinga Biome in
Seridó Potiguar
Abstract: Desertification is a complex process that involves intrinsic characteristics of
ecosystems for as much as the inadequate management of natural resources. Thus, is
extremely important to know the environmental history and economic occupation, to
understand when the current problems started and how socioeconomic occupation has
been influenced the imbalance of ecosystems. The aim of this work is to do an analyze
historically of Seridó Potiguar through geoprocessing techniques and time series
analysis, to obtain the design of the change of land use and the advancement of
anthropic activities. Thus, four Landsat 5 TM images were selected, matching the dates
06/17/84, 07/10/84, 19/06/08 and 10/11/08, at path 65 and orbit 215. ER Mapper 6.4
software was used and applied Principal Components Analysis (PCA).The use of ACP,
showed statistically the level of information and variance that represents that period of
24 years. In the rainy season of the two years analyzed, the covariance of the vectors
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indicated a change of 45%, caused by land use change and also by influence of rainfall
that occurred in that period. Similarly, is the result of the dry season, which
demonstrated a change of 31%, caused by natural processes and by actions that are
directly associated to the region's economy.
Keywords: spectral signature, degradation, vegetation, PDI, PCA.
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Código: SB1242
Autor: DANIELA CICERA GOMES COSTA
Orientador: MARCIO ZIKAN CARDOSO
Título: Levantamento de borboletas frugívoras do Parque Estadual Dunas do Natal e
Organização da Coleção de Lepidoptera da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.
Resumo: O presente trabalho tem o intuito de contribuir com o conhecimento sobre
borboletas frugívoras no nordeste, utilizando o levantamento de espécies no Parque das
Dunas e o armazenamento e organização da coleção de Lepidoptera da UFRN. Através do
levantamento de espécies e a criação de uma lista, será possível ter uma melhor noção
da fauna de borboletas presente na maior área preservada da cidade, sendo importante
para a avaliação do estado de conservação do parque. Além disso, a identificação e
listagem das espécies contribuem com o acervo regional e nacional de borboletas
frugívoras. Cada trilha contém 3 unidades amostrais com 4 armadilhas cada, totalizando
doze armadilhas atrativas que são vistoriadas todos os dias durante seis dias por mês.
Nas cinco trilhas amostradas, 185 indivíduos de 9 espécies foram registrados até o
momento. A coleção de Lepidoptera da UFRN contém 1.118 exemplares. A dificuldade
encontrada está sendo no armazenamento dos espécimes devido à falta de naftalina,
havendo algumas perdas na integridade do material biológico, dificultando também a
sua identificação.
Palavras-chave: Borboletas, Levantamento, Parque das Dunas, Coleção, Lepidoptera
Title:
Fruit-feeding butterflies of Parque Estadual das Dunas do Natal and UFRN Lepidoptera
collection maintenance
Abstract: The present work has the intent of disseminating the knowledge about the
frugivorous butterflies that live in the state of Rio Grande do Norte, utilizing a species
survey in Parque das Dunas and also the storage and organization of the Lepidoptera
collection of the Federal University of Rio Grande do Norte, UFRN. By means of the
species survey, allied to the creation of an index, it will be possible to have a better
notion of the current butterfly fauna present in the largest preservation area of the city
of Natal, being an important factor for the assessment of the park conservation state. In
addition, the identification and indexing of the species contributes with the regional and
national database of frugivorous butterflies. Concerning the methodology employed,
each trail comprises three sample units with four traps each, summing up twelve
attractive traps that were inspected every day during six days a month. For the five
sampled trails, 185 subjects from nine different species were registered so far. The
UFRN Lepidoptera collection currently has 1.118 specimens. The main difficulty found
in this project is the storage of new subjects due to the lack of conserving material,
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naphthalene, causing some loss of biological material in the subjects and, therefore,
making the identification of these specimens more difficult.
Keywords: Butterflies, species survey, Parque das Dunas, Collection, Lepidoptera
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Código: SB1243
Autor: MARIA ELOIZA COSTA
Orientador: ROBERTA DE OLIVEIRA CACHO
Título: Correlação entre escalas para avaliação funcional do membro superior pós
Acidente Vascular Cerebral
Resumo: Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar a correlação entre o uso de
instrumentos na avaliação motora para membro superior: MAL, THMMSe RMI em
pacientes pós acidente vascular cerebral (AVC). Método: Foram avaliados 14 indivíduos
com idade média de 61,5±10,5 anos e tempo de lesão de 4,72 ±3,13 anos. Foi aplicado
uma avaliação para caracterização dos participantes e as escalas Motor Activity Log
(MAL), Rivermead Mobility Index (RMI) separas nas seções A (função motora grossa), B
(membro superior e tronco) e C (membro superior) e Teste de Habilidade Motora do
Membro Superior (THMMS).Os dados foram correlacionados através do índice de
correlação de Pearson com o p-valor <0,05.Resultados:Uma correlação positiva e
estatisticamente significativa foi observada entre as escalas MAL e RivermeadC, MAL e
Rivermead total, MAL e THMMS, THMMS e Rivermead B, THMMS e Rivermead C,
THMMS e Rivermead total. Conclusão: Estes valores sugerem que os pacientes, não
superestimaram a sua capacidade de realização das atividades, entre relatar e executar.
E que as escalas são capazes de fornecer o grau de comprometimento do indivíduo de
forma proporcional. A escolha da escala aplicada na prática clínica dependerá do
objetivo do terapeuta e dos recursos disponíveis.
Palavras-chave: Acidente vascular encefálico. Extremidade superior. Atividades do dia
Title: Correlation between scales for functional assessment of post stroke upper limb
Abstract: Objective: The objective of this study was to analyze the correlation between
the use of instruments in motor assessment for upper limb: MAL, AMAT, RMI in post
stroke patients. Method: We evaluated 14 patients with a mean age of 61.5 ± 10.5 years
and injury time of 4.72 ± 3.13 years. An assessment was applied to characterize the
participantsand scaleMotor Activity Log (MAL), Rivermead Mobility Index (RMI) you
separate the sections was applied A (gross motor function), B (upper limb and trunk)
and C (superiors) and Arm Motor Ability Test (AMAT). Data were correlated using
Pearson's correlation coefficient with p-value <0.05. Results: A positive and significant
correlation was observed between MAL and RivermeadC scales, MAL and full
Rivermead, MAL and AMAT, Rivermead B and AMAT, Rivermead C and AMAT, AMAT
and full Rivermead.Conclusion: These data suggest that patients should not
overestimate their ability to perform activities. Also, the scales are able to provide the
degree of impairment of the individual. The choice of the scale applied in clinical
practice depends on the objective of the therapist and the resources available.
Keywords: Stroke. Upper Extremity.Activities of Daily Living.Paresis
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Código: SB1244
Autor: THÁBATA FARIAS LOPES DA COSTA
Orientador: FULVIO AURELIO DE MORAIS FREIRE
Co-Autor: CARLOS EDUARDO ROCHA DUARTE ALENCAR
Título: Alometria multivariada do camarão Macrobrachium amazonicum (Crustacea,
Palaemonidae) de uma bacia contemplada com a transposição do Rio São Francisco no
Nordeste Médio Oriental
Resumo: O presente estudo se propõe a avaliar a alometria e maturidade sexual
morfológica das populações de Macrobrachium amazonicum da bacia do Rio PiranhasAçu, semiárido brasileiro. Para isso, no período de julho/2012 a agosto/2013 um
espécimes do camarão M. amazonicum foram coletados em três pontos amostrais na
Bacia do Rio Piranhas-Açú. Em laboratório, foram coletados os seguintes parâmetros:
comprimento (CC) e altura (AC) do cefalotórax, largura da segunda pleura abdominal
(L2P), comprimento (CE) e largura (LE) do escafocerito, comprimento (CT) e largura do
telson (LT), diâmetro do olho (DO) e Comprimento do apêndice masculino (CAM). Neste
estudo foram avaliadas as trajetórias alométricas ontogenéticas e de gênero sexual do M.
amazonicum (por alometria multivariada), fornecendo dados relevantes para o
conhecimento da diversidade morfológica da espécie. A maturidade morfológica
multivariada estimada para os machos foi de 8,24 mm e de 4, 88 mm para as fêmeas. Os
resultados da alometria multivariada apresentaram alometria positiva para os machos
adultos (1,23) e para os machos jovens (1,25). As fêmeas adultas apresentaram uma
alometria positiva para L2P, evidenciando a importância da mesma para a atividade de
encubar os ovos. Concluímos que os machos (TC e CC) investem no desenvolvimento de
estruturas que possam auxiliar em respostas rápidas para fuga contra predadores.
Palavras-chave: Palavras-chave: Alometria estática, alometria ontogenética, camarão-ca
Title: Multivariate allometry shrimp Macrobrachium amazonicum (Crustacea,
Palaemonidae) of a bowl covered with the transposition of the São Francisco River in
Northeast East.
Abstract: This study aims to evaluate the allometry and morphological sexual maturity
of Macrobrachium amazonicum populations on the Piranhas-Açu River basin, Brazilian
semiarid region. From July / 2012 to August / 2013 specimens of M. amazonicum were
collected in three sampling points in Piranhas-Açu River basin. Using laboratory tools,
the following parameters were collected: length (CC) and carapace height (AC), second
abdominal pleura width (L2P), length (EC) and scafocerite width (LE), length (TL) and
telson width (LT), eye diameter (OD) and the male appendage length (CAM). This study
evaluated the ontogenetic and static (sexual) allometric trajectories of M. amazonicum
(using multivariate allometry), providing relevant data to the knowledge of
morphological diversity of this species. Multivariate morphological maturity estimated
for the males was 8.24 and 4.88 mm for females. The results of multivariate allometry
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showed positive allometry for adult males (1.23) and for young male (1.25). Adult
females showed a positive allometry for L2P, highlighting its importance for egg mass
incubation. We concluded that males (CT and CC) invest in the development of
structures that can assist with rapid responses to escape from predators.
Keywords: Static allometry, ontogenetic allometry, amazon river prawn, CC50.
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Código: SB1247
Autor: MARIA DA CONCEICAO MIRANDA FERREIRA
Orientador: VIVIANE DA SILVA MEDEIROS
Título: Identificando produtores de rnamentais de Natal
Resumo: A aquicultura tem vários segmentos entre eles à piscicultura ornamental que
está em grande crescimento mundial, e diante da diminuição dos espaços domésticos
que tem sido bem significante a procura por esses animais. A partir da criação do
laboratório de piscicultura ornamental na Escola Agrícola de Jundiaí–Macaíba/RN, temse buscado colaborar com o desenvolvimento da criação de peixes e reunir os
produtores do estado, para a partir da organização levar o crescimento ao setor. As
enfermidades de organismos aquáticos geram grandes prejuízos à produção na área de
aquicultura, e como contribuição para o setor desta região, buscou-se descrever quais as
medidas sanitárias que vem sendo adotadas pelos produtores de Natal–RN. Para
alcançar este objetivo foi elaborado e aplicado um questionário através de redes sociais,
onde se reuniam produtores de peixes, perguntou-se sobre o perfil dos criadores e as
medidas sanitárias adotadas nas pisciculturas da região. Obtiveram-se os seguintes
resultados: 55,6% dos criadores são adultos jovens, 61% são homens e 89% tem
escolaridade acima do nível médio, 93,4% cria peixes ornamentais, 73% não sabem o
que é quarentena, 75% não usam produtos para higienizar instalações e 90% enterra os
animais que morrem. Observa-se ainda que muitos questionamentos devam ser
realizados sobre o manejo sanitário na aquicultura ornamental, como os relacionados a
conceitos básicos na prevenção de enfermidades. O exemplo disso, o uso de quarentena
e higienização de
Palavras-chave: Sanidade, Piscicultura ornamental, Manejo sanitário.
Title: Identifying Natal rnamentais producers
Abstract: Aquaculture has several segments including the ornamental fish that is in great
global growth, and on the reduction of domestic space that has been well significant
demand for these animals. From the creation of ornamental fish breeding laboratory at
the Agricultural School of Jundiaí-Macaíba / RN, has sought to collaborate with the
development of fish farming and meet the state's producers to from the organization to
take growth to the sector. The aquatic organisms of diseases generate heavy losses to
production in the aquaculture area, and as a contribution to the sector in this region, we
attempted to describe what health measures have been adopted by the Christmas-RN
producers. To achieve this goal it was developed and implemented a questionnaire
through social networks, where they met producers of fish, wondered about the profile
of creators and the health measures adopted in the fish farms of the region. The
following results were obtained: 55.6% of the creators are young adults, 61% are men
and 89% have education above the average level, 93.4% creates ornamental fish, 73%
do not know what is quarantine, 75% do not use products to sanitize facilities and 90%
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buries the animals that die. It is observed that many questions still need to be carried
out on health management in ornamental aquaculture, such as those related to basic
concepts in prevention of diseases. The example, the use of quarantine and sanitation
facilities, which are not yet integrated the practice of th
Keywords: Sanity, ornamental fish farming, health management.
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Código: SB1250
Autor: MARIA LUIZA ANDRADE PINHEIRO
Orientador: MARICELE NASCIMENTO BARBOSA
Título: A influência do Cativeiro na resposta hormonal e comportamental de machos e
fêmeas de Sagui.
Resumo: De uma forma geral, o ambiente no qual os animais estão inseridos tem papel
importante no seu desenvolvimento ontogenético, sua adaptação e na expressão de
comportamentos espécie-específicos. Neste sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar a
influência da condição de alojamento dos animais nos níveis fecais de cortisol de 8 casais
reprodutores de sagui, Callithrix jacchus pertencentes ao Núcleo de Primatologia da
UFRN. Amostras de fezes dos pares reprodutores foram coletados ao longo de 2 meses
na semana e no final de semana para posterior análise dos níveis de cortisol. A dosagem
do cortisol foi realizado através do ELISA. Os resultados obtidos mostraram um aumento
significativo dos níveis fecais de cortisol dos pares reprodutores durante a semana
quando comparados com o final de semana. Logo, sugere-se que o aumento do cortisol
durante a semana pode está relacionado ao estresse advindo de fatores como ruído,
circulação de pessoas e veículos ao redor do Núcleo de Primatologia.
Palavras-chave: Cortisol. Dia da semana. Estresse. Callithrix jacchus.
Title: The influence of Captivity in fecal cortisol levels of males and females marmosets
Abstract: In general, the environment in which the animals are inserted plays an
important role in their ontogenetic development, adaptation and expression of speciesspecific behaviors. In this sense, the objective of this study was to evaluate the influence
of animal accommodation condition in fecal cortisol levels of 8 breeding pairs of
marmosets, common marmoset belonging to the Primatology Center of UFRN. Stool
samples of breeding pairs were collected over two months in the week and the weekend
for subsequent analysis of cortisol levels. The dosage of cortisol was performed by
ELISA. The results showed a significant increase in fecal cortisol levels of breeding pairs
during the week compared to the weekend. Therefore, it is suggested that the increase
in cortisol during the week can is related to stress arising from factors such as noise,
movement of people and vehicles around the core of Primatology
Keywords: Cortisol. Day of the week. Stress. Callithrix jacchus
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Título: Desenvolvimento de sistemas multicomponentes para acetato de hecogenina
Resumo: O acetato de hecogenina apresenta atividade antinociceptiva em modelos de
dor central. Uma das formas de melhorar tanto a solubilidade quanto atividade
farmacológica é o uso de sistemas multicomponentes com ciclodextrinas e polímeros
hidrofílicos. Logo, o presente estudo visa desenvolver esses sistemas, e avaliar como
esses o polímero hidrofílico pode melhorar alguns parâmetros físico-químicos. Os
métodos de obtenção foram pelos métodos de mistura física e malaxagem e a
caracterização físico-química por DRX e MEV. Os resultados mostraram que o perfil
cristalográfico do acetato de hecogenina é característico de um cristal assim como o da
betaciclodextrina e o polímero PEG já que eles apres, sendo o HPMC e o PVP materiais
de caráter amorfo. Ao analisar os sistemas, pelo difratograma, é notório que o método de
malaxagem foi o mais eficiente para reduzir as reflexões cristalinas e consequentemente
amorfizar o sistema e consequentemente aumentando tanto a eficiência de complexação
com a ciclodextrina quanto a solubilidade aquosa. Os resultados do MEV também
refutam a conclusão de que o método de malaxagem é o mais eficiente tanto na
proporção de 1:1 quanto de 1:2. Logo, levando em consideração pelas análises
realizadas é possível concluir que esses polímeros são interessantes para melhorar
parâmetros físico-químicos do complexos do acetato de hecogenina com a
betaciclodextrina.
Palavras-chave: Acetato de Hecogenina, Ciclodextrinas, Polímeros, Multicomponentes
Title: Development of multicomponent systems of Hecogenin Acetate
Abstract: Hecogenin acetate has antinociceptive activity in central pain models. One way
to improve both solubility as pharmacological activity is the use of multicomponent
systems with cyclodextrins and hydrophilic polymers. Therefore, this study aims to
develop these systems, and assess how these hydrophilic polymer can improve some
physicochemical parameters. obtaining methods were the methods of physical mixing
and kneading and physicochemical characterization by XRD and SEM. The results
showed that crystallographic hecogenin acetate profile is characteristic of a crystal as
well as the PEG polymer and beta-cyclodextrin since they apres, with HPMC and PVP
materials amorphous character. By analyzing systems, the diffraction pattern is
apparent that the kneading method was more efficient for reducing the crystal
reflections and consequently make the system amorphous and thus increasing both
efficiency complexation with cyclodextrin as the aqueous solubility. The SEM results also
disprove the conclusion that the kneading method is the most efficient both in
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proportion of 1: 1 to about 1: 2. Thus, taking into account the analyzes we conclude that
these polymers are interesting for improving physical and chemical parameters of
complex hecogenin acetate with beta-cyclodextrin.
Keywords: Hecogenin Acetate, Cyclodextrin, Polymers, Multicomponent Systems
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Orientador: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE
Co-Autor: DANIELY THAYSA RÊGO LEITE, KARLA SIMONE COSTA DE SOUZA, PAMELLA
REBECA FERNANDES TIAGO
Título: ASSOCIAÇÃO DO GENE TLR2 NO DESENVOLVIMENTO DA NEFROPATIA EM
PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1
Resumo: A inflamação apresenta um papel chave no desenvolvimento de complicações
macro e microvasculares no Diabetes mellitus tipo 1 (DM1). A hiperglicemia decorrente
do DM1 é responsável pela ativação dos receptores toll-like (TLRs), que induzem a
inflamação local e sistêmica. Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar a
associação da inflamação induzida por TLR2 com a nefropatia diabética em pacientes
pediátricos com DM1. Foram estudados 49 indivíduos normoglicêmicos (NG) e 49
pacientes com DM1, entre 6 e 20 anos. Os pacientes diabéticos foram analisados em sua
totalidade (grupo DM1) e, subdivididos em dois grupos, de acordo com o controle
glicêmico: diabéticos compensados (grupo DM1C) e diabéticos não compensados (grupo
DM1NC). Avaliou-se a glicemia de jejum, hemoglobina glicada, ureia e creatinina séricas,
e relação albumina/creatinina (RAC) urinária dos indivíduos estudados. Também foi
determinada a expressão do RNAm do gene TLR2. Os pacientes com DM1 apresentaram
controle glicêmico insatisfatório. Em relação à função renal, observou-se um aumento
significativo nos valores da RAC nos grupos diabéticos. Na análise molecular, foi
observada um aumento significativa na expressão do TLR2 nos grupos diabéticos. Estes
resultados sugerem que o controle glicêmico insatisfatório leva a um estado
inflamatório que pode ser mediado pela ativação de TLR2, contribuindo para o
desenvolvimento de futuras complicações, como a nefropatia diabética.
Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1; Controle glicêmico; receptores toll-like.
Title: TLR2 mRNA EXPRESSION ASSOCIATION WITH NEPHROPATHY IN TYPE 1
DIABETES MELLITUS PATIENTS
Abstract: Inflammation play an important role in the development of micro and
macrovascular complications in type 1 diabetes mellitus (T1DM). Hyperglycemia
triggered by T1DM is responsible for the activation of toll-like receptors (TLRs), leading
to local and systemic inflammation. The aimed of this study was to evaluate the
association of inflammation-induced TLR2 with nephropathy in pediatric patients with
T1DM. fortynine normoglycemic individuals (NG) and forty-nine patients, between 6
and 20 years. Patients were evaluated as a whole (T1DM) and subdivided according to
glycemic control: compensated diabetic (T1DMC) and not compensated diabetic
(T1DMNC). We assessed fasting glucose, glycated hemoglobin, serum urea, creatinine
and albumin/creatinine ratio (ACR). Also, we determined the mRNA expression of TLR2.
T1DM patients had poor glycemic control. Regarding to renal function, it was observed a
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significant increase in ACR values in diabetic groups. The molecular analysis showed one
significant increase in TLR2 expression in diabetic groups. These results suggest that
poor glycemic control, lead to the inflammatory condition, that may be mediated by the
activation of TLR2 and contributing to the further development of complications, such as
diabetic nephropathy.
Keywords: Type 1 diabetes mellitus; glycemic control; toll-like receptors.
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Título: ASSOCIAÇÃO DA RESPOSTA TERAPÊUTICA EM PACIENTES EM USO DA
VARFARINA COM OS POLIMORFISMOS DOS
GENES DA CYP2C9
Resumo: O uso de varfarina é bastante difundido e efeitos adversos, em especial, as
hemorragias, caracterizam os efeitos indesejáveis mais frequentes. Polimorfismos do
gene da CYP2C9 tem sido relacionados com a alteração da farmacocinética da varfarina.
Desta forma, os polimorfismos CYP2C9*2 e CYP2C9*3 foram avaliados em 282 pacientes
com prescrição de varfarina. Foram coletadas amostras de sangue periférico para
obtenção do DNA, pelo método de salting-out, e os polimorfismos genéticos foram
determindaos por discriminação alélica, Real Time, e amostras citratadas foram obtidas
para avaliação e acompanhamento da terapia com varfarina através do INR. Os pacientes
foram classificados em metabolizadores rápidos, lentos ou intermediários de acordo
com o número de alelos polimórficos dos dois polimorfismos estudados. Os pacientes
que receberam as maiores doses de varfarina foram os categorizados como
metabolizadores rápidos. Concluímos que a implementação dos genótipos da CYP2C9,
propostos neste estudo, possam ser utilizados como parâmetros, em algorítimos
nacionais, para definição da dose inicial da varfarina, assim como naqueles pacientes
que, já em uso de varfarina, apresentam grande variabilidade de resposta monitorizada
pelo INR, e que ainda não tenham se beneficiado da genotipagem dos polimorfismos
propostos.
Palavras-chave: Varfarina, Polimorfismo, CYP2C9*1, CYP2C9*2, CYP2C9*3
Title: Therapeutic response association in patients using warfarin among the
polymorphisms from the genes of CYP2C9
Abstract: The use of warfarin is widespread and adverse effects, particularly bleeding,
characterize the most common side effects. Polymorphisms of the CYP2C9 gene has been
related to change the pharmacokinetics of warfarin. Thus, CYP2C9 polymorphism
CYP2C9*2 and CYP2C9*3 were evaluated in 282 patients who were using warfarin.
Peripheral blood samples were collected to obtain the DNA, by salting-out method, and
genetic polymorphisms were determindaos for allelic discrimination, by Real Time, and
citratadas samples were obtained for assessment. The warfarin therapy monitoring was
made by INR. Patients were classified as fast, slow or intermediate metabolizers
according to the number of polymorphic alleles of these two polymorphisms studied.
Patients who received higher doses of warfarin were categorized as extensive
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metabolizers. We conclude that the implementation of the CYP2C9 genotypes, proposed
in this study, can be used as parameters in national algorithms for setting the initial dose
of warfarin as well as in those patients who already use warfarin, but present great
variability of response monitored by the INR, and who have not yet been benefited from
the genotyping of the proposed polymorphisms.
Keywords: Warfarin, polymorphism, CYP2C9 * 1, CYP2C9 * 2, CYP2C9 * 3
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Título: Classe de universalidade do Processo de Contato em uma rede Homofílica livre
de escala
Resumo: Hoje em dia, os processos dinâmicos em redes complexas desempenham um
papel importante para a compreensão de muitos sistemas reais. Aqui, usamos o modelo
do processo de contato para simular uma epidemia se espalhando na rede homofílica,
que é livre de escala e mostra efeito de mundo pequeno. Simulações numéricas de Monte
Carlo mostraram uma transição de fase contínua para um estado-absorvente em um
limiar crítico, $ \lambda_{c} $. Já que o número de conexões $ k $ dos vértices da rede
homofílica é acumulativa a distribuição de conectividade para grandes valores das redes
tem um comportamento descrito por uma lei de potência de acordo com $ P (k) \propto
k^{- \theta} $, com expoente $ \theta = 2,84 $. A aplicação da análise de escala de
tamanho finito, permitiu caracterizar a transição por um conjunto de expoentes críticos
$ 1 / \nu $, $ \beta / \nu $, $ \beta $ e $ \gamma / \nu $. Nós mostramos que a
transição de fase é fortemente afetada pela homofilia, levando o sistema para a classe de
universalidade de campo médio heterogêneo em redes de escala livre.
Palavras-chave: Redes complexas, Processo de contado, Transições de fase.
Title: Universality class of the Contact Process on Scale-free Homophilic Network
Abstract: Nowadays, dynamic processes on complex networks play an important role for
the understanding of many real systems. Here, we use the contact process model to
mimic an epidemic spreading on homophilic network, which is scale-free and displays
the small world effect. Monte Carlo numerical simulations show a continuous phase
transition to an absorbing-state at a critical threshold $\lambda_{c}$. Since the
connection number $k$ of the vertices of the homophilic network is cumulatively, the
degree distribution exhibits, for a large value of networks, a power-law behavior
according to $P(k)\propto k^{-\theta}$, with exponent $\theta=2.84$. The application
of finite size scaling analysis, allowed us to characterize the transition by a set of critical
exponents $1/\nu$, $\beta/\nu$, $\beta$ and $\gamma/\nu$. We show that the phase
transition is strongly affected by the homophily, leading the system to the
heterogeneous mean-field theory universality class to scale-free networks.
Keywords: Complex networks, Contact process, Phase transitions, Absorbent state.
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Título: A FISIOTERAPIA EM CRIANÇASCOM MICROCEFALIA POR ZIKA VIRUS: UM
RELATO DE CASO
Resumo: Introdução: Os quadros de microcefalia vem crescendo de forma súbita em
todos o Brasil. Sendo a microcefalia uma condição neurológica onde ocorre redução do
perímetro cefálico do recém-nascido abaixo da média de acordo com a idade e sexo.
Têm-se como conseqüência disso, déficits cognitivos, motores, eplepsias e perda da
visão. Objetivo: Analisar o desenvolvimento neuropsicomotores de acordo com
orientações fisioterapêuticas feitas aos pais para serem realizadas no âmbito familiar.
Metodologia: constitui da análise dos prontuários de crianças com diagnostico clinico de
microcefalia, e em um relato de caso de uma criança em especifico. Resultados: Após
programa de educação feito aos pais para esclarecer a importância da inserção da
família no tratamento da criança e orientações acerca de atividades a serem realizadas
no âmbito familiar, a criança mostra aquisição motoras alcançadas. Discussão: Segundo
estudos, são mostrados que crianças nos seus primeiros 3 anos de vida tem uma maior
facilidade de realizar plasticidades neurais, por isso a importância da inserção do
fisioterapeuta junto a família para ativação de mais neurônios motores. A estimulação
precoce da junto aos familiares tem maiores resultados quanto ao tempo que a criança
realiza atividades de aprendizagem. Conclusão: O estudo foi realizado em dados reais
para analisar os efeitos da inserção dos pais no desenvolvimento da criança com
microcefalia, mostrando um efeito benéfico digno de reconhecimento.
Palavras-chave: microcefalia, estimulação precoce, desenvolvimento neuropsicomotor.
Title: A PHYSICAL THERAPY IN CHILDREN WITH VIRUS IN MICROCEPHALY ZIKA : A
CASE REPORT
Abstract: Introduction: The tables of microcephaly is growing abruptly in all Brazil. It is
microcephaly a neurological condition where there is a reduction in head circumference
of newborns below average according to age and gender. There have as a result,
cognitive deficits, motor, eplepsias and vision loss. Objective: Analyze the psychomotor
development according to physiotherapeutic instructions made to parents to be carried
out within the family. Methodology: is the analysis of medical records of children with
clinical diagnosis of microcephaly, and a case report of a child in specific. Result: After
education program designed for parents to clarify the importance of family involvement
in the treatment of children and guidance on activities to be carried out within the
family, the child shows motor acquisition achieved. Discussion: According to studies, it is
shown that children in their first 3 years of life have a greater ease of performing neural
plasticity, so the importance of physical therapist insert the family together for more
motor neurons activation. Early stimulation with relatives have greater results as the
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time that the child performs learning activities. Conclusion: The study was conducted on
real data to analyze the effects of inclusion of parents in the development of children
with microcephaly, showing a beneficial effect worthy of recognition.
Keywords: microcephaly, early stimulation, neurodevelopment
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Título: Validação de optótipo virtual para autoexame ocular
Resumo: O presente trabalho é referente ao plano de ação denominado validação de
optótipo virtual para autoexame ocular, que qualificadamente faz parte do projeto de
pesquisa Desenvolvimento de Tecnologia e inovação em Saúde. É importante ressaltar
que o autoexame ocular é uma medida preventiva de avaliação inicial e que apresenta
uma conjuntura de fácil e simples acesso, que permite ao indivíduo enquanto usuário do
optótipo conferir modificações em sua visão e a partir disso convergir sua atenção na
busca do oftalmologista, que é o profissional de saúde adequado para avaliação ocular. O
objetivo foi avaliar a tecnologia enquanto escala optométrica tentando adequá-la ao
meio virtual requerendo processo de validação. Trata-se estudo de avaliação e
desenvolvimento tecnológico, utilizando acadêmicos com conhecimento a cerca da
semiologia e conhecimentos básicos de avaliação ocular. Dos 20 entrevistados, 60% (12)
são do sexo feminino e 40% (8) do sexo masculino. O plano de trabalho encontra-se em
execução na fase de coleta de dados. Defende-se que a validação da escala fornecerá aos
usuários uma ferramenta adequada a uma avaliação inicial, capaz de proporcionar uma
busca mais profunda em relação à saúde ocular e à procura por um profissional
especializado.
Palavras-chave: PALAVRAS CHAVE: Saúde. Enfermagem. Inovação.
Title: Virtual optotype validation for self eye exam
Abstract: This work is related to the action plan called virtual optotype Validation for
eye self-exam, which qualifiedly is part of the development research project Technology
and Innovation in Health. With the development and growth of technology it is
necessary to seek follow-up measures individual, particularly with regard to health and
their constant evaluation. Note that the eye self-examination is a preventive measure of
initial assessment and presents an environment of easy and simple access, which allows
the individual as optotype user check changes in your vision and from that converge
their attention on the ophthalmologist search, which is the provider suitable for ocular
evaluation. The objective is to evaluate the technology as optometric scale trying to
adapt it to the virtual environment requiring validation process. As a method we will
conduct an evaluation study and technological development, using academics with
knowledge about semiology and basic knowledge of eye evaluation. 20 responses to the
primer were obtained, these 100% (20) authorized by the IC disclosure. Of the total,
60% (12) are female and 40% (8) male. The work plan is running in the data collection
phase. We believe that the scale validation will provide users with an appropriate tool to
an initial evaluation, able to provide a deeper search in relation to eye health and
looking for a specialist.
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Título: Identificação de reguladores mestres de sepse
Resumo: Uma parte importante da biologia de sistemas depende da utilização de redes
de interação proteína-proteína (IPP), apesar de não haver muito esforço em analisar que
papel essa informação pode ter aliada a diferentes tipos de dados. Essa falta de
integração permite possiveis predições sobre como a investigação de um determinado
gene afeta seu número de conexões anotadas. Neste trabalho, exploramos uma possível
correlação entre a citação de genes na literatura biomédica e seus respectivos números
de interações. Dados de redes de IPP atuais e passados foram coletados e filtrados para
confiabilidade média. Um script em R foi desenvolvido para pesquisar sistematicamente
cada referência na literatura de um gene e registrar a data de publicação do seu artigo
numa base de dados local. O número de interações e citações em artigos para cada gene
foi plotado de diversas maneiras pelo R. Uma correlação do tipo lei de potência foi
observada quando o número de interações (k) foi plotado contra o número de
referências (c). Apesar do surgimento de flutuações a medida que o k cresce em
consequência do tamanho amostral menor, uma linha de regressão descreveu
suficientemente grande parte do gráfico log-transformado para cada momento
analisado. Exploração adicional revelou que a distribuição de frequência de c para
valores de k segue uma distribuição clara, assimétrica e com cauda direita. Tal
constatação significa que o crescimento de k pode ser pensado em termos de densidade
de probabilidade.
Palavras-chave: Biologia de sistemas. Bioinformática. Interação proteína. R. PubMed.
Title: DESCRIBING A PROTEIN-PROTEIN INTERACTION EXPANDABILITY INDEX BASED
ON BIOMEDICAL LITERATURE METRICS
Abstract: An important part of systems biology relies on the usage of protein-protein
interaction networks, although not much effort has been put into analyzing what role
this information may play alongside different kinds of data. This lack of integration
leaves room for possible predictions about how the depth of investigation put into a
gene affects its number of annotated connections. In this work, we intend to explore a
possible correlation between gene citation in biomedical literature and its number of
interactions across time. Protein-protein interaction (PPI) network data was collected
chronologically. An R script was developed to automatically search for every literature
reference of a gene and log its article’s publication date into a local database. PPI data
was filtered for medium confidence. The obtained number of interactions and article
references for each gene were plotted in a variety of ways using R. A power law
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correlation was observed when the number of interactions (k) was plotted against its
mean number of references (c). Although fluctuations arise as k grows larger in
response to lower sample sizes, a power regression line greatly described a large
portion of the plot for every moment in time analyzed. Further exploration revealed that
the frequency distribution of c for k values followed a clear, right-skewed, distribution.
Such observation means k growth can be thought in terms of probability density.
Keywords: Systems biology. Bioinformatics. Protein interaction. R. PubMed.
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Título: CUIDADOS PALIATIVOS A PESSOA IDOSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Resumo: As mudanças de padrão demográfico da população brasileira, são
acompanhadas pelos perfis de saúde modificados ao longo das últimas décadas do
século passado, caracterizados principalmente, pelo crescimento das doenças crônicas
não transmissíveis comuns nas pessoas de idade mais avançada. Este estudo tem como
objetivo identificar o entendimento sobre o significado dos cuidados paliativos a pessoa
idosa dos profissionais de saúde que atuam na atenção primária à saúde. Estudo
descritivo e abordagem qualitativa, realizado em três Unidades de Saúde da Família e
um Núcleo de apoio à Saúde da Família, do Bairro de Felipe Camarão, Distrito Sanitário
Oeste do município de Natal, RN. Realizaram-se entrevistas individuais, com uso de
roteiro de questões semiestruturado, sobre o tema do estudo, entre julho a setembro de
2015. Os resultados obtidos foram a categoria temática: significado desarticulado entre
profissionais de saúde sobre os cuidados paliativos na tenção primária à saúde, com
desdobramento das subcategorias: dificuldade na realização dos cuidados paliativos na
atenção primária; necessidade de organização da equipe de saúde e a necessidade de
atuação em equipe multidisciplinar. O significado dos cuidados paliativos na atenção
primária à saúde, para os profissionais desse estudo, ainda é desarticulado, e isso se
deve as práticas ainda incipientes e pouco estruturadas nesse contexto de atenção, com
necessidade de apoio dos gestores para melhor realização desses cuidados.
Palavras-chave: Enfermagem, Atenção Primária à Saúde. Cuidados Paliativos.
Title: ASSISTANCE TO ELDERLY IN PALLIATIVE CARE PRIMARY HEALTH CARE.
Abstract: The demographic pattern of changes of the population, are accompanied by
health profiles changed over the last decades of the last century, characterized mainly by
the growth of chronic diseases common in older people. This study aims to identify the
understanding of the meaning of palliative care to elderly health professionals working
in primary health care. Descriptive study and qualitative approach, carried out in three
health units of the Family and a core of support for Health, the Felipe Camarão
Neighborhood, District of Natal Health West, RN. There were individual interviews,
using a semi-structured script issues on the subject of the study, from July to September
2015. The results were the subject category: meaning disjointed among health
professionals on palliative care in primary health tenance, with breakdown of
subcategories: difficulty in performing palliative care in primary care; need for
organization of the health team and the need for action in a multidisciplinary team. The
significance of palliative care in primary health care to the professionals of this study is
still disjointed, and this is due to the still incipient practices and poorly structured that
care context, in need of support from managers to better achieve such care.
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Código: SB1278
Autor: HIPÓCRATES MATHEUS JOSÉ DA SILVA FORTUNATO
Orientador: MAURO PICHORIM
Título: "Sobrevivência e tamanho populacional de Lepidocolaptes angustirostris (Aves:
Dendrocolaptidae) nos períodos de seca e chuva em uma área de Caatinga do RN."
Resumo: Atualmente, os biólogos interessados em compreender e gerir as
populações/comunidades de animais fazem pleno uso dos vários métodos disponíveis
para inferir a variação do número de animais e seus aspectos ao longo do tempo e
espaço. Uma das primeiras diferenças observadas entre as aves tropicais e temperadas
do norte estava no tamanho da ninhada, consideravelmente menor na maioria das
espécies tropicais, estudos de captura-marcação-recaptura revelaram alto índice anual
de sobrevivência (> 80%) em espécies tropicais em comparação com os suas espécies
homólogas temperadas do hemisfério Norte. A espécie em foco é o Lepidocolaptes
Angustirostris, e o objetivo deste trabalho é estimar parâmetros populacionais que
possam estar influenciando a sobrevivência e o tamanho populacional do L.
angustirostris em duas áreas fisionomicamente distintas de caatinga. O estudo foi
realizado na Estação Ecológica do Seridó, município de Serra Negra do Norte, Rio Grande
do Norte entre os anos de 2012 e 2015, onde ocorreram campanhas espaçadas com
intervalos de aproximadamente seis meses, em duas fisionomias de caatinga distintas.
No total foram capturados e marcados 94 indivíduos, as estimativas dos dados de
sobrevivência entre as áreas de estudos diferiram, ora se comportando como em regiões
tropicais, ora se comportando como as regiões temperadas do hemisfério Norte.
Palavras-chave: Ocupação; Passeriformes; Sazonalidade; Desenho Robusto; Populações.
Title: Survival and population size of Lepidocolaptes angustirostris (Aves:
Dendrocolaptidae) in drought and rainy season in a Caatinga area from RN/Brazil
Abstract: Currently, biologists interested in understanding and managing animal
populations/communities make full use of the several methods available to infer the
variation of the number of animals and their aspects over time and space. One of the
main differences between tropical and northern temperate birds is in clutch size,
considerably smaller in most tropical species, capture-mark-recapture studies found
high annual survival rate (> 80%) in tropical species compared with its homologs
temperate species from Northern hemisphere. The species in focus is the Lepidocolaptes
Angustirostris, and the aim of this study is to estimate population parameters that may
be influencing the survival and population size L. angustirostris in two physiognomically
distinct areas of caatinga. The study was conducted in the Ecological Station of Seridó,
Serra Negra do Norte city, Rio Grande do Norte between 2012 and 2015, where
occurred campaigns spaced at intervals of about six months, in two distinct kinds of
caatinga. In total, 94 individuals have been captured and tagged , estimates of survival
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data between fields of study were different, sometimes behaving as in tropical regions,
sometimes behaving like the temperate regions of the Northern Hemisphere.
Keywords: Occupancy; Passeriforms, Seazonality; Robust Design; Populations.
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Código: SB1283
Autor: CELINA DANTAS DA ROCHA
Orientador: IVANISE MARINA MORETTI REBECCHI
Co-Autor: FRANCISCA CAMILA ALVES LEITE, GEÍSA PEREIRA JANUÁRIO, SOLANGE
MARIA FRANCA DA CRUZ
Título: Influência d polimorfismo C3435T do gene ABCB-1 sobre a resposta terapêutica
em pacientes pediátricos com leucemia linfóde aguda
Resumo: Leucemia corresponde a aproximadamente 25% do total de câncer infantil no
Brasil. a glicoproteína P (PgP), codificada pelo gene MDR1/ABCB1, é uma bomba de
efluxo ATP dependente que tem um importante papel na fisiologia normal uma vez que
protege os tecidos de xenobióticos e transporta lipídios, e outras substâncias, através da
membrana celular. Variações na ABCB1 tem sido associada com resistência na
farmacoterapia. Um importante polimorfismo no gene ABCB1, C3435T (rs1045642),
tem sido associado com diferença na expressão gênica. O objetivo deste estudo foi
avaliar este polimorfismo no gene ABCB1 em pacientes pediátricos com leucemia. 89
pacientes (56 do sexo masculino e 33 do sexo feminino) foram genotipados usando-se
PCR-RFLP. No grupo estudado foi observado maior frequência do alelo T nos pacientes
brancos, sugerindo uma associação deste alelo com a leucemogênese.
Palavras-chave: ABCB1, leucemia, polimorfismo
Title: Polymorphism influence C3435T of ABCB1 gene on the therapeutic response in
pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia
Abstract: Leukemia corresponding about 25% of the total childhood cancer in Brazil.
Glycoprotein P (Pgp) encoding by MDR1/ABCB1 gene is ATP-binding cassette (ABC)
multidrug-efflux pumps that play an important role in normal physiology by protecting
tissues from toxic xenobiotics and transport lipids and endogenous substances through
the membranes. ABCB1 variants have been implicated with resistance to
pharmacotherapy. Two common polymorphisms at the ABCB1 gene C3435T
(rs1045642) and G2677T/A/C (rs2032582 ) have been associated with differences in
gene expression and protein activity, respectively. The target of this study was evaluated
ABCB1 polymorphisms gene among leukemic pediatric patients. 89 patients (females
and males) were genotyped by PCR-RFLP. In the study group was observed higher
frequency of allele T in white patients, suggesting association with leukemogenesis.
Keywords: ABCB1; leukemia; polymorphism
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Código: SB1285
Autor: ARTHUR MAGNO MEDEIROS DE ARAUJO
Orientador: RODRIGO OTHAVIO DE ASSUNCAO E SOUZA
Co-Autor: ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO JANUÁRIO, ARETHA HEITOR VERISSIMO,
DAYANNE MONIELLE DUARTE MOURA
Título: Influência do tratamento superficial com ácido fosfórico, concentração do ácido
fluorídrico e tempo de condicionamento sobre a resistência de união entre uma
cerâmica feldspática e um cimento resinoso
Resumo: Objetivo: avaliar a influência da concentração do ácido fluorídrico, tempo de
condicionamento e tratamento superficial com ácido fosfórico sobre a resistência de
união entre uma cerâmica feldspática e um cimento resinoso. Materiais e Métodos:
Foram obtidos 80 blocos cerâmicos (12 x 12 x 5 mm), incluídos em resina acrílica e
lixados com lixas de granulação fina (#600, 800, 1000 e 1200) e divididas
aleatoriamente em 8 grupos (n = 10), de acordo com os fatores “concentração do ácido
fluorídrico”, “tempo de condicionamento” e “condicionamento com ácido fosfórico”: G1HF5%60”SEM; G2-HF5%60”COM; G3-HF5%120”SEM; G4-HF5%120”COM; G5HF10%60”SEM; G6-HF10%60”COM; G7-HF10%120”SEM e G8-HF10%120”COM .
Posteriormente, cilindros de cimento resinoso (All-cem, FGM, Brasil) foram
confeccionados no centro de cada bloco com auxílio de uma matriz plástica (2 x 2 mm ;
Microdent, EUA). As amostras foram armazenadas durante noventa dias em água
destilada (37ºC) e submetidas ao ensaio de resistência de união ao cisalhamento
(1mm/min, 100KgF). Os dados (MPa) foram analisados sob ANOVA (3 fatores) e teste de
Tukey (5%). Resultados: ANOVA revelou que não houve diferenças estatísticas
significantes (p>0.05) entre todos os fatores estudados. Ocorreram 100 % de falhas
mistas. Conclusão: Os fatores estudados não influenciaram na resistência de união entre
a cerâmica e o cimento resinoso.
Palavras-chave: adesividade; cerâmica; resistência ao cisalhamento.
Title: Influence of surface treatment with phosporic acid, concentration of hydrofluoric
acid and conditioning time on the Bond strength of a feldspathic ceramic and a resin
cement.
Abstract: Objective: To evaluate the influence of the concentration of hydrofluoric acid
etching time and surface treatment with phosphoric acid on the bond strength of a
feldspathic ceramic and a resin cement. Materials and Methods: We obtained 80 ceramic
blocks (12 x 12 x 5 mm) embedded in acrylic and polished resin with fine grain
sandpaper (# 600, 800, 1000 and 1200) and randomly divided into 8 groups (n = 10) ,
according to the factors "concentration of hydrofluoric acid," "conditioning time" and
"phosphoric acid etching": G1-HF5%60"NO; G2-HF5% 60"YES; G3-HF5%120"NO; G4HF5%60YES; G5-HF10%60"NO; G6-HF10%60 "YES; G7-HF10%120"NO and G8HF10%120”YES. Subsequently, resin cement cylinders (All-hundred, FGM Brazil) were
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made in the center of each block with the aid of a plastic matrix (2 x 2 mm; Microdent,
USA). The samples were stored for ninety days in distilled water (37ºC) and submitted
to bond strength test shear (1mm / min, 100kgf). The data (MPa) were analyzed with
ANOVA (3 factors) and Tukey's test (5%). Results: ANOVA revealed that there were no
statistically significant differences (p> 0.05) among all the factors studied. There were
mixed 100% failures. Conclusion: The factors studied did not influence the bond
strength between the ceramic and resin cement.
Keywords: adhesiveness; ceramics; shear strength.
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Código: SB1291
Autor: MARIA GABRIELA DA CAMARA BEZERRA
Orientador: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA
Co-Autor: JULIANA GABRIELA SILVA DE LIMA
Título: Papel do sistema antioxidante durante o estabelecimento pós-germinativo de
sementes envelhecidas de cártamo girassol submetidas a estresse hídrico e salino
Resumo: A produção de óleos vegetais tem crescido nos últimos anos, principalmente
por suas aplicações na indústria energética e alimentícia, gerando assim um maior
investimento no cultivo das espécies oleaginosas na região Nordeste do país. Estas
sementes possuem lipídeos como reserva energética para a germinação e
desenvolvimento inicial da plântula. Porém, a rápida oxidação leva ao envelhecimento e
perda na viabilidade das sementes. Este trabalho objetivou avaliar o envelhecimento
artificial sobre a coordenação dos sistemas antioxidantes da CAT e APX em sementes de
girassol e cártamo durante a germinação e desenvolvimento inicial da plântula. Para
isso, as sementes foram incubadas durante 0, 3, 6 e 9 dias em caixas Gerbox à 45 ° C e
75% de umidade relativa. Posteriormente, estas sementes foram germinadas em papel
toalha por 72 h sob condições controladas, e colhidas para análises bioquímicas. O
método de envelhecimento artificial aplicado se mostrou uma forma eficiente de estudo
das alterações na utilização das reservas lipídicas e na resposta antioxidante,
provocando inibição na atividade de CAT em ambas as espécies. O pré-tratamento com
3-AT também resultou na inibição da CAT, além disso, estimulou da atividade da APX.
Conclui-se que o envelhecimento alterou o metabolismo antioxidante das oleaginosas
consideravelmente, destacando-se o sistema antioxidante da CAT. Portanto, a
mensuração da atividade da CAT pode ser usada para o desenvolvimento de um novo
marcador molecular.
Palavras-chave: Catalase, Ascorbato peroxidase, Envelhecimento, Marcador molecular
Title: Role of antioxidant system during the post-germinal establishment of safflower
seeds sunflower aged under water stress and saline
Abstract: The production of vegetable oils has grown in recent years, mainly for its
applications in energy and food industry, thus generating greater investment in the
cultivation of oleaginous species in the Northeast region of the country. These seeds
have lipids as an energy reserve for germination and early seedling development.
However, the rapid oxidation leading to aging and loss of seed viability. This study
aimed to evaluate the artificial aging on coordination of antioxidant systems of CAT and
APX in sunflower seeds and safflower during germination and early seedling
development. For this, the seeds were incubated for 0, 3, 6 and 9 days gerboxes at 45 ° C
and 75% relative humidity. Subsequently, these seeds were germinated on paper towels
for 72 h under controlled conditions, and harvested for biochemical analysis. The
artificial aging method used proved to be an efficient change of the study in the use of
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lipid reserves and antioxidant response, causing inhibition of CAT activity in both
species. The pre-treatment with 3-AT also resulted in inhibition of CAT in addition,
stimulated activity of the APX. It was concluded that aging altered the antioxidant
metabolism of oil considerably, especially the antioxidant CAT system. Therefore, the
measurement of CAT activity can be used for the development of a new molecular
marker.
Keywords: Catalase, ascorbate peroxidase, Aging, Molecular marker
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Código: SB1292
Autor: MARÍLIA VIRGO SILVA ALMEIDA
Orientador: RENATO MOTTA NETO
Título: ESTUDO DA FREQUÊNCIA DE COCOS GRAM POSITIVOS ISOLADOS DE CULTURA
DE VIGILÃNCIA
Resumo: A resistência bacteriana aos agentes antimicrobianos se apresenta como um
grave problema, sendo uma preocupação mundial recorrente. O objetivo do presente
estudo é traçar a frequência de bactérias com padrão multirresistente isoladas de
pacientes internos em Unidades de Terapia Intensiva dos Hospitais ligados a UFRN
(Staphylococcus aureus resistentes a oxacilina e Staphylococcus coagulase negativa
resistente a oxacilinina) e determinar a frequência fenotípica de Cocos Gram positivos:
Staphylococcus sp. e Enterococcus sp. As espécies bacterianas sujeitas nesse trabalho
foram isoladas de amostras coletadas com swab nasal, retal e axilar. Após a coleta, estas
foram repicadas para um tubo com meio de conservação BHI acrescido com 15% de
Glicerol e encaminhadas para o LABMIC. Após a confirmação das características
coloniais e morfotintoriais, e afinidade de crescimento em meios de cultura, foram
realizadas provas fenotípicas convencionais e um antibiograma utilizando a técnica de
difusão-difusão em Ágar (Kirby-Bauer). Foram coletadas amostras de 110 pacientes os
quais foram isoladas e identificadas 127 espécimes de cocos gram positivos. Obteve-se
85,8% de resistência entre Staphylococcus no teste da disco difusão. Já no teste do oxa25, dentre as 86 amostras analisadas até o momento, 88,4% foram positivas. Torna-se
necessária a rápida detecção laboratorial desses patógenos e seu perfil de resistência
assim como a adoção de medidas rigorosas de prevenção e controle de disseminação.
Palavras-chave: Cocos gram positivos, cultura de vigilância, resistência bacteriana.
Title: STUDY OF FREQUENCY OF COCO GRAM POSITIVE ISOLATED SURVEILLANCE
CULTURE
Abstract: Bacterial resistance to antimicrobial agents is presented as a serious problem,
being a recurring concern worldwide. The aim of this study is to evaluate the frequency
of bacteria with multidrug standard isolated from inpatients in intensive care units of
hospitals linked to UFRN (Staphylococcus aureus resistant to oxacillin and coagulase
negative Staphylococcus resistant oxacilinina) and determine the phenotypic frequency
of Gram Cocos positive: Staphylococcus sp. and Enterococcus. Bacterial species covered
in this study were isolated from samples collected by nasal, rectal and axillary swab.
After collection, these were transplanted into a tube with BHI conservation medium
supplemented with 15% Glycerol and forwarded to the LABMIC. After confirming the
colonial and morphotinctorial characteristics, and affinity growth in culture media, tests
were performed conventional phenotypic susceptibility testing and using diffusiondiffusion technique Agar (Kirby-Bauer). samples from 110 patients who were isolated
and identified 127 species of gram positive cocci were collected. Obtained 85.8%
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strength between the test disc Staphylococcus approach. In the test oxa-25, among 86
samples yet, 88.4% were positive. It becomes necessary rapid laboratory detection of
these pathogens and their resistance profile as well as the adoption of stringent
measures to prevent spread and control.
Keywords: Gram positive cocci, surveillance culture, bacterial resistance.
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Código: SB1294
Autor: LILIANE ECCO
Orientador: GILSON DE VASCONCELOS TORRES
Co-Autor: ANNE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA, JOANA GABRIELA BORJES SOARES
Título: Protocolo de assistência à pessoa com úlcera venosa na atenção primária e
terciária da saúde: validação clínica
Resumo: O objetivo deste estudo foi verificar a evidência de validação no contexto
clínico de um protocolo assistencial para pessoas com úlceras venosas, em serviços de
saúde de alta complexidade. Estudo metodológico, quantitativo, realizado no Hospital
Universitário Onofre Lopes, em Natal/Rio Grande do Norte. A análise dos dados ocorreu
através do teste Kappa (K), considerando K &#8805; 0,61. Os itens que obtiveram Kappa
insatisfatórios foram excluídos e os especialistas sugeriram modificações nas categorias:
anamnese; exames; verificação da dor e pulsos; tratamento cirúrgico da doença venosa
crônica; prevenção de recidiva; referência e contrarreferência. O protocolo foi validado
no contexto clínico e sua composição após os ajustes foi de 15 categorias e 76 itens. O
processo de validação permitiu otimizar o instrumento quanto à aplicabilidade e
pertinência clínica.
Palavras-chave: Úlcera Varicosa; Protocolos; Estudos de Validação
Title: Protocol for venous ulcer in high complexity: validation of evidence in clinical
context
Abstract: The aim of this study was to verify the evidence of validation in the clinical
context of a clinical protocol for people with venous ulcers in health services of high
complexity. Methodological and quantitative study, in University Hospital Onofre Lopes,
Natal/Rio Grande do Norte. Data analysis occurred using the Kappa test (K), whereas K
&#8805; 0.61. Items that had unsatisfactory Kappa were excluded and the experts
suggested modifications to the categories: interview; examinations; checking and wrist
pain; Surgical treatment of chronic venous disease; relapse prevention; reference and
counter. The protocol was validated in the clinical setting and composition after
adjustments were 15 categories and 76 items. The validation process allowed the
instrument to optimize the applicability and clinical relevance.
Keywords: Varicose Ulcer;Protocols; Validation Studies.
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Código: SB1295
Autor: BRUNO DE PAIVA RÊGO
Orientador: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE
Título: DIVERSIDADE, COMPOSIÇÃO E ASPECTOS DA ECOLOGIA DE TAXOCENOSE DE
SERPENTES EM ÁREA SERRANA DE CAATINGA, NORDESTE DO BRASIL
Resumo: Estudos ecológicos sobre os Répteis da Caatinga brasileira tiveram início na
década de 1970, se intensificaram nas últimas duas décadas, mas poucos abordam
ecologia de serpentes, principalmente de Caatinga lato sensu. Nesse contexto, este
trabalho teve como objetivos inventariar as espécies e estudar aspectos da ecologia de
Taxocenose de Serpentes em parte da Serra de Santana, Lagoa Nova, RN. Foram
realizadas expedições semestrais por 20 dias consecutivos, entre março/2014 e
setembro/2015. O inventário e coleta de espécimes/espécies foram efetuadas por
buscas ativas ao longo de transecções, armadilhas de interceptação e queda e encontros
ocasionais. Durante 1.040 horas.homem de esforço em buscas e 3.600 dias.balde, foram
registradas 14 espécies, destacando-se Thamnodynastes sp. 2, endêmica da Caatinga e
em fase de descrição. A diversidade de espécies foi alta (H’ = 3,026), e Oxyrhopus
trigeminus foi a mais frequente (38,9%). O hábitat mais utilizado foi vegetação arbustiva
(nove espécies) e as mais generalistas quanto ao uso do hábitat, foram O. trigeminus,
Bothrops erythromelas e Philodryas nattereri. Os microhábitats mais utilizados foram
solo arenoso e solo terroso, e B. erythromelas, P. nattereri e O. trigeminus se
confirmaram como mais generalistas também quanto ao uso de microhábitats. Em
relação aos hábitos, seis espécies são diurnas, cinco noturnas e duas de hábito diurnonoturno. Altos índices de sobreposição constataram-se no uso de hábitats, mas houve
segregação qu
Palavras-chave: Semiárido. Caatinga lato sensu. Dieta de serpente.
Title: DIVERSITY, COMPOSITION AND ASPECTS OF ECOLOGY OF TAXOCENOSE OF
SNAKES ON MOUNTAINOUS AREA OF CAATINGA NORTHEASTERN BRAZIL
Abstract: Ecologic studies about Caatinga reptiles began in the 1970s, have been
intensified in the past two decades, however few of them cover snakes ecology, mainly
lato sensu Caatinga. In this context, this work aims to inventory the species and carry
out the Taxocenose aspects of ecology of snakes from Serra de Santana, Lagoa Nova, RN.
There were semiannual expeditions for 20 consecutive days, in between from March,
2014 and September, 2015. The search and collection of specimens were done through
active search along transects, pitfall traps and casual encounters. Throughout effort of
1040 hours.man in search and 3600 days.bucket, 14 species were registered, with
significant presence of Thamnodynastes sp. 2, endemic of Caating and in description
phase. The diversity of species was high (H’ = 3.026), and Oxyrhopus trigeminus, was
the most frequent (38.9%). The habitat mostly used was shrubby vegetation (nine
species) and the most generalists when it comes to usage of habitat were O. trigeminus,
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Bothrops erythromelas and Philodryas nattereri. The microhabitats mostly used were
sandy soil and earthy ground, and B. erythromelas, P. nattereri and O. trigeminus also
confirmed as generalists, and widely seen in different microhabitats. In relation to
habits, six species were diurnal, five were nocturnal, and two species of day-and-night
habits. High levels of overlap were noticed to habitats, however there was segregation of
habitats and periods of activities. As for foodchain, the divers
Keywords: Semiarid. lato sensu Caatinga. Snake diet.
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Código: SB1296
Autor: LUCAS LENINE DANTAS FORMIGA
Orientador: FABIANA BARBOSA GONCALVES
Título: PADRÕES DE SONO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN: AVALIAÇÃO DO RITMO
CIRCADIANO DE VIGÍLIA-SONO EM ÁREAS RURAIS
Resumo: Introdução: Os padrões de sono dos indivíduos são determinados pela atuação
conjunta de fatores biológicos e sociais. Objetivos e métodos: O objetivo deste estudo foi
avaliar o padrão de sono (cronotipo, qualidade de sono e sonolência excessiva diurna)
em indivíduos adultos de ambos os sexos atendidos em duas UBS´s em Caicó-RN. O
estudo foi iniciado após a aprovação pelo Comitê de Ética e foi realizado a partir de
quatro inquéritos: Cronotipo HO; Cronotipo Munique; Qualidade de Sono (IQSP) e
Sonolência Excessiva Diurna (Epworth). Resultados: A amostra foi composta por 30
pacientes com idade de 46,8 ± 15,3 anos (♂: 50,5 ± 15,6 anos; ♀: 45,9 ± 15,1 anos). A
maioria dos pacientes apresentou Cronotipo matutino, 77% a 84%, HO e Munique,
respectivamente. Metade dos pacientes avaliados apresentou uma qualidade de sono
ruim (IQSP: 6,7 ± 3,6 pontos), sendo 23,3% com presença de Alterações Marcantes. A
sonolência excessiva diurna foi avaliada como alta em 37% da amostra. Discussão:
Populações rurais podem apresentar maior tendência à matutinidade, que poderia estar
correlacionada aos hábitos de vida. Em contrapartida, os elevados índices de qualidade
de sono ruim e de sonolência excessiva diurna observados na amostra poderiam estar
correlacionados à idade dos indivíduos. Conclusão: Pode-se concluir que o cronotipo
matutino é mais prevalente em populações rurais, e que a idade pode impactar
negativamente sobre padrão de sono expresso.
Palavras-chave: Cronotipo; Populações rurais; Sonolência Excessiva Diurna;
Title: SLEEP PATTERNS IN CAICÓ-RN MUNICIPALITY: RHYTHM ASSESSMENT
CIRCADIAN WAKE-SLEEP IN RURAL AREAS
Abstract: Introduction: Sleep patterns of individuals are determined by the joint action
of biological and social factors. Objectives and methods: The aim of this study was to
evaluate the sleep pattern (chronotype, sleep quality and excessive daytime sleepiness)
in adults of both sexes treated in two UBS's in Caico-RN. The study was started after
approval by the Ethics Committee and was conducted from four surveys: Chronotype
HO; Chronotype Munich; Sleep Quality (PSQI) and Sleepiness Excessive Daytime
(Epworth). Results: The sample consisted of 30 patients aged 46.8 ± 15.3 years (♂: 50.5
± 15.6 years; ♀: 45.9 ± 15.1 years). Most patients presented Chronotype morning, 77%
to 84%, HO and Munich, respectively. Half of the patients had a bad sleep quality (PSQI:
6.7 ± 3.6 points) and 23.3% with the presence of Remarkable Changes. Excessive
daytime sleepiness was assessed as high in 37% of the sample. Discussion: Rural people
may be more prone to morningness, which could be correlated to lifestyle. In contrast,
high poor sleep quality indices and excessive daytime sleepiness observed in the sample
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could be correlated to the age of individuals. Conclusion: It can be concluded that the
morning chronotype is more prevalent in rural populations, and that age can impact
negatively on standard expressed sleep.
Keywords: chronotype; rural populations; Sleepiness Excessive Daytime;
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Código: SB1298
Autor: FRANCISCO FLAVIO DA SILVA FILHO
Orientador: VALDI DE LIMA JUNIOR
Título: CONSUMO DE NUTRIENTES NA DIETA DE BÚFALAS EM LACTAÇÃO EM
SUBSTITUIÇÃO DO FARELO DE SOJA POR UREIA
Resumo: Objetivou-se avaliar o efeito da substituição do farelo de soja por uréia mais
milho em níveis crescentes de uréia 0, 33, 66 e 100%,sobre o desempenho ,perfil
metabólico protéico e rendimento de lácteos de 20 búfalas confinadas da raça Murrah
com peso vivo médio de 650Kg e com período médio de lactação de 100 dias com
produção de leite médio de 9kg/dia.Os animais foram distribuídos em delineamento
experimental quadrado latino 4x4 tendo como fonte de volumoso fixos de cana-deaçúcar e palma forrageira e o concentrado de acordo com seu tratamento.A alimentação
será ofertada duas vezes ao dia(antes da ordenha) na forma de mistura completa e a
quantidade ajustada de acordo com a sobra do dia anterior.A substituição não alterou os
parâmetros avaliados ,podendo-se substituir por completo a soja pela uréia.
Palavras-chave: substituição de farelo de soja por uréia. rendimento lácteo.
Title: NUTRIENTS CONSUMPTION IN buffalo DIET IN LACTATION IN LIEU OF UREA FOR
SOYBEAN MEAL
Abstract: This study aimed to evaluate the effect of replacing soybean meal for more
corn urea in increasing urea levels 0 , 33, 66 and 100 % on performance, protein
metabolic profile and income of dairy 20 confined buffaloes of Murrah weight live
average 650kg and average period of 100 days lactation with average milk production
9kg / day.The animals were distributed in Latin square design with 4x4 as a source of
massive fixed sugarcane and fodder palm and concentrate according to their
tratamento.A power is supplied twice daily ( prior to the milking ) as a complete mixture
and the quantity adjusted according to the day of the left anterior.A substitution does
not alter the evaluated parameters , being able to replace completely soybeans by urea .
Keywords: substitution of urea for soybean meal. lacteal yield .
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Código: SB1301
Autor: THALITA MARREIRO DELMIRO
Orientador: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS
Título: SECAGEM DE MISTURAS DE AÇAÍ E BANANA VERDE EM LEITO DE JORRO
Resumo: O presente trabalho propõe a obtenção do pó do açaí com banana verde,
através do método de secagem em leito de jorro de misturas com diferentes proporções
de banana/açaí e adição de leite em pó ou proteína do soro do leite como aditivos
naturais. Foram analisados os resultados relativos ao processo de produção e às taxas de
secagem, eficiência energética e características físico-químicas dos produtos em pó. Os
resultados relativos ao rendimento da produção e a umidade dos pós ficaram numa faixa
de 46 a 66% e de 4,6 a 6,6%, respectivamente. Os pós apresentaram solubilidade entre
32 e 46%, compatíveis com a literatura e mais elevadas nas misturas com maior
proporção de açaí. O elevado rendimento e a baixa umidade dos pós demonstram que a
secagem no leito de jorro pode ser considerada uma alternativa viável para a produção
da mistura açaí e banana na forma de pó.
Palavras-chave: Banana Verde. Açaí. Secagem. Leito de Jorro.
Title: Drying mixtures of açaí and green banana in spouted bed.
Abstract: This paper proposes getting the acai powder with green bananas, through the
drying method in spouted bed of mixtures with different proportions of banana/ açaí e
addition of milk in powder or whey protein as natural additives. Were analyzed the
results of the production process and drying speeds, energy efficiency and the
physicochemical characteristics of the powders. The results for the production yield and
moisture of powders were between 46 to 66% and 4.6 to 6.6%, respectively. The
powders showed solubility between 32 and 46%, consistent with the literature and
higher in mixtures with a higher proportion of açaí berry. The high yield and low
humidity of powders showed that the drying in spouted bed may be considered a viable
alternative for the production of mixture and banana e açaí in powder form.
Keywords: Green Banana. Açaí. Drying. Spouted Bed.

2015

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB1302
Autor: JADNA MARIA SILVA
Orientador: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE
Título: HERPETOFAUNA ASSOCIADA A BROMÉLIAS DE PARQUE MUNICIPAL EM ÁREA
URBANA, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE BRASIL
Resumo: A Família Bromeliaceae é considerada relevante por desempenhar funções
ecológicas importantes para várias espécies de animais, tais como, abrigo, proteção,
obtendo em troca nutrientes oriundos de materiais em decomposição. Dentre os animais
que utilizam as bromélias tanques, estão os répteis, objeto deste estudo. Nesse contexto,
este trabalho teve como objetivos: inventariar a herpetofauna habitante de bromélias
fitotelmatas e investigar a influência de variáveis abióticas e bióticas sobre a diversidade
da herpetofauna associada. Para tanto, foram realizadas excursões mensais, durante 3
dias consecutivos, para registro de espécies de répteis, em diferentes fitofisionomias,
quais sejam, área de dunas com vegetação arbustiva e vale de mata interdunar. Para
registro das espécies utilizou-se busca ativa e visual, que consiste em percorrer cada
fitofisionomia para registro de bromélias e de répteis. Foram registrados 9 espécimes
pertencentes a 4 espécies de répteis Squamata e 4 Famílias. Três espécies de lagartos
foram registradas nas bromélias sobre dunas (Tropidurus hispidus, Ameivula ocellifera
e Gymnodactylus geckoides), e 1 espécie (Coleodactylus natalensis) em bromélias de
vale de mata. O fato de este Parque situar-se em área urbana cercada de construções, o
processo de urbanização pode estar interferindo na biodiversidade local, já que a área
natural não possui conexão com outras áreas preservadas, contribuindo possivelmente
para a baixa diversidade de répteis.
Palavras-chave: Herpetologia. Biodiversidade. Répteis. Lagartos.
Title: HERPETOFAUNA ASSOCIATED WITH PARK BROMELIADS HALL IN URBAN AREA,
NATAL, BRAZIL RIO GRANDE DO NORTE
Abstract: The family Bromeliaceae is considered relevant to play important ecological
functions for various species of animals, such as shelter, protection, obtaining in
exchange nutrients coming from decomposing material. Among the animals that use the
bromeliad tanks are reptiles, object of this study. In this context, this study aimed to:
survey the herpetofauna inhabitant of fitotelmatas bromeliads and investigate the
influence of abiotic and biotic variables on the diversity of associated herpetofauna.
Therefore, monthly tours were held for 3 consecutive days for registration of reptile
species in different vegetation types, namely dune area with scrub vegetation and valley
interdunar kills. For record of the species used to be active and visual search, which is to
go through each vegetation type to record bromeliads and reptiles. 9 specimens were
recorded belonging to four species of reptiles Squamata and 4 Families. Three species of
lizards were recorded in bromeliads on dunes (Tropidurus hispidus, Ameivula ocellifera
and Gymnodactylus geckoides), and 1 species (Coleodactylus natalensis) in bromeliads
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Valley forest. The fact that this park be located in enclosed urban construction, the
process of urbanization may be interfering with the local biodiversity, since the natural
area has no connection with other preserved areas, possibly contributing to the low
diversity of reptiles.
Keywords: Herpetology. Biodiversity. Reptiles. Lizards.
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Código: SB1303
Autor: LUANA MAYRA NUNES CONRADO
Orientador: IURI GOULART BASEIA
Título: PHALLALES EM ÁREAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL
Resumo: Phallales é uma ordem que esta organizada por apresentar corpos de
frutificação com camadas gelatinosas, braços ramificados ou não, cores brilhantes e
gleba mucilaginosa e fétida e esporos que são dispersos por insetos. Esse trabalho
mostra o resultado de uma pesquisa realizada de 2015 a 2016 que objetivou suprir a
escassez de informações sobre esse taxa na região Nordeste. Dez coletas foram
realizadas durante os períodos chuvosos no estado do Rio Grande do Norte nas
seguintes Unidades de Conservação situadas em áreas de Mata Atlântica: Parque
Estadual Dunas do Natal (RN); RPPN Mata Estrela (RN);e no Parque Municipal Boca da
Mata (RN). A metodologia adotada para a coleta e preservação dos basidiomas foi a
descrita em Baseia et al. (2014) e seguindo Kornerup e Wancher (1978) padronizou-se
as cores inferidas para os basidiomas e estruturas. Ao todo foram identificadas as
seguintes espécies: Abrachium floriforme, Clathrus sp1., Clathrus sp2., Phallus
indusiatus, Phallus sp. e Staheliomyces cinctus. As espécies que permaneceram em “sp”
podem corresponder a novos táxons, contudo, são necessários maiores esforços
amostrais e estudos moleculares a fim de elucidar essa questão.
Palavras-chave: “Stinkhorns”. Gasteromicetes. Fungi. Taxonomia.
Title: PHALLALES FROM RIO GRANDE DO NORTE AREAS, BRAZIL
Abstract: Phallales is an order that is recognized by presenting fruiting bodies with
gelatinous layers, arms branched or not, bright colors and mucilaginous and fetid spore
mass that is dispersed by insects. This research shows the results of a survey conducted
from 2015 to 2016 that aimed to fulfil the lack of information about this taxa in the
Northeast. We took ten field trips during the rainy season in the state of Rio Grande do
Norte in the following protected areas situated in areas of Atlantic Forest: Parque
Estadual Dunas do Natal (RN); RPPN Mata Estrela (RN); e no Parque Municipal Boca da
Mata (RN). The methodology for the data collection and preservation was described in
Baseia et al. (2014) and according to Kornerup and Wancher (1978) colors were
standardized for the basidiomata and structures. This study identifies the following
species: Abrachium floriforme, Clathrus sp.1, Clathrus sp.2, Phallus indusiatus, Phallus
sp. and Staheliomyces cinctus. The species that remained in "sp" may correspond to new
taxa, however, it is necessary to increase the sampling efforts and molecular studies to
elucidate this question.
Keywords: “Stinkhorns”. Gasteromicetes. Fungi. Taxonomy.
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Código: SB1305
Autor: KARINE DO NASCIMENTO ARAGAO
Orientador: MARIO ANDRE LEOCADIO MIGUEL
Título: A INFLUÊNCIA DA PRESSÃO DO SONO SOBRE A PERCEPÇÃO EMOCIONAL EM
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE DIFERENTES ÁREAS
Resumo: Neste trabalho, foram investigadas as relações entre o Jetlag Social e a
percepção emocional. O Jetlag Social foi avaliado em 59 estudantes de diversos cursos de
graduação em menor ou igual a 120 minutos ou menor que 120 minutos. Os estudantes
responderam ao Questionário matunidade – vespertinidade de Horne e Ostberg,
Questionário de Cronotipos de Munique, Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh –
IQSP, Inventários de Ansiedade e Depressão de Beck e à Escala de Sonolência de
Epworth. Após, foram submetidos a um teste de percepção emocional com imagens do
IAPS. Os resultados mostraram que a média da qualidade de sono de ambos os sexos era
ruim e os indivíduos com privação maior de sono responderam mais às imagens
negativas e menos às positivas em comparação com o grupo com Jetlag <= 120min. Os
escores de ansiedade/depressão foram maiores em mulheres com Jetlag > 120min.
Indivíduos com sonolência excessiva diurna também responderam mais às imagens
negativas. Sugere-se que há uma relação entre o Jetlag Social e a percepção emocional
com os escores de sonolência, ansiedade e depressão.
Palavras-chave: Jetlag Social. Percepção emocional. Estudantes. Ansiedade. Depressão.
Title: THE INFLUENCE OF SLEEP PRESSURE ON EMOTIONAL PERCEPTION IN
UNDERGRADUATES OF DIFFERENT AREAS
Abstract: In this work, the relations between the Social Jetlag and emotional perception
were investigated. The Social Jetlag was evaluated at 59 students from various
undergraduate courses in: less than or equal to 120 minutes or higher than 120 minutes.
Students answered the self-assessment Morningness-Eveningness questionnaire,
Munich Chronotype Questionnaire, Pittsburgh Sleep Quality Index, Beck Anxiety
Inventory, Beck Depression Inventory and Epworth Sleepiness Scale. After, they were
subjected an emotional perception test with IAPS's images. The results showed that the
mean of sleep quality of both sexes was poor and individuals with high sleep deprivation
responded more to negative images and less to positive images compared to the group
with Jetlag <= 120min. The anxiety / depression scores were higher in women with
Jetlag > 120min. Individuals with excessive daytime sleepiness also responded more to
negative images. It is suggested that there is a relation between the Social Jetlag and
emotional perception with sleepiness, anxiety and depression scores.
Keywords: Social Jetlag. Emotional Perception. Students. Anxiety. Depression.

2019

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB1310
Autor: ESTELA MARIANA GUIMARAES LOURENÇO
Orientador: SILVANA MARIA ZUCOLOTTO LANGASSNER
Co-Autor: JÚLIA MORAIS FERNANDES, LORENA MEDEIROS DA CUNHA, MATHEUS DE
FREITAS FERNANDES PEDROSA
Título: Kalanchoe brasiliensis CAMBESS: ESTUDO QUÍMICO E FARMACOLÓGICO
Resumo: A espécie Kalanchoe brasiliensis Cambess, conhecida popularmente como saião
ou coirama, é utilizada para fins terapêuticos no Brasil, em especial na região Nordeste,
sendo seu uso destacado no tratamento de problemas inflamatórios. Em relação a sua
composição química, são encontrados poucos relatos da literatura, podendo-se observar
destaque para a presença de flavonoides glicosilados derivados de patuletina, canferol e
quercetina, contudo, ainda não se sabe quais os compostos ativos. Além disso, existe
uma carência de estudos de controle de qualidade que contribuam na autenticação da K.
brasiliensis, especialmente por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência e sua resposta
metabólica quando submetida a diferentes condições de cultivo. Dentro desse contexto
então, objetiva-se realizar uma abordagem química e farmacológica da espécie. Para isso
a metodologia foi dividida em: i: isolamento e caracterização dos marcadores químicos
do extrato das folhas da espécie; ii: ensaios não-clínicos in vitro e in vivo para avaliar os
efeitos inibitórios locais do extrato e compostos isolados frente ao envenenamento
causado por B. jararaca.
Palavras-chave: K. brasiliensis. Flavonoides. Envenenamento. B. jararaca.
Title: Kalanchoe brasiliensis CAMBESS: CHEMICAL AND PHARMACOLOGICAL STUDY
Abstract: The specie Kalanchoe brasiliensis Cambess, known popularly as Saião or
Coirama is used in traditional medicine in Brazil for its anti-inflammatory action,
especially in northeast. In relation its chemical composition, there are a few datas in the
literature, it can be observed highlighted to the presence of glycosyl flavonoids
derivatives of patuletin, kaempferol and quercetin, however, the active chemical
compounds are not elucidated yet. Furthermore, there is a shortage of studies of quality
control for the authentication of this specie, as well for the metabolic response in
differents growing conditions. In this context, this study aims a chemical and
pharmacological approach, and it is divided into: i: isolation and characterization of the
major compounds of leaves extract; ii: experimental tests non-clinical in vitro and in
vivo to evaluate the local inhibitory effects of the extract and isolated compounds front
to poisoning caused by B. jararaca
Keywords: K. brasiliensis. Flavonoid. Poisoning. B. jararaca.
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Código: SB1313
Autor: NATALY BARROS DE LEMOS
Orientador: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO
Título: Identificar e quantificar prováveis produtos de degradação de fármacos
despigmentantes
Resumo: A Hidroquinona por fazer parte da classe de despigmentastes [1] e por esse
motivo é amplamente utilizada em formulações farmacêuticas para o tratamento de
melasma [2]. Tendo em vista sua vasta utilização, o objetivo desse trabalho consiste em
desenvolver um método cromatográfico utilizando um planejamento fatorial de 3 níveis
(33). Onde a técnica de cromatografia incide na análise físico-química, promovendo uma
separação quantitativa e qualitativa de uma dada substância [4]. Para tanto os fatores do
planejamento foram: proporção de fase móvel, fluxo de fase móvel e volume de injeção,
onde os solventes da fase móvel foram Metanol e água Ultra Pura (MiliQ), a coluna foi
30mm (Shim-pack) e solução trabalho foi 30ppm. A solução trabalha foi injetada no
UFLC-XR® e detectada no comprimento de onda de 290nm. Observou-se que a melhor
condição para o emprego da hidroquinona no UHPLC foi cromatograma correspondente
a proporção de fase móvel 20:80 (MeOH:H2O), com fluxo de fase móvel 0,3 mL/min e
volume de injeção 2µL.
Palavras-chave: Hidroquinona; Cromatografia líquida de alta eficiência
Title: DEVELOPMENT OF CHROMATOGRAPHIC METHOD FOR HYDROQUINONE USING
FACTORIAL PLANNING
Abstract: Hydroquinone to be of the class lighteners [1] and for this reason it is widely
used in pharmaceutical formulations for the treatment of melasma [2]. Considering its
wide use, the aim of this work is to develop a cromatographic method using a factorial of
3 planning levels (33). Where the technique of chromatography focuses on physicalchemical analysis, promoting a quantitative and qualitative separation of a given
substance [4]. For both the planning factors were: proportion of mobilephase mobile
phase flow and volume of injection, where the mobile phase were solventes Methanol
and Ultra purê water (MiliQ), the column was 30mm (Shim-Pack) and work was 30 ppm
solution. The solution Works was injected in UHPLC and detected at a wavelength of
290nm. It was that the best condition for the use of hydroquinone in UHPLC was
corresponding chromatogram the proportion of mobile phase 20:80 (MeOH:H2O), with
a flow rate of mobile phase 0.3 mL/min and 2µ L injection volume.
Keywords: Hydroquinone; High Performance liquid chromatography
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Código: SB1317
Autor: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA TERTO
Orientador: LUIZ ANTONIO CESTARO
Título: "Áreas verdes urbanas em Natal: caracterização e relações espaciais."
Resumo: A variável cobertura vegetal tem sido afetada pelo crescimento das cidades e a
falta de planejamento urbano adequado, esses dois elementos contribuíram para a
ausência desses espaços verdes, sendo este um elemento necessário para a qualidade de
vida. Sua ausência pode ocasionar problemas. Desta forma, este trabalho tem por
objetivo mapear a cobertura vegetal de três bairros da cidade de Natal, por meio de duas
técnicas de geoprocessamento. A primeira, mais simples, sem nenhum tipo de
classificação, apenas para indicar a cobertura vegetal e a segunda fazendo a classificação
entre arborização de praça, viária e outras (designada para a vegetação particular)
analisando o arranjo espacial da cobertura vegetal nos três bairros. Para o
desenvolvimento dessas técnicas foi utilizado imagens de satélite do Google Earth PRO
para os anos de 2012 e 2013 e para o processamento os SIG’s QGIS2.8.9 e ArcGIS 10.4.1.
Palavras-chave: Cobertura Vegetal; Geoprocessamento; Arborização urbana.
Title: URBAN GREEN AREAS IN NATAL: CHARACTERIZATION AND SPATIAL RELATIONS
Abstract: The variable vegetation has been affected by the growth of cities and the lack
of proper urban planning, these two elements have contributed to the absence of these
green spaces , which is a necessary element for the quality of life . Its absence can cause
problems. Thus, this study aims to map the vegetation cover three districts of the city of
Natal, through two geoprocessing techniques . The first , simpler , without any
classification, only to indicate the vegetation cover and the second making the
classification between square afforestation , road and other ( designated for the
particular vegetation) analyzing the spatial arrangement of vegetation cover in the three
districts . For the development of these techniques was used satellite images from
Google Earth PRO for the years 2012 and 2013 and for processing the GIS and ArcGIS
QGIS2.8.9 10.4.1 .
Keywords: Vegetation Cover, Geoprocessing; Urban forestry
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Código: SB1320
Autor: THIAGO PEREIRA DA SILVA
Orientador: MARIA JOSELICE E SILVA
Título: SÍNTESE E ATIVIDADE BIOLÓGICA DE DERIVADOS DA N-TOSIL-L-PROLINA
Resumo: Utilizando como protótipo o derivado dimérico da L-prolina que apresentou
excelente atividade antineoplásica in vivo frente ao carcinoma de Erlich e sarcoma 180,
planejou-se sintetizar novos derivados análogos contendo ligação C-O-C usando como
precursor também o aminoácido L-prolina 1. A L-prolina foi N-tosilado para se obter 2,
depois reduzido a N-tosil-L-prolinol 3 utilizando hidreto de lítio e alumínio em THF seco.
Os rendimentos reacionais nestas três etapas foram 99,6% e 74,4% respectivamente. Os
compostos foram submetidos a análise de RMN 1H para confirmação da estrutura
química. Os resultados para 5 ainda estão sob investigação. O N-tosil-L-prolinol 3 foi
ensaiado para atividade antifúngica e apresentou CIM de 5,0 mg/mL para C. albicans.
Palavras-chave: N-Tosil-L-Prolina, N-Tosil-L-Prolinol, Candida albicans.
Title: SYNTESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF N-TOSYL-L-PROLINE DERIVATIVES
Abstract: The dimeric derivative of L-proline shows excellent antineoplastic activity in
vivo against carcinoma Erlich e sarcoma 180. Using this compound as a lead, we planned
a synthesis of its new analogs also based on L-proline 1, which contain the C-O-C bonds.
L-proline was N-tosylated to furnish 2 and reduced using lithium aluminum hydride in
dry THF to furnish N-tosyl-L-prolinol 3. The yields obtaind were 99.6%, and 74.4%
respectively. The compounds obtained were analyzed by 1H NMR to confirm their
structures. The compound 5 still awaits its results. The compound 3 shows MIC
5.0.mg/mL against C. albicans.
Keywords: L-Proline, L-prolinol, Candida albicans.
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Código: SB1322
Autor: LUANA OLIVEIRA MOREIRA DE CARVALHO
Orientador: IVONETE BATISTA DE ARAUJO
Co-Autor: VALÉRIA SILVA DE OLIVEIRA
Título: INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INFORMAÇÃO SOBRE
MEDICAMENTOS-SIM
Resumo: O uso excessivo de medicamentos pode levar a consequências indesejáveis e
tem relação direta com o conflito de interesse existente entre a indústria produtora do
medicamento e o profissional da saúde. Por esses motivos, as informações disponíveis
sobre medicamentos devem ser analisadas e selecionadas de forma imparcial,
independente e racional, característica primordial do Serviço de Informação Sobre
Medicamentos. Neste caso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das
informações prestadas e identificar o perfil dos usuários do Serviço de Informação de
Medicamentos (SIM) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e comparar com o
ano anterior. As solicitações de informação (SI) foram coletadas em formulário padrão, e
transcritas para o programa de bioestatística Epi Info Versão 3.5.2., utilizando o
Microsoft Excel® para acesso a dados pareados e armazenamento, no período de janeiro
a junho de 2016 e 2015. Foram feitas 151 solicitações de informação (SI) com média
mensal de 25 SI. Os farmacêuticos permaneceram como principal usuário (65%). Do
total das SI 58,28% eram prioridade baixa. Para 85,5% das respostas foram utilizadas
entre 2 e 9 bibliografias. Quase 100% foram respondidas dentro do prazo recomendado.
Apesar da infraestrutura limitada, os indicadores obtidos demonstram uma discreta
melhora no Serviço de Informação Sobre Medicamentos do ano anterior ao atual e
asseguram a qualidade das informações prestadas.
Palavras-chave: Serviço de Informação sobre Medicamentos. Indicadores de qualidade.
Title: INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INFORMAÇÃO SOBRE
MEDICAMENTOS-SIM
Abstract: O uso excessivo de medicamentos pode levar a consequências indesejáveis e
tem relação direta com o conflito de interesse existente entre a indústria produtora do
medicamento e o profissional da saúde. Por esses motivos, as informações disponíveis
sobre medicamentos devem ser analisadas e selecionadas de forma imparcial,
independente e racional, característica primordial do Serviço de Informação Sobre
Medicamentos. Neste caso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das
informações prestadas e identificar o perfil dos usuários do Serviço de Informação de
Medicamentos (SIM) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e comparar com o
ano anterior. As solicitações de informação (SI) foram coletadas em formulário padrão, e
transcritas para o programa de bioestatística Epi Info Versão 3.5.2., utilizando o
Microsoft Excel® para acesso a dados pareados e armazenamento, no período de janeiro
a junho de 2016 e 2015. Foram feitas 151 solicitações de informação (SI) com média
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mensal de 25 SI. Os farmacêuticos permaneceram como principal usuário (65%). Do
total das SI 58,28% eram prioridade baixa. Para 85,5% das respostas foram utilizadas
entre 2 e 9 bibliografias. Quase 100% foram respondidas dentro do prazo recomendado.
Apesar da infraestrutura limitada, os indicadores obtidos demonstram uma discreta
melhora no Serviço de Informação Sobre Medicamentos do ano anterior ao atual e
asseguram a qualidade das informações prestadas.
Keywords: Serviço de Informação sobre Medicamentos. Indicadores de qualidade
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Código: SB1329
Autor: JÉSSICA POLYANA DA SILVA LIMA
Orientador: ANA CAROLINA LUCHIARI
Título: Aprendizagem espaço temporal em Zebrafish sob ciclos de luz variadas
Resumo: Animais exibem ciclos de atividade que se repetem ao longo do dia. Os
comportamentos cíclicos mais notáveis estão relacionados com forrageamento, que
geralmente ocorrem nos mesmos horários e locais. A sincronização das atividades
animais através da associação de lugares diferentes em momentos diferentes para a
ocorrência de eventos biológicos relevantes é conhecida como Aprendizagem espaçotemporal (TPL). No presente estudo, utilizamos o peixe paulistinha (Danio rerio) para
testar o aprendizado espaço-temporal com base em um estímulo diferente: reforço
social. Os peixes não só foram capazes de associar hora e local do estímulo social, mas
também apresentaram atividade antecipatória antes da chegada do estímulo. Além
disso, mostramos que o grupo de indivíduos da mesma espécie é um estímulo
importante para tarefas de aprendizagem espaço-temporal, enquanto outros estudos só
tem usado alimentos.
Palavras-chave: Aprendizagem. Estímulo Social. Aprendizado Espaço-Temporal.
Title: Time place learning in Zebrafish under varied light cycles
Abstract: Animals exhibit activity cycles that repeat over days. The most noteworthy
cyclical behaviors are related to forraging, which generally occur at the same times and
locations. The synchronization of animal activities via the association of different places
at different times for the occurrence of relevant biological events is known as time-place
learning (TPL). In the present study, we used zebrafish (Danio rerio) to test time-place
learning based on a different stimulus: social reinforcement. Fish were not only able to
associate time and place of the social stimulus, but also displayed anticipatory activity
prior to the arrival of the stimulus. Furthermore, we show that the group of conspecifics
is an relevant stimulus for time-place learning tasks, while other studies have only used
food.
Keywords: Learning. Social Stimulus. Time-place learning.
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Código: SB1330
Autor: ROLDAO TEIXEIRA DE CARVALHO NETTO
Orientador: GELSON DOS SANTOS DIFANTE
Co-Autor: INGRID LAISE SILVESTRE DE OLIVEIRA, JOELMA SOUSA SILVA, JOSE ELDO
COSTA
Título: Composição estrutural de pastos de capim-massai submetido à lotação
intermitente por ovinos de corte
Resumo: Objetivou-se avaliar as características estruturais do capim-massai submetido
a duas frequências e duas intensidades de pastejo com ovinos em sistema de lotação
intermitente. O delineamento foi inteiramente casualizado. Os tratamentos foram
constituídos de duas frequências de pastejo, representadas pelos momentos em que o
dossel forrageiro interceptava 90 e 95% da radiação solar incidente, combinadas com
duas intensidades de desfolhação, 15 e 25 cm de altura pós-pastejo. Avaliou-se os
componentes da forragem no pré e pós-pastejo por meio de amostras estratificadas;
períodos de ocupação e descanso, altura, massa de forragem e taxa de acúmulo. O pasto
manejado com 90/25 apresentou maior altura com 51,7cm. Houve interação entre
tratamentos e estratos para a massa de forragem, os pastos manejados com 90/15
obtiveram maior massa no estrato superior com média de 6103,9 kg/ha. Não houve
diferença no acúmulo de forragem kg/ha e taxa de acúmulo em kg/ha.dia, com médias
de 6344,9 kg/ha e 116,4 kg/ha.dia, respectivamente. As frequências de pastejo
correspondentes a 90 e 95% de interceptação de luz pelo dossel mostraram-se
adequadas para o manejo do capim-massai pastejado por ovinos. A altura de 25cm póspastejo mostrou-se adequada nas interceptações de 90 e 95%. A altura de 15cm de póspastejo deve ser utilizada quando associada a interceptação luminosa de 90%.
Palavras-chave: componentes morfológicos, manejo do pasto, interceptação de luz
Title: structural composition of massaigrass pastures submitted to intermittent stocking
by cutting sheep
Abstract: This study aimed to evaluate the structural characteristics of massaigrass
subjected to two tests and two grazing intensities with sheep in a rotational stocking.
The design was completely randomized. The treatments were two grazing frequencies,
represented by moments when the sward intercepted 90 and 95% of the incident solar
radiation, combined with two intensities of defoliation, 15 and 25 cm post-grazing
height. We evaluated the forage components in pre- and post-grazing through stratified
samples; periods of occupation and rest, height, herbage mass and accumulation rate.
The pasture plied with 90/25 showed greater height with 51,7cm. There was an
interaction between treatments and strata for mass fodder, pastures managed with
90/15 had higher mass in the upper layer with an average of 6103.9 kg / ha. There was
no difference in the accumulation of forage kg / ha and accumulation rate in kg / ha.dia
with average of 6344.9 kg / ha and 116.4 kg / ha.dia respectively. The grazing
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frequencies corresponding to 90 and 95% light interception by the canopy shown to be
adequate for the management of massaigrass grazed by sheep. The height of 25 cm postgrazing was adequate in interceptions 90 and 95%. The height of 15 cm post-grazing
should be used when combined with light interception of 90%
Keywords: morphological components, grazing management, light interception
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Código: SB1331
Autor: EMANUELLA DE ARAGÃO TAVARES
Orientador: ADLEY ANTONINI NEVES DE LIMA
Título: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS POLIMÉRICOS DISPERSOS PARA NOVO
DERIVADO 2-AMINOTIOFENO (6CN) COM ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA
Resumo: O objetivo deste estudo foi incrementar a solubilidade e a taxa de dissolução do
6CN através da formulação de dispersões sólidas com os polímeros hidrofílicos PVP K30 e PEG 6000. Foram desenvolvidas misturas físicas e dispersões sólidas pelo método
de evaporação do solvente (malaxado e rotaevaporado) na proporção de 1:1 p/p. A sua
solubilidade aquosa, propriedades físico-químicas e a atividade anti-inflamatória in vitro
foram investigadas em comparação com o protótipo isolado. Todas as dispersões sólidas
foram capazes de incrementar a solubilidade do 6CN. No entanto, o evaporado com o
PVP apresentou o melhor resultado. A análise por difração de raios-X e calorimetria
exploratória diferencial revelou uma amorfização da forma cristalina do 6CN. Além
disso, o evaporado 6CN-PVP mostrou-se mais eficiente na redução da produção de NO
por macrófagos murinos da linhagem J774 ativados por LPS. Estes resultados indicam
dispersão sólida obtida por rotaevaporação com o PVP é a alternativa mais eficaz para o
incremento da solubilidade do 6CN.
Palavras-chave: 6CN. dispersões sólidas. 2-aminotiofeno.
Title: Development polymeric for new derivative 2-aminothiophene (6CN) with antiinflammatory activity
Abstract: The objective of this study was to increase the solubility and dissolution rate of
6CN through the solid dispersions Formulation with THE Hydrophilic Polymer PVP K-30
and PEG 6000. Were developed Physical mixtures and solid dispersions of hair solvent
evaporation method (malaxado and rotatory evaporator) at a ratio of 1: 1 w/w. your
aqueous solubility, physical and chemical properties and anti-inflammatory activity in
vitro were investigated in comparison with the isolated Prototype. All as solid
dispersions Were able to increase the solubility do 6CN. However, it evaporated with the
PVP showed the best result. The analysis by X-ray diffraction and differential scanning
calorimetry revealed a amorphization of crystalline form to 6CN. In Addition, the 6CNPVP evaporated proved to be more efficient in the production of NO Reduction BY
murine macrophages activated strain J774 BY LPS. These results indicate Solid
Dispersion obtained by using a rotary evaporator with the PVP and an alternative More
Effective For increasing the solubility to 6CN.
Keywords: 6CN. solid dispersions. 2-aminothiophene.
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Código: SB1333
Autor: LARISSA HENRIQUE PONTES
Orientador: PAULO MARCOS DA MATTA GUEDES
Título: Avaliação da produção de autoanticorpos contra proteínas cardíacas em
pacientes portadores de cardiopatia chagásica crônica.
Resumo: Durante a fase crônica da doença a maioria dos indivíduos permanece
assintomática (forma indeterminada), contudo, aproximadamente 30-50% desenvolvem
a forma cardíaca da doença. Os mecanismos imunopatológicos envolvidos na gênese das
lesões cardíacas crônicas não são completamente elucidados. Neste projeto foi avaliada
a produção de autoanticorpos contra proteínas cardíacas (Troponina T e Miosina) e sua
possível associação com as diferentes formas clínicas da doença de Chagas humana. A
produção de IgG total foi determinada por ELISA, utilizando antígeno de formas
epimastigotas, tripomastigotas do T. cruzi, e também com proteínas cardíacas humanas
(miosina e troponina T) no soro de pacientes com as formas indeterminada (IND),
cardíaca (CARD) e digestiva/cardiodigestiva (DIG/CARD-DIG). Foram utilizados como
controles amostras de pacientes não infectados (CONT) e pacientes com cardiopatia
isquêmica (ISCH). Os níveis de produção de autoanticorpos foram correlacionados com
parâmetros da função cardíaca obtidos por eletrocardiografia e ecocardiografia. A maior
produção de IgG total foi observada em pacientes chagásicos na forma IND, CARD e
DIG/CARD-DIG quando comparado ao CONT e ISCH, usando tripomastigota,
epimastigota e antígenos cardíacos. Além disso, os pacientes CARD e DIG/CARD-DIG
apresentaram maior produção de IgG total (antígeno tripomastigota e epimastigota) na
IND, e houve uma correlação negativa entre a produção de IgG total e a fração de ejeção
do ventriculo esquerdo.
Palavras-chave: T. cruzi. doença de chagas. troponina T. miosina. auto-anticorpos.
Title: Evaluation of the production of autoantibodies against heart proteins in patients
with chronic Chagas' disease
Abstract: During the chronic phase the disease of the most of individuals remains
assintomatic (undetermined form), however, approx 30-50% develop the cardiac form
of the disease.The pathogenic mechanisms involved in the origin of chronic cardiac
lesions are not completely elucidated. In this project it was evaluated the production of
autoantibodies against heart proteins (troponin T and myosin) and its possible
association with different clinical forms of human Chagas disease. The total IgG
production was determined by ELISA using antigen epimastigotes and trypomastigotes
of T. cruzi, and with human heart proteins (myosin and troponin T) in the serum of
patients with indeterminate (IND) cardiac (CARD), and digestive/ cardiodigestive (DIG /
DIG-CARD). It was utilized as controls samples from uninfected patients (CONT) and
patients with ischemic heart disease (ISCH). The autoantibody production levels have
been correlated with parameters of cardiac function obtained by electrocardiography
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and echocardiography. The higher production of total IgG was observed in patients with
Chagas disease in the form IND, CARD and DIG / CARD-DIG compared to the CONT and
ISCH using tripomastigote, epimastigote and cardiac antigens. In addition, patients
CARD and DIG / DIG-CARD showed greater total IgG production (epimastigote and
trypomastigote antigen) in IND, and there was a negative correlation between the total
IgG production and left ventricular ejection fraction (LVEF).
Keywords: T. cruzi. human Chagas disease. troponin T. myosin. autoantibodies
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Código: SB1334
Autor: VANESSA AUGUSTA MAGALHÃES SILVEIRA
Orientador: ANA CAROLINA LUCHIARI
Título: Efeitos da privação de sono no comportamento do peixe paulistinha em tarefa de
reconhecimento de objetos
Resumo: O peixe paulistinha (Danio rerio) é um modelo vertebrado para estudos do
comportamento com relevância translacional em humanos. O sono foi estudado em
muitos aspectos, mas a sua função no organismo ainda não foi completamente
compreendida, contudo, hipóteses sugerem que ele tenha grande importância na
consolidação da memória. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi analisar os efeitos
da privação de sono sobre a memória em peixe paulistinha (Danio rerio), usando o
paradigma de reconhecimento de objetos. Foram testados três tratamentos: controle,
privação parcial do sono e privação total de sono. O grupo controle e o grupo
parcialmente privado de sono exploraram o novo objeto mais tempo que o outro,
indicando desempenho discriminativo. No entanto, o grupo totalmente privado de sono
explorou igualmente todos os objetos, independentemente do novo estímulo. Os
resultados sugerem que apenas uma noite de privação de sono é suficiente para afetar a
resposta discriminativa no peixe paulistinha, indicando impacto negativo em processos
cognitivos. Sugerimos que este estudo pode servir como ferramenta para as funções
cognitivas e melhor compreensão do ciclo sono-vigília na cognição.
Palavras-chave: Peixe paulistinha, discriminação, privação do sono, memória
Title: Sleep deprivation effects on objects discrimination task in zebrafish (Danio rerio)
Abstract: Zebrafish is an ideal model for behavioral studies with translational relevance
to humans. Sleep has been studied in many aspects but its main function remain
unknown, however, hypotheses suggesting its role in memory consolidation. In this
sense, the aim of this study was to analyze the effects of sleep deprivation on memory in
zebrafish (Danio rerio) using an objects discrimination paradigm. Three treatments
were tested: Control, Partial Sleep Deprivation, and Total Sleep Deprivation. The control
group and partial sleep deprived explored more the new object than the others,
indicating clear discrimination. On the contrary, total sleep deprivation group equally
explore all the objects, regardless its novelty. It seems that only one night of sleep
deprivation is enough to affect discriminative response in zebrafish, indicating its
negative impact for cognitive processes. We suggest that this study could be useful
screening tool for cognitive dysfunction and the better understanding of sleep-wake
cycles on cognition.
Keywords: Fish, discrimination, sleep deprivation, memory.
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Código: SB1335
Autor: JOSE ELDO COSTA
Orientador: GELSON DOS SANTOS DIFANTE
Co-Autor: ANA BEATRIZ GRACIANO DA COSTA, EMMANUEL LIEVIO DE LIMA VERAS,
JOELMA S. SOUZA
Título: Interceptação de Luz pelo dossel de pastos de capim-massai sob estratégias de
manejo
Resumo: Objetivou-se avaliar a interceptação de luz pelo dossel forrageiro do capimmassai submetido a duas frequências e duas intensidades de pastejo com ovinos em
sistema de lotação intermitente. O delineamento foi inteiramente casualizado com
arranjo fatorial 2x2. Os tratamentos foram constituídos de duas frequências de pastejo,
representadas pelos momentos em que o dossel forrageiro interceptava 90 e 95% da
radiação solar incidente, combinadas com duas intensidades de desfolhação, 15 e 25 cm
de altura pós-pastejo. O pasto manejado com 90/25 apresentou maior altura com média
de 51,7 cm. As frequências de pastejo correspondentes a 90 e 95% de interceptação de
luz pelo dossel mostraram-se adequadas para o manejo do capim-massai pastejado por
ovinos. A altura de 25 cm pós-pastejo mostrou-se adequada nas interceptações de 90 e
95%. A altura de 15 cm de pós-pastejo deve ser utilizada quando associada a
interceptação de luz de 90% no pré-pastejo.
Palavras-chave: Altura. Característica estrutural. Manejo do pasto. Panicum maximum
Title: INTERCEPTION OF LIGHT BY THE PASTURES CANOPY MASSAIGRASS UNDER
MANAGEMENT STRATEGIES
Abstract: This study aimed to evaluate the light interception by sward of massaigrass
subjected to two tests and two grazing intensities with sheep in a rotational stocking.
The completely randomized design with a 2x2 factorial arrangement. The treatments
were two grazing frequencies, represented by moments when the sward intercepted 90
and 95% of the incident solar radiation, combined with two intensities of defoliation, 15
and 25 cm post-grazing height. The pasture plied with 90/25 showed greater height
with an average of 51.7 cm. The frequencies corresponding grazing 90 and 95% light
interception by the canopy shown to be adequate for the management of massaigrass
grazed by sheep. The height of 25 cm post-grazing was adequate in interceptions 90 and
95%. The height 15 cm post-grazing should be used when the associated light
interception 90%.
Keywords: Height. Structural feature. Pasture management. Panicum maximum
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Código: SB1340
Autor: FERNANDA FREITAS PEREIRA PINTO
Orientador: HEBEL CAVALCANTI GALVAO
Título: Avaliação da presença de mastócitos triptase-positivos e da expressão das
metaloproteinases de matriz-9 e -13 em lesões periapicais crônicas
Resumo: Objetivo: Avaliar a imunoexpressão da triptase, MMP -9 e MMP- 13 em lesões
periapicais, correlacionando-os com o tipo de lesão, a intensidade do infiltrado
inflamatório e espessura do revestimento epitelial. Metodologia: Vinte granulomas
periapicais (PGs ) , vinte cistos radiculares (CRs) e vinte e cistos radiculares residuais (
RRCs ) foram submetidos à análise imuno-histoquímica utilizando anti- triptase , antiMMP-9 , e anti -MMP- 13 anticorpos. Imunoexpressão de MMP- 9 e MMP - 13 foram
avaliadas quantitativamente tanto no tecido conjuntivo de todas as lesões e no
revestimento epitelial de RCs e RRCs . mastócitos triptase -positivas foram contadas
apenas no tecido conjuntivo . Os dados foram analisados por meio de teste exato de
Fisher Kruskal -Wallis e , assim como o teste de correlação de Spearman (p < 0,05).
Resultados: Não se observou qualquer diferença significativa entre a expressão dos
marcadores estudados e a espessura epitelial (p> 0,05). Houve correlação positiva entre
o número de células triptase-positivos mastro e a imunoexpressão da MMP-9, assim
como entre a imunoexpressão da MMP-9 e MMP-13.
Conclusão: Um maior número de mastócitos triptase-positivo e o aumento da atividade
enzimática da MMP-9 e MMP-13 foi encontrada em comparação com PGs RCs e RRCs.
Estes achados são uma característica da dinâmica de doenças periapicais.
Palavras-chave: periodontite apical; mastócitos; triptase; metaloproteinases da matri
Title: ANALYSIS OF TRYPTASE-POSITIVE MAST CELLS AND IMMUNOEXPRESSION OF
MMP-9 AND MMP-13 IN CHRONIC PERIAPICAL LESIONS
Running title: Evaluation of trypase, MMP-9 and MMP-13
Abstract: Objective: To assess the immunoreactivity of tryptase, MMP -9 and MMP-13 in
periapical lesions, correlating them with the type of injury, the intensity of the
inflammatory infiltrate and thickness of the epithelial lining. Methodology: Twenty
periapical granulomas (PGs), twenty radicular cysts (RCs) and twenty residual radicular
cysts (RRCs) were submitted to immunohistochemical analysis using anti-tryptase, antiMMP-9 and anti -MMP- 13 antibodies. Immunostaining of MMP-9 and MMP - 13 were
quantitatively evaluated both in the connective tissue of all lesions and epithelial lining
RCs and RRCs. mast cell tryptase -positive were counted only in the connective tissue.
Data were analyzed using Fisher's exact test Kruskal-Wallis and, as the Spearman
correlation test (p <0.05).
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Results: There was no significant difference between the expression of the markers and
epithelial thickness (p> 0.05). There was a positive correlation between the number of
tryptase-positive mast cells and immunostaining of MMP-9, and between the
immunoreactivity of MMP-9 and MMP-13.
Conclusion: A higher number of tryptase positive mast cells and increasing the
enzymatic activity of MMP-9 and MMP-13 was found as compared with RCs and RRCs
PGs. These findings are a feature of the dynamics of periapical disease.
Keywords: Apical periodontitis; mast cells; tryptase; matrix metallop
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Código: SB1341
Autor: CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA LIMA
Orientador: GUILHERME AUGUSTO DE FREITAS FREGONEZI
Título: Testes clínicos de equipamento Isocinetico para avaliação e treinamento de
músculos respiratórios
Resumo: Resumo As mudanças na dinâmica dos músculos respiratórios, impostas pelas
doenças obstrutivas e/ou restritivas determinam alterações secundárias nos pulmões e
caixa torácica que a longo prazo geram prejuízos nos volumes e capacidades
pulmonares. Portanto avaliar e monitorar a atividade desse sistema deve ser
considerado importante para o entendimento dessas doenças. O presente estudo visou
verificar a eficácia do dispositivo que contém 5 níveis de oclusão, capaz de mensurar
pressão, fluxo e calcular a resistência ao nível da boca a partir do esforço ventilatório do
indivíduo em um grupo de pacientes com doenças respiratórias. Então, para essa
averiguação foram aplicados 2 protocolos: 1º o sujeito deveria respirar normalmente,
enquanto era promovido, de 10 em 10 segundos, a oclusão da área do orifício da válvula
móvel; aumentando, assim, a resistência. 2º Foi incrementado um feedback visual
gerado no próprio dispositivo e mostrado ao participante para que ele pudesse
acompanhar no teste. Foram aplicados os mesmos níveis de oclusão do protocolo 1,
porém o indivíduo deveria manter um fluxo duas vezes maior que aquele alcançado
anteriormente. Os resultados demonstram que foi possível a utilização do mesmo para
avaliação de fluxo, pressão e que o grupo DR aumentou significativamente os níveis
pressóricos à medida que a resistência ao fluxo de ar foi sendo aumentada. E essas
respostas obtidas com os protocolos servirão para nortear os melhoramentos do
dispositivo.
Palavras-chave: fluxo, pressão, resistência, esforço respiratório
Title: Clinical trials of isokinetic equipment for evaluation and respiratory muscles
training
Abstract: Changes in the dynamics of the respiratory muscles, imposed by obstructive
and/or restrictive diseases determine secondary changes in the lungs and chest cavity
that generate long-term losses in capacity and lung volume. Therefore, evaluate and
monitor the activity of this system should be considered important for the
understanding of these diseases. This study aimed for verifying the effectiveness of the
device containing 5 occlusion levels, able to measure pressure, flow, and calculate the
resistance level of the mouth from the ventilation of the individual effort in a group of
patients with respiratory diseases. So, two protocols were applied for this investigation:
1. the subject must breathe normally while the occlusion of the orifice area of the
movable valve is being promoted from 10 to 10 seconds; thereby increasing the
resistance. 2. a visual feedback, generated on the device itself and shown to the
participant so that he could follow the test, was increased. The same protocol occlusion
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levels were at 1, but a person should maintain a flow rate twice higher than that
achieved previously. The results showed they can be used for evaluation of flow,
pressure. Besides, the DR group significantly increased blood pressure levels as the air
flow resistance was increased. And these responses obtained will be used for guiding
improvements of the device.
Keywords: flow, pressure, resistance, respiratory effort
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Código: SB1342
Autor: JULIA RUIZ DE OLIVEIRA
Orientador: ANA CAROLINA LUCHIARI
Co-Autor: PRISCILA FERNANDES SILVA
Título: Efeitos do álcool em tarefa de discriminação de objetos em peixe paulistinha
Resumo: O peixe paulistinha é um ótimo modelo para se estudar os efeitos de drogas na
aprendizagem, pois o mesmo possui semelhanças genéticas e comportamentais com
seres humanos e facilidade de administração dessas substâncias. Propomos a utilização
do teste one-trial-learnig, para poder averiguar os efeitos das substâncias na
aprendizagem desses indivíduos, tendo eles apenas uma chance de executar a tarefa,
sendo então uma averiguação rápida e de boa resposta. Encontramos que animais
submetidos a álcool crônico e tolerância aprendem a tarefa. Apenas os animais que
receberam dose moderada de álcool crônico aprendem a tarefa. Isso nos indica que
peixe paulistinha é um modelo sensível ao tratamento com drogas.
Palavras-chave: Substâncias psicoativas, One Trial learning, aprendizagem, zebrafish
Title: The effects of alcohol on na object discrimination task on the zebrafish
Abstract: The zebrafis is a great model to study drug effects on learning because it has
genetic and behavioral resemblance to humans and for the facility to administrate the
drugs. We propose the use of one-trial-learning test to measure the effects of the
substance on the learning ability of these individuals, having only one chance to
complete the task, being a fast inquiry. We found that the animals submitted to chronic
and tolerance doses of alcohol learned the task, showing us that the zebrafish is a good
model for this kind of study and that alcohol does affects its behavior.
Keywords: Psychoactive drugs, One Trial Learning, learning, zebrafish
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Código: SB1344
Autor: RENATA CUNHA DE AGUIAR
Orientador: HÉLCIO DE SOUSA MARANHÃO
Co-Autor: DÉBORA TEIXEIRA JALES DE LIRA, MÔNICA ÚRSULA FIGUERÊDO SALES,
NATHALIA AVILA DO NASCIMENTO NOBREGA
Título: DIFICULDADES ALIMENTARES EM PRE&#769;-ESCOLARES, PRA&#769;TICAS
ALIMENTARES PREGRESSAS E AVALIAC&#807;A&#771;O NUTRICIONAL
Resumo: Resumo Objetivo: Identificar a prevalência de dificuldade alimentar (DA) em
pré-escolares, a associação a fatores epidemiológicos e a práticas alimentares pregressas
e sua repercussão sobre o estado nutricional. Método: Estudo transversal em crianças de
2 a 6 anos, de creches ou escolas públicas e privadas, em Natal-RN, em 2015. Foram
aplicados 481 questionários às mães e, destes, 301 foram analisados de acordo com os
critérios de inclusão. Identificou-se DA pelos critérios de Kerzner (2009). Resultados:
Perfis específicos de DA foram encontrados em 37,3%, com predomínio de seletividade
alimentar em 25,4%. Fatores associados à DA foram: crianças de 5-6 anos
(p=0,01;OR=1,8;IC=1,1-2,9), de escolas privadas (p<0,01;OR=2,1;IC=1,3-3,4), de melhor
nível socioeconômico (p<0,01;OR=2,0;IC=1,2-3,2), de mães com perfil controlador,
indulgente ou passivo (não responsivas) (p<0,01;OR=2,2;IC=1,3-3,4), uso de chupeta por
mais 12 meses (p<0,01;OR=2,0;IC=1,2-3,4). Nenhuma das práticas alimentares
pregressas esteve associada à DA. Médias de score-Z IMC para os grupos com e sem DA
foram 1,01DP ± 1,54 e 1,13DP ± 1,40, respectivamente (p=0,13). Conclusão: Dificuldade
alimentar foi de alta prevalência. Não houve repercussão sobre o estado nutricional ou
associação às práticas alimentares pregressas. Tais achados reforçam a influência
ambiental como importante determinante na ocorrência de dificuldade alimentar,
ressaltando o aspecto comportamental da relação mãe-filho.
Palavras-chave: Hábitos alimentares. Pré-escolar. Aleitamento materno.
Title: FEEDING DIFFICULTIES IN PRESCHOOL CHILDREN, PREVIOUS FEEDING
PRACTICES AND NUTRIONAL STATUS
Abstract: Objective: identify the prevalence of feeding difficulties (FD) in preschool
children, the association with epidemiological factors and the previous feeding practices
in infant stage, as also its repercussion in nutritional status. Methods: Cross-sectional
study in 2-6-year-old children of private and public schools of Natal-RN, in 2015. 481
surveys were applied to mothers and 301 of these were analyzed. FD was identified by
Kerzner approach (2009). Results: Specific profiles for FD were seen in 37.3% of the
children, with a predominance of food selectivity in 25,4%. Associated FD factors were:
5-6-year-old
children
(p=0.01;OR=1.8;CI=1.1-2.9),
private
schools
(p<0.01;OR=2,1;CI=1.3-3.4), higher socioeconomic level (p=<0.01;OR=2.0;CI=1.2-3.2),
controlling, indulgent or passive (not responsive) mothers (p<0.01;OR=2.2;CI=1.3-3.4),
pacifier using longer than 12 months (p<0.01,OR=2.0;CI=1.2-3.4). None of the feeding
2039

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

practices in infant was related with FD. BMI Z-score averages for both with or without
FD were 1,01DP±1.54 and 1.40±1,13DP, respectively (p=0.13). Conclusions: The
prevalence of FD in preschool children was high. There was no nutritional repercussion
or association to infant feeding practices. Such findings reinforce the environmental as
an important determinant in the occurrence of feeding difficulties, highlighting the
behavioral aspect of the mother-son relationship.
Keywords: Food habits. Child, Preschool. Breast Feeding. Nutritional Status.
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Código: SB1345
Autor: CLAYTON CASTRO DE QUEIROZ
Orientador: ADAUTO CHIAMENTI
Título: Desempenho corporal de bezerros alimentados com capim massai
Resumo: O capim massai é uma gramínea de múltiplo uso. Em testes de comparação com
outros Panicuns, o massai mostrou-se vantajoso por apresentar melhor cobertura de
solo, melhor persistência em terrenos com baixos níveis de fósforo, maior tolerância em
áreas com grande concentração de alumínio e por apresentar mais resistência à
cigarrinha-das-pastagens. Seu sistema radicular é privilegiado, com raízes profundas
que captam água e nutrientes com facilidade, e mais se adaptam às condições adversas
do solo, como compactação, alta acidez e baixa fertilidade. O objetivo deste estudo visa à
obtenção de resultados sobre o desempenho corporal de bezerros submetidos à
alimentação com capim massai, contribuindo assim para mais informações sobre a
capacidade dessa gramínea no processo nutricional de bovinos. O projeto foi
desenvolvido no campo da Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ. A metodologia utilizada foi a
seguinte: todos os dias pela manhã (7h) e a tarde (16:3h), o capim foi coletado na
estação de forragicultura e fornecido diretamente no comedouro, em quantidade prédeterminada. O capim foi o único volumoso fornecido aos bezerros durante o
experimento. Foram fornecido também, 500 gramas de uma ração concentrada própria
para a fase de vida dos animais na forma farelada, com 16% de PB e 80% de NDT. Com
os seguintes ingredientes; milho moído, farelo de soja e mistura de minerais e de
vitaminas. Os mesmos tiveram livre acesso durante todo o tempo à água de boa
qualidade e ao sal mineral.
Palavras-chave: Desempenho, Bezerros Desmamados, Panicum maximum, Ganho de
peso.
Title: Desempenho corporal de bezerros alimentados com capim massai
Abstract: The Maasai grass is a grass multipurpose. In comparison tests with other
Panicuns, the Maasai proved advantageous to present better ground cover, better
persistence on land with low phosphorus levels, increased tolerance in areas with high
concentrations of aluminum and have more resistance to leafhopper das- pastures. Its
root system is privileged, with deep roots that capture water and nutrients easily, and
more adapt to adverse soil conditions such as compaction, high acidity and low fertility.
This study aims to obtain results on body performance of calves submitted to feeding
Maasai grass, thus contributing to more information about the ability of the grain in
cattle nutrition process. The project was developed in the field of Agricultural School of
Jundiaí - EAJ. The methodology used was as follows: every day in the morning (7 am)
and afternoon (16: 3h), the grass was collected in Forage Crops station and provided
directly at the feeder in predetermined amount. The grass was the only roughage
provided to calves during the experiment. were also provided, 500 grams of a very
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concentrated feed to the stage of life of animals in mash form, with 16% of CP and 80%
TDN. With the following ingredients; ground corn, soybean meal, and mixture of
minerals and vitamins. They had free access at all times to good quality water and
mineral salt.
Keywords: Performance, Weaned Calves, Panicum maximum, weight gain.
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Código: SB1347
Autor: CAMILA PESSOA LOPES
Orientador: ISANA ALVARES FERREIRA
Co-Autor: BONIEK VENCESLAU DA CRUZ SILVA, RENATO BARBOSA SOARES
Título: INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE DIFENILIODÔNIO NO GRAU DE CONVERSÃO DE
CIMENTOS PROTETORES DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR MODIFICADOS POR
RESINA
Resumo: Materiais à base de cálcio são amplamente utilizados como protetores do
complexo dentino-pulpar, sendo comprovadamente eficazes no tratamento de lesões de
cárie profundas, onde já existem danos pulpares. Cimentos de hidróxido de cálcio e
silicato de cálcio modificados por resina são opções desses materiais de revestimento
terapêutico. No caso de compósitos resinosos, é ideal que se consiga atingir um alto grau
de conversão monomérica, sendo o grau de conversão influenciado por vários fatores.
Um importante fator atuante no grau de conversão é o sistema de fotoiniciação utilizado
na composição do material resinoso. Dessa maneira, o presente trabalho objetiva avaliar
o efeito da inclusão do fotoiniciador difeniliodônio hexafluorofosfato no grau de
conversão de materiais protetores do complexo dentino-pulpar modificados por resina,
como também verificar a resistência flexural e microdureza dos compósitos em dois
momentos, na sua versão de fábrica e após adição de duas diferentes porcentagens do
fotoiniciador. Os cimentos testados serão Ultrablend Plus® (Ultradent), Theracal LC®
(Bisco) e Calcimol LC® (Voco). Os testes de grau de conversão monomérica serão
realizados através da técnica de espectroscopia de infravermelho transformada de
Fourier (FT-IR), serão também avaliadas a microdureza Vickers e a resistência flexural
de três pontos.
Palavras-chave: Proteção pulpar. Cimento resinoso. Grau de conversão. Difeniliodônio.
Title: INFLUENCE OF DIPHENYL IODONIUM ADDITION IN DEGREE OF CONVERSION
RESIN-MODIFIED PROTECTOR CEMENTS OF PULP-DENTIN COMPLEX
Abstract: Calcium-based materials are widely used as protectors of the pulp-dentin
complex, and proven effective in the treatment of deep carious lesions, where there are
already pulpal damage. Calcium hydroxide and calcium silicate resin-modified cements
are therapeutic options such coating materials. In the case of composite resins is ideal
that it can achieve a high degree of monomer conversion, the degree of conversion being
influenced by several factors. An important factor acting in the degree of conversion is
the photoinitiating system used in the composition of the resinous material. Thus, the
present study aims to evaluate the inclusion effect of photoinitiator diphenyliodonium
hexafluorophosphate in the degree of conversion protective resin-modified materials of
the pulp-dentin complex, as well as check the flexural strength and hardness of
composites in two stages, in the factory version and after addition of two different
percentages of the photoinitiator. Cements are tested Ultra Blend Plus ® (Ultradent),
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Theracal LC® (Bosco) and Calcimol LC® (Voco). The monomer conversion of degree
tests will be performed through the infrared spectroscopy technique Fourier transform
(FT-IR), will also be evaluated the Vickers hardness and the flexural strength of three
points.
Keywords: Pulp protection. Resin cement. Conversion of degree. Diphenyliodonium.
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Código: SB1352
Autor: AMANDA DE ALBUQUERQUE LOPES MACHADO
Orientador: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO
Co-Autor: GLORIA REGINA DE GOIS MONTEIRO, MANOELLA DO MONTE ALVES, SELMA
MARIA BEZERRA JERONIMO
Título: “Exames sorológicos para diagnóstico da infecção assintomática por
Mycobacterium leprae: uma nova ferramenta para controle da hanseníase.”
Resumo: As leishmanioses são doenças resultantes da infecção por parasitas do gênero
Leishmania. Em todo o mundo cerca de 12 milhões de pessoas são infectadas, e 2
milhões de novos casos são identificados anualmente, sendo 500.000 com
leishmaniose visceral (LV). Devido ao caráter oportunista do parasita, a infecção por
leishmania vem sendo alvo de estudos que buscam avaliar diferentes processos que
resultem em imunossupressão, como é o caso da coinfecção pelo vírus HIV. Em virtude
do comprometimento imunológico causado por ambas as infecções, nós tivemos como
objetivos examinar o risco de indivíduos co-infectados por HIV-Leishmania
desenvolverem LV, e determinar a letalidade para aqueles que desenvolvem LV. Foram
recrutados 1134 indivíduos infectados por HIV, dos quais 286 (23,4%) apresentavam
anticorpo anti-Leishmania positiva e 20 (1,8%) tinham LV. A evolução clínica foi
avaliada via revisão de prontuários de 112 pessoas que eram assintomatica para
Leishmania, dos quais 5 (4,4%) desenvolveram LV num periodo 6-12 meses pós
identificação da infecção por Leishmania. O risco de morte nos que desenvolveram LV
foi de 3.6 (95% CI, 8.0-913.6), p=0.0002). Esses resultados indicam a necessidade de
intervenção precoce, com vigília sobre a terapia antiretroviral, como também auxiliar na
recomposição da resposta imune dessas pessoas para prevenir progressão para LV.
Palavras-chave: Leishmaniose. HIV. Coinfecção. Risco de morte.
Title: Risk of developing visceral leishmaniasis in individuals infected with Leishmania
infantum and coinfected with HIV virus
Abstract: Leishmaniasis are diseases resulting of the infection by the parasite of the
genus Leishmania. Worldwide about 12 million people are infected, and 2 million new
cases are identified each year, wich 500,000 are infected by visceral leishmaniasis (VL).
Due to the opportunistic nature of the parasite, Leishmania infection has been the
subject of studies that seek to evaluate different processes that result in
immunosuppression, as in the case of co-infection with HIV. Due to the immune
impairment caused by both infections we examined the risk of co- infected individuals
by HIV -Leishmania develop VL, as well to determine the mortality for those who
develop VL. Were recruited 1134 HIV-infected individuals, of which 286 (23.4%) had
positive anti-Leishmania antibody and 20 (1.8%) had VL. The clinical outcome was
assessed via review of medical records of 112 people who were asymptomatic for
Leishmania, of which 5 (4.4%) developed LV in a period 6-12 months after identification
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of Leishmania infection. The risk of death in developed that VL was 3.6 (95% CI 8.0913.6), p = 0.0002). These results indicate the need for early intervention, with vigil on
antiretroviral therapy, as well as assist in the recovery of the immune response of these
people to prevent progression to VL.
Keywords: Leishmaniasis. HIV. Coinfection. Risk of death.
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Código: SB1354
Autor: MARIA EDUARDA FRANKLIN DA COSTA DE PAULA
Orientador: AFRANIO CESAR DE ARAUJO
Título: AVALIAÇÃO DA LITERATURA DE CORDEL COMO POTENCIAL FERRAMENTA
PARA O ENSINO DE BIOLOGIA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE MACAÍBA/RN
Resumo: O presente projeto busca fazer uma avaliação no uso da literatura de cordel
como uma ferramenta que vise o aprimoramento do ensino de biologia em escolas
públicas além dos trabalhos produzidos pelos alunos, levando em consideração a
realidade que o Brasil está inserido onde os docentes encontram uma certa dificuldade
em transmitir os ensinamentos muitas vezes, porque se deparam com a falta de
interesse por parte dos estudantes pelo motivo de acharem que as metodologias
atrasadas e sem dinamismo são enfadonhas. O projeto de iniciação cientifica irá fazer
um levantamento em trabalhos feitos pelos alunos, individualmente ou em grupos
compostos por no máximo quatro integrantes onde os trabalhos foram submetidos a
avaliação a partir de quatro aspectos, que são qualidade da abordagem do conteúdo de
biologia, a qualidade das informações que foram apresentadas, qualidade das rimas, e
qualidade da métrica.
Palavras-chave: Avaliação. Cordel. Biologia. Trabalhos. Alunos
Title: CORDEL LITERATURE ASSESSMENT AS POTENTIAL TOOL FOR BIOLOGY
TEACHING IN PUBLIC SCHOOLS MACAÍBA-RN
Abstract: This project seeks to evaluate the use of string literature as a tool aimed at the
biology teaching of improvement in public schools beyond the work produced by the
students, taking into account the fact that Brazil is inserted where the teachers are some
difficulty in transmitting the teachings often because they face a lack of interest from
students for the reason they think the backward methods and without dynamism are
murky. The scientific initiation project will conduct a survey on work done by the
students, individually or in groups composed of maximum four members where the
work underwent evaluation from four aspects, which are quality of the biology content
approach, quality the information that was presented, quality of rhymes, and quality
metric.
Keywords: Evaluation. Cordel. Biology. Work. students
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Código: SB1356
Autor: LIEGE CATARINA DOS REIS
Orientador: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS
Título: DESENVOLVIMENTO DE HIDROGÉIS A BASE DE BIOPOLÍMEROS CONTENDO A
ENZIMA PAPAÍNA PARA TRATAMENTO DE LESÕES EM QUEIMADURAS
Resumo: O uso de biopolímeros, como a quitosana, derivados de celulose e gomas
naturais, na formação de hidrogéis associados à enzima papaína aplicados ao tratamento
de queimaduras é vantajoso, pois combina as vantagens do desbridamento autolítico e
enzimático. Os hidrogéis de QUIT-GX, QUIT-CMC e QUIT-HPMC não se mostraram
adequados visto a formação de precipitado e características indesejáveis de pH ácido e
baixa umectante. O hidrogel QUIT-GG teve o resultado mais satisfatório, porém se fez
necessário a realização de estudos de reticulação química. Os hidrogéis foram
caracterizados pela avaliação de intumescimento, força do gel, comportamento
reológico, pH, aspectos macroscópicos, área de sinérese, cinética de liberação e atividade
enzimática. A reticulação química com a vanilina e a presença de papaína nos hidrogéis
influenciou tanto na capacidade de intumescimento como a força desses géis. Quanto ao
comportamento reológico, todos os hidrogéis apresentaram comportamento
pseudoplástico. Não foram observadas diferenças entre os hidrogéis no ensaio de área
de sinérese e problemas de seletividade analítica foram encontrados na avaliação da
atividade enzimática. Na cinética de liberação, o doseamento protéico da papaína foi
realizada pelo método BCA e foi adequado analiticamente apenas para os hidrogéis de
QUIT-NAT e sem vanilina. Hidrogéis dos biopolímeros QUIT-GG e de QUIT-NAT
contendo papaína foram obtidos com sucesso.
Palavras-chave: Hidrogéis. Papaína. Quitosana. Goma Guar. Natrosol
Title: Development of hydrogels based on biopolymers containing the papain enzyme
for injuries treatment in burns
Abstract: The use of biopolymers such as chitosan, cellulose derivatives and natural
gums for formation of hydrogels associated with the papain enzyme applied to the
treatment of burns is advantageous because it combines the advantages of autolytic and
enzymatic debridements. The hydrogels QUIT-GX, QUIT-CMC and QUIT-HPMC were not
appropriate since they had the formation of precipitate and undesirable characteristics
as acid pH and lower humectant property. The QUIT-GG hydrogel had the most
satisfactory result, but it was necessary to carry out chemical crosslinking studies. The
hydrogels were characterized by evaluation of swelling, gel strength, rheology, pH,
macroscopic aspects, syneresis area, release kinetics and enzyme activity. The chemical
crosslinking with vanillin and the presence of papain on hydrogels influenced both the
swellability as the strength of these gels. For the rheological behavior, all hydrogels
presented pseudoplastic behavior. Differences between the syneresis area of hydrogels
and problems of analytical selectivity were observed in the evaluation of enzymatic
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activity. On release kinetics, the protein of the papain assay was performed by BCA
method, and was suitable only for hydrogels of QUIT-NAT without vanillin. Hydrogels of
QUIT-GG and QUIT-NAT containing papain have been successfully obtained.
Keywords: Hydrogels. Papain. Chitosan. Guar Gum. Natrosol.

2049

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB1361
Autor: ARTUR FELIPE MORAIS NASCIMENTO
Orientador: DRAULIO BARROS DE ARAUJO
Co-Autor: KATIA CRISTINE ANDRADE
Título: AVALIAÇÃO DE MUDANÇAS AGUDAS EM VARIÁVEIS DE POLISONOGRAFIA EM
VOLUNTÁRIOS CONTROLE PELA EXPERIÊNCIA COM AYAHUASCA
Resumo: Ayahuasca é uma bebida psicoativa utilizada há anos por grupos religiosos e
populações indígenas da região amazônica para propósitos religiosos e terapêuticos. Ela
contém a triptamina dimetiltriptamina (DMT) e alcalóides β-carbolinas inibidores da
monoamina oxidase. A DMT interage com a neurotransmissão da serotonina no cérebro
por ser um agonista parcial dos receptores 5-HT1A e 5-HT2A/2C, e é capaz de provocar
intensas alterações perceptuais e de humor. Nos últimos anos temos investigado o papel
antidepressivo desse chá. Embora o efeito placebo não tenha sido controlado,
realizamos dois ensaios clínicos abertos que sugerem potencial terapêutico. Desse
modo, iniciamos um projeto randomizado placebo controlado, que envolve a aquisição
de dados de polissonografia (PSG). Este projeto se propõe a utilizar a PSG, e escalas de
sono, em voluntários controle e pacientes com depressão, para investigar mudanças na
arquitetura do sono desses indivíduos, induzidas pela ayahuasca. Até o momento,
adquirimos dados em 50 voluntários saudáveis e 34 pacientes com TDM. O protocolo
experimental consiste na aplicação de escalas psicométricas seguido do registro de PSG,
24h antes e 24h após a sessão de tratamento. Resultados preliminares sugerem
tendência a mudanças no grupo controle, particularmente na latência do estágio REM.
Futuras análises envolverão a confirmação desses resultados, utilizando dados de todo
grupo controle, bem como a análise e comparação com o grupo de pacientes.
Palavras-chave: Polissonografia. Ayahuasca. Transtorno Depressivo Maior. Sono.
Title: Acute changes in polysomnography evaluation variables for Voluntary Control For
experience with Ayahuasca
Abstract: Ayahuasca is a psychoactive beverage used by Amerindians and religious
groups for spiritual and therapeutic purposes. This decoction contains the tryptamine
dimethyltryptamine (DMT) and β-carbolines alkaloids that act mainly as monoamine
oxidase inhibitors. DMT interact with serotonin neurotransmission in the brain as a
partial agonist of the 5-HT1A and 5-HT2A/2C receptors, and is related to intense
perceptual and mood changes. In the investigating the antidepressant effects of
ayahuasca, we have conducted two open label clinical trials, which suggests their
therapeutic potential. However, none have controlled for the placebo effect. Therefore,
we are currently conducting a randomized placebo-controlled trial, which involves the
evaluation of sleep patterns, by the use of polysomnography (PSG). Thus, this project
focuses at evaluating PSG on a control group and patients with major depression
disorder (MDD), to investigate changes of sleep architecture induced by ayahuasca. So
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far were acquired data from 50 healthy volunteers and 34 patients with MDD. The
experimental protocol consists of applying psychometric scales followed by PSG, both
performed before and after dosing. Preliminary results suggest a trend of change
observed in the control group, particularly the latency of the sleep stage REM. Future
analyzes will involve confirming these observations using data from all the control
group, and further analysing and comparing these results in the group of patients.
Keywords: Polysomnography. Ayahuasca. Sleep. Major Depressive Disorder (MDD)
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Código: SB1362
Autor: FERNANDA MILENA MACHADO MIRANDA
Orientador: WALDENICE DE ALENCAR MORAIS
Título: NOVO SISTEMA DE LIBERAÇÃO PARA A RUTINA A BASE DE BIOPOLÍMEROS
APLICADO AO TRATAMENTO DE CÂNCER HEPÁTICO
Resumo: O câncer de colo de útero vem aumentando consideravelmente a cada dia,
aliado a isto as terapias seguem em uma evolução gradativa para a comodidade do
paciente. Tendo em vista tal situação, os compostos biopoliméricos vem sendo
estudados com o intuito de uma melhor perspectiva de adesão ao tratamento. Dentre
eles os hidrógeis a base de goma xantana e goma guar para a incorporação da rutina é
satisfatório, pois as vantagens que a mesma apresenta são de propriedades
antioxidantes, antitumorais, antivirais além de propriedades anti-inflamatórias já
comprovadas. Os hidrogéis preparados com 1% ,1,5% e 2% das gomas apresentaram
com aspectos macroscópicos de cor amarelada característica do fármaco rutina, com
aspecto homogêneo sem formação de aglomerados e ainda na fase de testes iremos
avaliar qual porcentagem será a melhor para a finalidade do produto em questão.
Palavras-chave: câncer, hidrogel, biopolímeros, rutina
Title: NEW RELEASE SYSTEM FOR RUTIN THE BIOPYMERS BASE APPLIED TO CANCER
TREATMENT OF LIVER.
Abstract: Cervical cancer is increasing considerably every day, combined with therapies
that follow in a gradual evolution for the convenience of the patient. In view of such a
situation, biopolymers compounds have been studied with the aim of better adhesion
perspective to treatment. Among these hydrogels base xanthan gum and guar gum for
incorporation of rutin is satisfactory, because it presents advantages are antioxidant,
antitumor, antiviral addition to anti-inflammatory properties proven. The prepared
hydrogels with 1%, 1.5% and 2% of the gums presented with macroscopic aspects of
yellowish color characteristic of the drug rutin, with homogeneous aspect without
caking and still in the testing phase we will evaluate what percentage will be the best for
purpose of the product in question.
Keywords: cancer, hydrogel, biopolymers, rutin
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Código: SB1365
Autor: MÁRCIO SEGUNDO MEDEIROS
Orientador: AFRANIO CESAR DE ARAUJO
Co-Autor: DERYA KEROLAYNNE MELO DA SILVA
Título: Avaliação do potencial da literatura de cordel como ferramenta para o ensino de
Biologia: 3. Sarau biológico
Resumo: Este trabalho tem como intuito, mostrar o uso da literatura de cordel, como
uma ferramenta de auxílio na aprendizagem dos conteúdos da disciplina de biologia
referente ao ensino médio. Os cordéis, são apresentados aos alunos em um sarau
chamado sarau biológico, onde se faz a leitura dos cordéis produzidos.
Palavras-chave: Cordel. Biologia. Sarau.
Title: Twine application in biology teaching
Abstract: This work has the intention to show the use of string literature as a tool to aid
in the learning of the high school biology related discipline content. The strings are
presented to students in a soiree called biological soiree , where it reads the produced
strings .
Keywords: Twine. Biology. Soiree.
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Código: SB1368
Autor: JOZENILDA FRANCINILMA DA COSTA
Orientador: WAGNER FRANCO MOLINA
Título: "Evolução cromossômica em Cichlidae (Perciformes): Pelvicachromis pulcher"
Resumo: Entre os vertebrados a ordem Perciformes se destaca como um dos grupos
mais diversos. Essa diversidade se expressa em várias famílias, entre elas Cichlidae, que
alcança enorme diversidade no continente africano e América do Sul. Pelvicachromis
pulcher apresenta distribuição geográfica que se estende da Nigéria a Camarões.O
conhecimento citogenético desta espécies é exíguo. Exemplares foram submetidos à
análises citogenéticas clássicas citogenéticas através da coloração convencional, com
Giemsa, e técnica de Ag-RONs. As análises citogenéticas demonstraram que a espécie
possui um número diploide 2n=44 (4m + 2sm + 5st + 11a) e sítios Ag-RONs únicos
localizados no braço curto do par 7. Esse valor diploide é característico de espécies
africanas e sugere que o processo de diversificação cromossômica nesta família tenha
sido, sobretudo mediado por inversões pericêntricas.
Palavras-chave: Perciformes. Genética. Citogenética. Cariótipo. Ciclídeos.
Title: "Karyoevolution in Cichlidae (Perciformes): Pelvicachromis pulcher"
Abstract: Among vertebrates Perciformes stands out as one of the most diverse groups.
This diversity is expressed in several families, including Cichlid, which achieves
enormous diversity in Africa and Sul. Pelvicachromis pulcher America presents
geographic distribution that extends from Nigeria to Cameroon. The cytogenetic
knowledge of this species is meager. Specimens were submitted to classical cytogenetic
cytogenetic analysis by conventional staining with Giemsa, Ag-NOR technique.
Cytogenetic analysis showed that the species has a diploid number 2n = 44 (4m + 2 Sam
+ 5ST + 11a) and unique Ag-NORs sites located on the short arm of pair 7. This diploid
value is characteristic of African species and suggests that the process chromosomal
diversification of this family has been mainly mediated by pericentric inversions.
Keywords: Perciformes. Genetics. Cytogenetics. Karyotype. Cichlids.
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Código: SB1376
Autor: TALITA DAMIANA DOS SANTOS MACIEL
Orientador: ANA TANIA LOPES SAMPAIO
Título: DANÇA MEDITATIVA COMO PRÁTICA INTEGRATIVA DE EXPANSÃO DE
CONSCIENCIA
Resumo: A implantação do Sistema Único de Saúde de Saúde-SUS tem transformado a
forma de cuidar das pessoas, o principio da integralidade desafia a inserção de novos
dispositivos na gestão do cuidado. Desde 2006 as Práticas Integrativas e
Complementares-PICs foram incluídas no elenco de suas atividades, dentre elas, as
Práticas Corporais. A dança Meditativa-DM das 21 qualidades de Tara foi criada por
Prema Dasara, dançarina americana que adaptou as práticas tibetanas a ritmos e danças
de harmonização, vivenciadas no mundo inteiro e no Brasil através da organização
internacional Tara Dhatu Sul América. Esta vivência está sendo oferecida às usuárias do
SUS no Centro de Atenção e Pesquisa em Práticas Integrativas e ComplementaresCAPPIC da UFRN. A experiência é parte de uma Pesquisa-Ação de abordagem
sociopoética. O estudo objetiva analisar a influencia da DM na promoção da saúde e na
auto-cura. Os achados parciais comprovam que a DM, enquanto prática tibetana
adaptada no Brasil como Prática Corporal Transdisciplinar, estimula o despertar das 21
qualidades humanescentes: (Alegria, criatividade, coragem, paciência, sabedoria,
generosidade, austeridade, sensibilidade, verdade, serenidade, autenticidade,
proatividade, organização, equilíbrio, humildade, rapidez, gratidão, desapego,
determinação, perseverança, compaixão), expandindo a consciência, o sentimento de
unidade e comunhão, ou seja, a ligação às dimensões mais interiores do Ser Humano,
promovendo saúde, empoderamento e autocura.
Palavras-chave: SUS. Dança Meditativa. Promoção da Saúde.Transdiscipinaridade
Title: MEDITATIVE DANCE AS INTEGRATIVE PRACTICE OF CONSCIOUSNESS
EXPANSION
Abstract: The implementation of the Unified Health System Health- SUS has challenged
the way to take care of people in Brazil, the principle of comprehensiveness requires
transdisciplinary humanescente practice. Since 2006, Integrative and Complementary
Practices-PICs were included in the list of activities, among them Corporal Practices. The
National Humanization Policy transversal challenges the inclusion of new provisions in
care management. The Meditative-DM dance of 21 Tara qualities was created by Prema
Dasara, American dancer who adapted ace Tibetan practices rhythms and
harmonization of dances, this has been practiced since 1985 worldwide and in Brazil
through the international organization Tara Dhatu South America. This practice is being
offered to SUS users in Care and Research Center for Integrative and Complementary
Practices-CAPPIC UFRN. The study is the type search Existential Action poetics
approach. The research aims to analyze the influence of DM as a strategy that promotes
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health, empowerment and self-healing. The partial results of the study show that the DM
of Tara, while Tibetan practice adptada in Brazil as Corporal Practice Transdisciplinary
stimulates the awakening of the 21 humanescentes qualities: (Joy, creativity, courage,
patience, wisdom, generosity, austerity, sensitivity, truth, serenity , authenticity,
proactivity, organization, balance, humility, speed, gratitude, detachment,
determination, perseverance, compassion), expanding consciousness, the sense o
Keywords: SUS. Meditative Dance. Health Promotion. Transdisciplinary
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Código: SB1378
Autor: EDMILSON GOMES DAS NEVES
Orientador: ADAUTO CHIAMENTI
Co-Autor: ANGELA MARCIA MARONEZ CHIAMENTI
Título: Desempenho corporal de bezerros submetidos a alimentação com capim massai
nas estações chuvosa e seca.
Resumo: O capim massai é uma gramínea de múltiplo uso. Em testes de comparação com
outros Panicuns, o massai mostrou-se vantajoso por apresentar melhor cobertura de
solo, melhor persistência em terrenos com baixos níveis de fósforo, maior tolerância em
áreas com grande concentração de alumínio e por apresentar mais resistência à
cigarrinha-das-pastagens. Seu sistema radicular é privilegiado, com raízes profundas
que captam água e nutrientes com facilidade, e mais se adaptam às condições adversas
do solo, como compactação, alta acidez e baixa fertilidade. O objetivo deste estudo visa à
obtenção de resultados sobre o desempenho corporal de bezerros submetidos à
alimentação com capim massai, contribuindo assim para mais informações sobre a
capacidade dessa gramínea no processo nutricional de bovinos. O projeto foi
desenvolvido no campo da Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ. A metodologia utilizada foi a
seguinte: todos os dias pela manhã (7h) e a tarde (16:30h), o capim foi coletado na
estação de forragicultura e fornecido diretamente no comedouro, em quantidade prédeterminada. O capim foi o único volumoso fornecido aos bezerros durante o
experimento. Foram fornecido também, 500 gramas de uma ração concentrada própria
para a fase de vida dos animais na forma farelada, com 16% de PB e 80% de NDT. Com
os seguintes ingredientes; milho moído, farelo de soja e mistura de minerais e de
vitaminas. Os mesmos tiveram livre acesso durante todo o tempo à água de boa
qualidade e ao sal mineral.
Palavras-chave: Desempenho, Bezerros Desmamados, Panicum maximum, Ganho de
peso.
Title: Desempenho corporal de bezerros alimentados com capim massai
Abstract: The Maasai grass is a grass multipurpose. In comparison tests with other
Panicuns, the Maasai proved advantageous to present better ground cover, better
persistence on land with low phosphorus levels, increased tolerance in areas with high
concentrations of aluminum and have more resistance to leafhopper das- pastures. Its
root system is privileged, with deep roots that capture water and nutrients easily, and
more adapt to adverse soil conditions such as compaction, high acidity and low fertility.
This study aims to obtain results on body performance of calves submitted to feeding
Maasai grass, thus contributing to more information about the ability of the grain in
cattle nutrition process. The project was developed in the field of Agricultural School of
Jundiaí - EAJ. The methodology used was as follows: every day in the morning (7 am)
and afternoon (16: 3h), the grass was collected in Forage Crops station and provided
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directly at the feeder in predetermined amount. The grass was the only roughage
provided to calves during the experiment. were also provided, 500 grams of a very
concentrated feed to the stage of life of animals in mash form, with 16% of CP and 80%
TDN. With the following ingredients; ground corn, soybean meal, and mixture of
minerals and vitamins. They had free access at all times to good quality water and
mineral salt.
Keywords: Performance, Weaned Calves, Panicum maximum, weight gain.
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Código: SB1379
Autor: LAURA VAN ROOIJEN CYSNEIROS
Orientador: BRUNA LEAL LIMA MACIEL
Título: "ESTADO NUTRICIONAL E COMPOSIÇÃO CORPORAL EM PRATICANTES DE
BALLET."
Resumo: No ballet clássico para se obter um bom resultado é necessário unir a técnica
com a performance física. O objetivo desse trabalho foi avaliar o estado nutricional
antropométrico de praticantes de ballet clássico, comparando com praticantes de
musculação e sedentárias. Participaram praticantes de ballet clássico (n=10),
praticantes de musculação (n=20) e sedentárias (n=18) do sexo feminino, sendo a média
de idade, 23,3 (11,33), 25,8 (7,58) e 20,7 (9,52) anos, respectivamente. Foram coletadas
as medidas de peso, altura, dobras cutâneas e circunferência da cintura, sendo calculado
o IMC/idade e IMC, o percentual de gordura corporal e massa magra. Para as
adolescentes, 100% das bailarinas, 25% das praticantes de musculação e 80% das
sedentárias foram classificadas como eutróficas segundo o IMC/idade. Para as adultas,
66,7% das bailarinas, 62,5% das praticantes de musculação e 50% das sedentárias,
eutróficas segundo o IMC. De acordo com os resultados obtidos pela circunferência da
cintura, apenas 15,8% (n=6) apresentaram risco para desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, sendo 10% (n=2) praticantes de musculação e 22,2% (n=4)
sedentárias. Já em relação a composição corporal, as bailarinas apresentaram um menor
%GC e maior %MM quando comparados aos grupos estudados. No presente estudo, as
bailarinas apresentaram melhor estado nutricional antropométrico, menor %GC e maior
%MM em relação aos demais grupos avaliados.
Palavras-chave: Ballet Clássico. Estado Nutricional. Composição corporal.
Title: NUTRITIONAL STATUS AND BODY COMPOSITION IN PRACTITIONERS OF BALLET
Abstract: In classical ballet to obtain a good result it’s necessary join technique with
physical performance. The aim of this study was to evaluate the anthropometric
nutritional status of classical ballet practitioners compared to weight lifters and
sedentary. Attended classical ballet practitioners (n=10), weight lifters practitioners
(n=20) and sedentary (n=18) womankind, the average age being 23,3 (11,33), 25,8
(7,58) e 20,7 (9,52) ears, respectively. They were collected measurements of weight,
height, skinfold thickness and waist circumference was calculated the body mass
index/age and the body mass index, the body fat percentage and lean mass. For
teenagers, 100% of ballet dancers, 25% of weight lifters e 80% of sedentarys were
classified as eutrophics according the body mass index/age. For the females adults,
66,7% of ballet dancers, 62,5% of weight lifters and the 50% of sedentarys, eutrophics
according the body mass index. According to the results obtained by waist
circumference, only 15,8% (n=6) presented risk for developing cardiovascular diseases,
about 10% (n=2) bodybuilders and 22,2% (n=4) sedentarys. However, about the body
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composition, the dancers had a lower body fat percentage and more lean mass
percentage when compared to the weight lifters and sedentary. In this study, the
dancers had better anthropometric nutritional status , lower BF% and higher% MM in
relation to other groups evaluated.
Keywords: Classic ballet, Nutritional status. Body composition.

2060

XXVII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2016

Código: SB1380
Autor: RAFAELA MAIARA DA SILVA SANTOS
Orientador: PAULA DA SILVA KUJBIDA
Título: Humor vítreo: relevante matriz biológica nas análises forense post-mortem
Resumo: O uso de humor vítreo como matriz biológica é uma ferramenta extremamente
útil em análises toxicológicas post mortem, principalmente nos casos onde há processos
putrefativos. Assim, a proposta desse trabalho foi realizar uma revisão sistemática sobre
o uso do humor vítreo como matriz biológica em análises toxicológicas post mortem.
Para isso, foram analisados 82.017 artigos científicos reportados nos últimos 10 anos,
após levantamento bibliográfico nas seguintes bases de dados: PubMed, ScienceDirect,
MedLine, Google Acadêmico e Scielo, sendo os descritores utilizados durante a pesquisa:
vitreous humour AND drugs; vitreous humour AND post mortem; vitreous humour AND
interpretation; vitreous humour AND blood; humor vítreo AND droga; humor vítreo
AND pós-morte; humor vítreo AND interpretação e humor vítreo AND sangue. Com a
análise dos 28 trabalhos selecionados, foi observado que o humor vítreo é uma
ferramenta forense útil não somente para a determinação de drogas de abuso, como
etanol, LSD, cocaína, canabinoides e opiaceos, como também para o rastreio de uso ante
mortem de fármacos como insulina, meprobamato e fenazepam. Sendo que as
metodologias cromatográficas foram as mais utilizadas para análise desses toxicantes.
Porém, mais evidências sobre a farmacocinética e comparação de concentrações dessas
substâncias de interesse encontradas no sangue e no humor vítreo são necessárias para
o uso dessa matriz alternativa com mais confiabilidade na interpretação dos resultados.
Palavras-chave: Humor vítreo. Post mortem. Análises toxicológicas.
Title: VITREOUS HUMOR AS SAMPLE ALTERNATIVE IN FORENSIC TOXICOLOGICAL
ANALYSIS
Abstract: The use of vitreous humor as a biological matrix is an extremely useful tool for
toxicological analysis post mortem, especially in cases where there putrefativos
processes. Thus, the purpose of this study was to conduct a systematic review of the use
of vitreous body as a biological matrix for toxicological analysis post mortem. For this,
we analyzed 82,017 scientific articles reported in the last 10 years, after literature in the
following databases: PubMed, ScienceDirect, MedLine, Google Scholar and Scielo, and
the descriptors used during the research: vitreous humor AND drugs; vitreous humor
AND post mortem; vitreous humor AND interpretation; vitreous humor AND blood;
humor vítreo AND droga; humor vítreo AND pós-morte; humor vítreo AND
interpretação and humor vítreo AND sangue. With the analysis of the 28 selected studies
it was observed that the vitreous humor is a useful forensic tool not only for the
determination of drugs of abuse, such as ethanol, LSD, cocaine, cannabinoids and
opioids, as well as to the use of screening antemortem of drugs such as insulin,
meprobamate and fenazepam. Since the chromatographic methods were the most used
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for analysis of toxicants. But more evidence on the pharmacokinetics and compared
concentrations of these substances of interest found in the blood and vitreous humor
are necessary for the use of this alternative matrix with more reliability in the
interpretation of results.
Keywords: Vitreous humor. Post mortem. Toxicological analysis.
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Código: SB1383
Autor: RAQUEL DA SILVA FERREIRA
Orientador: PATRICK RAMON STAFIN COQUEREL
Título: Correlação da melhora no condicionamento físico a melhora no desempenho de
memória
Resumo: Objetivo: Correlacionar o nível de aptidão física com o desempenho da
memória em idosos. Métodos: participaram deste estudo 36 idosos com idade entre 60
ou mais anos de idade de ambos os sexos, todos integrantes do Projeto de extensão
Caminhada na Água para Idosos (UFRN). Foi avaliada em cada indivíduo a aptidão física
através do instrumento Teste de aptidão Física para Idosos (TAFI) já para avaliação da
memória foi utilizado o teste de listas de palavras do CERAD, e a partir daí fez-se
comparação da pontuação intra indivíduo para ambos os testes a fim de observar se
houve ou não correlação entre ambos. Para análise estatística foi utilizado o programa
GraphPad Prism 5 versão 5.03 for Windows . Resultados: não houve diferença
significativa intra indíviduos entre os resultados ao se relacionar o nível de aptidão física
e a memória nos sujeitos participantes do estudo.
Palavras-chave: Idoso. Memória. Aptidão física.
Title: CORRELATION OF IMPROVEMENT IN FITNESS IMPROVES THE MEMORY
PERFORMANCE TITLE
Abstract: Objective: To correlate the level of physical fitness with memory performance
in older adults. Methods: in this study 36 elderly aged 60 years old of both sexes, all
members of the Extension Project Walk on Water for the Elderly (UFRN). Was assessed
in each individual physical fitness through physical fitness test instrument for the
Elderly (TAFI) has to evaluate the memory test was used lists of CERAD words, and from
there we compared intra score individual to both the tests to see whether or not there
was correlation between the two. Statistical analysis was performed using the
GraphPad Prism 5 program version 5.03 for Windows. Results: there was no significant
difference between intra individuals results to relate the level of physical fitness and
memory in the participants in the study.
Keywords: Elderly. Memory. Fitness improves.
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