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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 

aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 

Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 

os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 

cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 

professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  

 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 

possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 

recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País. Em 2018, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte realizou a 29ª edição do Congresso, abarcando 

uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de 

apresentações em workshops. Na fase inicial (Online), as apresentações dos 

trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos digitais (trabalho 

completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e disponibilizados 

amplamente para visitantes do site do evento (www.cic.propesq.ufrn.br), 

avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq. Durante a fase presencial 

do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a partir da etapa anterior, 

seguiram para as apresentações orais nos workshops. 

 

A 29ª edição do Congresso teve como tema “Ciência para Redução das 

Desigualdades”, estando alinhada aos 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao submeter os trabalhos ao Congresso, 

os alunos indicaram os objetivos da Agenda 2030 aos quais suas pesquisas 

estavam relacionadas. Essa iniciativa visa estimular a pesquisa científica e 

tecnológica voltada para a busca por soluções para os desafios sociais 

contemporâneos. 

  

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 

ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 

publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por 

meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos; 

e, por fim, a popularização da ciência, por meio do Espetáculo Científico do grupo 

Ciência em Show, com o objetivo de despertar o interesse de pessoas de todas 

as idades para que se tornem futuros pesquisadores. 



 

 Os alunos concorreram ao 2ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e 

Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017 

para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e 

tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de 

Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica. 

Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00 

(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos 

premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de 

concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2019 
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CÓDIGO: SB0003 

AUTOR: OZENIR PEDRO DE SOUZA 

ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA 

 

 

TÍTULO: Biologia reprodutiva do peixe cascudo, Hypostomus pusarum e da 

branquinha, Psectrogaster rhomboides (Osteichthyes:Characiformes) no açude 

Marechal Dutra, Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

O presente trabalho traz informações sobre os aspectos reprodutivos da 
branquinha Psectrogaster rhomboides e cascudo, Hypostomus pusarum. Nesse 
trabalho foi avaliada a estrutura do comprimento total do corpo e do peso 
corporal, proporção sexuale estágios de desenvolvimento das gônadas, 
fecundidade, índice gonadossomático (IGS), fator de condição (K) e época de 
desova. As capturas mensais dos peixes branquinhas foram realizadas entre 
março de 2009 a fevereiro de 2010, no Rio Acauã da bacia hidrográfica Piranhas-
Assú, Rio Grande do Norte. O tipo de crescimento encontrado foi alométrico 
negativo. As fêmeas apresentaram a primeira maturação sexual com 15 cm e os 
machos com 15,3 cm. O período de desova de P. rhomboides ocorreu de março 
a maio coincidindo com o período de chuva da região e quando ocorreram os 
maiores valores de IGS. As capturas dos peixes Hypostomus pusarum foram 
realizadas durante o período de julho de 2011 a junho de 2012. Os peixes H. 
pusarum foram pesados, medidos e o sexo foi identificado. Houve uma 
predominância de fêmeas sobre os machos apresentando um crescimento do 
tipo alométrico negativo. 

 
 
Palavras-chave: reprodução, Psectrogaster rhomboide, Hypostomus pusarum 

TITLE: Reproductive biology of the cascudo fish, Hypostomus pusarum 

(Osteichthyes: Siluriformes) and whiting, Psectrogaster rhomboides 

(Osteichthyes: Characiformes) in the Marechal Dutra reservoir, Rio Grande do 

Norte 

Abstract 

 

The present work presents information on the reproductive aspects of the whiting 
Psectrogaster rhomboides and cascudo, Hypostomus pusarum. In this study, the 
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structure of body length and body weight, sex ratio and stages of gonad 
development, fecundity, gonadosomatic index (GI), condition factor (K) and 
spawning season were evaluated. The monthly catches of whitefish were carried 
out between March 2009 and February 2010, in the Acauã River of the Piranhas-
Assú watershed, Rio Grande do Norte. The type of growth found was negative 
allometric. The females presented the first sexual maturation with 15 cm and the 
males with 15.3 cm. The spawning period of P. rhomboides occurred from March 
to May coinciding with the rainy period of the region and when the highest IGS 
values occurred. Catches of Hypostomus pusarum fish were carried out during 
the period from July 2011 to June 2012. Fish H. pusarum were weighed, 
measured and sex was identified. There was a predominance of females on the 
males presenting a growth of the negative allometric type. 

 
 
Keywords: reproduction, Psectrogaster rhomboide, Hypostomus pusarum 
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CÓDIGO: SB0007 

AUTOR: MARIA LUÍZA DE MEDEIROS RÊGO 

CO-AUTOR: DANIEL ARANHA REGO CABRAL 

ORIENTADOR: EDUARDO BODNARIUC FONTES 

 

 

TÍTULO: Pressão arterial sistólica medeia a relação entre índice de massa 

corporal e controle inibitório em crianças 

Resumo 

A prevalência da obesidade e da hipertensão tem crescido na população infantil 
ao redor do mundo. Nesse trabalho, foi explorado esse tema e apresentado que 
a existe uma relação entre índice de massa corporal e controle inibitório em 
crianças entre 9 e 11 anos, e que essa relação é mediada pela pressão arterial 
sistólica. 
 
Palavras-chave: Hipertensão; índice de massa corporal; crianças; controle 

inibitório; 

TITLE: Systolic blood pressure mediates the relation between body mass index 

and inhibitory control in children 

Abstract 

Obesity and hypertension have been associated to impairments in cognition in 
adults. In this work, we confirm the relationship between body mass index and 
cognitive inhibitory control in children and for the first time present systolic blood 
pressure as a mediating mechanism. 
 
Keywords: hypertension; cognition; mediation; obesity 
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CÓDIGO: SB0008 

AUTOR: ANA BEATRIZ GRACIANO DA COSTA 

CO-AUTOR: MARISLAYNE DE GUSMÃO PEREIRA 

CO-AUTOR: ROLDAO TEIXEIRA DE CARVALHO NETTO 

CO-AUTOR: BRENDA ADELINO DE MACÊDO CAMPELO 

ORIENTADOR: GELSON DOS SANTOS DIFANTE 

 

 

TÍTULO: Produção de forragem de cultivares de Brachiaria brizantha 

Resumo 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar a produção de forragem de cultivares de 
Brachiaria brizantha em sistema de produção de ovinos sob pastejo intermitente. 
Foram avaliadas quatro cultivares de Brachiaria brizantha: Piatã, Marandu, 
Xaraés e Paiaguás. As pastagens foram manejadas pelo método de pastejo 
intermitente, onde o início do período de ocupação de cada piquete era 
determinado pela meta de interceptação de luz (90 ou 95%) no pré-pastejo e o 
final com 20 cm de altura pós-pastejo, com isso os períodos de utilização e de 
descanso resultaram variação, de acordo com as metas de entrada e saída. Para 
a determinação de produção de forragem era coletadas seis amostras de 0 a 20 
cm e seis amostras na altura > 20 cm por piquete utilizando quadros de 1,0 m² 
de área. Nas coletas de 0 a 20 cm não diferiu o percentual de folha, MST foi 
maior para as cultivares Marandu e Xaraés. As coletas acima de 20 cm resultou 
que a cultivar Marandu teve a maior produção de MST. As cultivares Marandu e 
Xaraés apresentaram-se como boas opções forrageiras, uma vez que 
proporcionaram valores satisfatórios de massa de forragem total, bem como de 
seus constituintes. 
 
Palavras-chave: Colmo, lâmina foliar, material morto 

TITLE: Forage production of cultivars of Brachiaria brizantha 

Abstract 

 

The objective of this work was to evaluate the forage production of Brachiaria 
brizantha cultivars in a system of sheep production under intermittent grazing. 
Four cultivars of Brachiaria brizantha were evaluated: Piatã, Marandu, Xaraés 
and Paiaguás. The pastures were managed by the intermittent grazing method, 
where the beginning of the occupation period of each picket was determined by 
the interception of light (90 or 95%) in the pre-grazing and the final one with a 
post-grazing height of 20 cm, with that the periods of use and rest resulted in 
variation, according to the entry and exit goals. Six samples of 0 to 20 cm and six 
samples at a height> 20 cm per picket were collected for the determination of 
forage production using tables of 1.0 m² of area. In the samples from 0 to 20 cm 
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did not differ the leaf percentage, MST was higher for the cultivars Marandu and 
Xaraés. The samples above 20 cm resulted in the highest production of MST in 
the Marandu cultivar. The cultivars Marandu and Xaraés presented as good 
forage options, since they provided satisfactory values of mass of total forage, as 
well as of its constituents. 

 
 
Keywords: Dead material, harrow, leaf blade, 
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CÓDIGO: SB0009 

AUTOR: ROLDAO TEIXEIRA DE CARVALHO NETTO 

ORIENTADOR: GELSON DOS SANTOS DIFANTE 

 

 

TÍTULO: Desempenho individual e produtividade de ovinos de corte em 

pastagens de Brachiaria brizantha 

Resumo 

 

Objetivou-se com este trabalho verificar o efeito de cultivares de Brachiaria 
brizantha e dos manejos sobre o desempenho individual e produtividade de 
ovinos de corte. Foram avaliadas quatro cultivares: Piatã, Marandu, Xaraés e 
Paiaguás. As pastagens foram manejadas pelo método de pastejo intermitente, 
onde o início do período de ocupação de cada piquete foi determinado pela meta 
de interceptação de luz (90 ou 95%) no pré-pastejo e o final com 20 cm de altura 
pós-pastejo. O ganho médio diário (GMD) não deferiu para a cultivar Xaraés em 
nem um dos ciclos. As cultivares, Paiaguás (0,08 kg/dia), Piatã (0,10 kg/dia) e 
Marandu (0,09 kg/dia) obtiveram maior ganho médio diário (GMD) no ciclo 2. As 
cultivares Marandu e Piatã podem produzir ganhos satisfatórios para ovinos em 
pastejo sem uso de suplemento na época das águas na região Nordeste do 
Brasil. 

 
 
Palavras-chave: Nordeste, Produção animal, Ganho médio diário. 

TITLE: Individual performance and yield of cut sheep on pastures of Brachiaria 

brizantha 

Abstract 

 

The objective of this work was to verify the effect of cultivars of Brachiaria 
brizantha and of the management on the individual performance and yield of cut 
sheep. Four cultivars were evaluated: Piatã, Marandu, Xaraés and Paiaguás. The 
pastures were managed by the intermittent grazing method, where the beginning 
of the occupation period of each picket was determined by the interception of light 
(90 or 95%) in the pre-grazing and the final one with a post-grazing height of 20 
cm. The average daily gain (GMD) did not defer for the cultivar Xaraés in neither 
one of the cycles. Cultivars, Paiaguás (0.08 kg / day), Piatã (0.10 kg / day) and 
Marandu (0.09 kg / day) obtained the highest average daily gain (ADG) in cycle 
2. Marandu and Piatã to produce satisfactory gains for grazing sheep without 
supplement use during the water season in the Northeast region of Brazil. 
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Keywords: Northeast, Animal production, Average daily gain. 
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CÓDIGO: SB0012 

AUTOR: ANA CAROLINA CRUZ CHAVES 

ORIENTADOR: CLAUDIA SOUZA MACEDO 

 

 

TÍTULO: Desenvolvimento e Aceitação de Sorvete de Abacate com Limão 

Resumo 

 

O trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar características sensoriais e 
aceitação do sorvete de abacate com limão. Os testes sensoriais foram 
realizados com 70 provadores não treinados, com faixa etária entre 14 a 47 anos. 
Foi aplicado o teste afetivo com escala hedônica de 1 a 9 pontos, o índice de 
aceitação e intenção de compra. Pôde-se verificar que a amostra de sorvete foi 
bem aceita pelo público que participou da análise sensorial. O atributo sabor e 
aparência global foram os que obtiveram indices de aceitabilidades maiores, 
enquanto a textura recebeu notas e comentários do público onde sugerem seu 
aprimoramento. Assim, os resultados obtidos neste estudo concluem que a 
formulação testada apresentou boa aceitação sensorial. 

 
 
Palavras-chave: gelado comestível, fruto tropical, analise sensorial. 

TITLE: Development and Acceptance of Fruit, Seed and Herbal Sundaes 

Abstract 

 

The objective of this work was to develop and evaluate sensorial characteristics 
and acceptance of lemon and avocado ice cream. Sensory tests were performed 
with 70 untrained testers, ranging in age from 14 to 47 years. The affective test 
was applied with a hedonic scale of 1 to 9 points, and the acceptance index and 
purchase intention. It was verified that the sample of ice cream was well accepted 
by the public that participated in the sensorial analysis. The taste and overall 
appearance attributes were those that obtained higher acceptability indices, while 
the texture received comments and comments from the public where they 
suggest its improvement. Thus, the results obtained in this study conclude that 
the formulation tested showed good sensory acceptance. 

 
 
Keywords: edible ice cream, tropical fruit, sensory analysis. 
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CÓDIGO: SB0017 

AUTOR: MACIEL LOPES DA SILVA 

ORIENTADOR: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS 

 

 

TÍTULO: Avaliação das propriedades físicas e físico químicas do oléo de buriti 

produzido via fermentação 

Resumo 

O buriti (Mauritia flexuosa) apresenta grande potencial, despertando interesse 
da indústria em diversos ramos, como alimentício, artesanal e cosmético. O óleo 
de buriti, extraído da polpa dos frutos desperta interesse devido à sua 
composição química e farmacológica. O que se tem observado, no entanto, é 
que os processo de extração utilizados pelas indústrias apresentam 
desvantagens como laborismo, maior risco ao meio ambiente, por utilização de 
solventes orgânicos quando utilizada a extração química. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi realizar a caracterização física e físico-química do óleo obtido por 
processo biotecnológico. O óleo de buriti foi produzido por fermentação e 
fornecido pela empresa Plantus S.A., para caracterização físico-química e física, 
as quais foram realizadas no Laboratório de Bromatologia na Faculdade de 
Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, seguindo os 
procedimentos adotados pelo Instituto Adolf Lutz. O índice de acidez 1,97 ± 0,03 
e peróxido 8,34 ± 0,40 encontram-se em conformidade com a legislação vigente. 
O índice de Iodo 105,92 ± 4,21 e o de Saponificação 230 ± 2,51 encontrados no 
presente trabalho não corroboram com resultados obtidos por outros autores, o 
que pode ser justifica pelo diferente processo de obtenção do óleo. Os demais 
parâmetros físicos, com exceção da densidade 0,91 ± 0,00 que corroborou com 
dados da literatura, não foi possível correlação, pois não se encontrou na 
literatura, estudos sobre esses índices. 
 
Palavras-chave: Mauritia flexuosa; óleo vegetal; biotecnológico. 

TITLE: Evaluation of physical and physical chemical properties of buriti oil 

produced by fermentation 

Abstract 

The buriti (Mauritia flexuosa) presents great potential, arousing interest of the 
industry in diverse branches, like food, artisanal and cosmetic. The buriti oil, 
extracted from the pulp of the fruits arouses interest due to its chemical and 
pharmacological composition. What has been observed, however, is that the 
extraction processes used by the industries present disadvantages such as labor, 
greater risk to the environment, the use of organic solvents when using chemical 
extraction. Thus, the objective of this work was to perform the physical and 
physico-chemical characterization of the oil obtained by biotechnological 
process. Buriti oil was produced by fermentation and supplied by Plantus SA, for 
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physicochemical and physical characterization, which were carried out in the 
Laboratory of Bromatology at the Faculty of Pharmacy of the Federal University 
of Rio Grande do Norte, following the procedures adopted by the Institute Adolf 
Lutz. The acid value 1.97 ± 0.03 and peroxide 8.34 ± 0.40 comply with current 
legislation. The Iodine content 105.92 ± 4.21 and the Saponification index 230 ± 
2.51 found in the present study do not corroborate with results obtained by other 
authors, which may be justified by the different process of obtaining the oil. The 
other physical parameters, except for the density 0,91 ± 0,00 that corroborated 
with data from the literature, could not be correlated, since no studies on these 
indices were found in the literature. 
 
Keywords: Mauritia flexuosa; vegetable oil; biotechnology. 
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CÓDIGO: SB0018 

AUTOR: BRENDA ADELINO DE MACÊDO CAMPELO 

CO-AUTOR: ROLDAO TEIXEIRA DE CARVALHO NETTO 

CO-AUTOR: ANA BEATRIZ GRACIANO DA COSTA 

CO-AUTOR: JÉSSICA GOMES RODRIGUES 

ORIENTADOR: GELSON DOS SANTOS DIFANTE 

 

 

TÍTULO: Comportamento ingestivo de ovinos de corte em pastagens de 

Brachiaria brizantha 

Resumo 

Resumo: Objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo de ovinos em 
pastagem de brachiaria brizantha. Foram avaliadas quatro cultivares de 
Brachiaria brizantha: Piatã, Marandu, Xaraés e Paiaguás, sob duas metas de 
manejo (90 e 95% de IL no pré-pastejo). Foram utilizados 24 ovinos do genótipo 
Santa Inês, com peso vivo médio inicial de ±15 kg, além de animais reguladores 
para o ajuste na taxa de lotação. Os animais foram identificados com brincos 
plásticos numerados e com colares de diferentes cores, uma para cada cultivar. 
Estes foram avaliados visualmente, três animais testes para cada observador. 
As observações foram feitas em turnos de 48h, onde foram registradas as 
atividades dos animais a cada 5 minutos. As atividades observadas foram tempo 
de pastejo, de ruminação e de ócio, as duas últimas divididas em de pé e deitado. 
Os animais manejados nas cultivares Xaraés e Paiaguás realizaram um menor 
tempo de taxa de bocado. Ruminação em pé e tempo de consumo de água não 
teve diferença entre os tratamentos. Ovinos manejados em pastos de capim-
Paiaguás demandam maior tempo de pastejo e ruminação que os animais 
mantidos nas demais cultivares avaliadas, a estrutura do pasto afetou o 
comportamento ingestivo dos animais. 
 
Palavras-chave: Bocado, Brachiaria brizantha ,ócio, pastejo, ruminação 

TITLE: Feeding behavior of cutting sheep in pasture of Brachiaria brizantha 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the ingestive behavior of sheep in 
Brachiaria brizantha pasture. Four cultivars of Brachiaria brizantha were 
evaluated: Piatã, Marandu, Xaraés and Paiaguás, under two management goals 
(90 and 95% IL in pre-grazing). Twenty - four sheep of the Santa Inês genotype 
were used, with initial mean live weight of ± 15 kg, as well as regulating animals 
for the stocking rate adjustment. The animals were identified with numbered 
plastic earrings and necklaces of different colors, one for each cultivar. These 
were visually assessed, three animal tests for each observer. The observations 
were made in shifts of 48h, where the activities of the animals were recorded 
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every 5 minutes. The observed activities were time of grazing, rumination and 
idleness, the last two divided into standing and lying down. The animals handled 
in the cultivars Xaraés and Paiaguás performed a shorter bit rate time. Standing 
rumination and water consumption time did not differ between treatments. Sheep 
managed in Paiaguás grass pastures require longer grazing and rumination time 
than the animals kept in the other cultivars evaluated, the pasture structure 
affected the ingestive behavior of the animals. 
 
Keywords: Bit, Brachiaria brizantha, grazing, leisure, ruminating 
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CÓDIGO: SB0022 

AUTOR: THIAGO DA SILVA BEZERRA 

ORIENTADOR: VILANI MEDEIROS DE ARAUJO NUNES 

 

 

TÍTULO: Caracterização das ILPI da grande Natal/RN 

Resumo 

 

A diminuição da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida 
representam um fenômeno mundial, resultando no envelhecimento populacional 
e trazendo profundas implicações para as políticas sociais e novos desafios à 
saúde pública global contemporânea (FRANCISCO, 2018). Em razão disso, 
existe um aumento na criação de ILPI, uma espécie de instituição de caráter 
social e de saúde, podendo ser com ou sem fins lucrativos. Por essa razão, o 
presente trabalho tem como objetivo avaliar as ILPI da região metropolitana de 
Natal/RN com base na estrutura física e recursos humanos. O estudo possui 
caráter descritivo e natureza quantitativa. Inicialmente foram identificadas as ILPI 
cadastradas pela Vigilância Sanitária dos Municípios de Natal, Macaíba e 
Parnamirim, estas últimas, localizadas na região metropolitana da cidade. Os 
dados foram inseridos na planilha excel e analisados pelo programa estatístico 
SPSS®, versão 20.0, resultando dados estatísticos, quadros e gráficos para 
facilitar a interpretação dos resultados e posterior descrição da caracterização 
das unidades. O estudo teve como resultados a descrição e análise do tempo de 
funcionamento das ILPI, a situação dos imóveis, os recursos financeiros das 
unidades, a formação dos responsáveis técnicos e sua carga horária e perfil do 
recursos humanos e dos idosos. 

 
 
Palavras-chave: Instituições de longa permanência. Idosos. Caracterização. 

TITLE: Characterization of the ILPI of Natal / RN. Idosos. 

Abstract 

Decreased mortality rates and increased life expectancy represent a worldwide 
phenomenon, resulting in population aging and profound implications for social 
policies and new challenges to contemporary global public health (FRANCISCO, 
2018). As a result, there is an increase in the creation of ILPI, a kind of social and 
health institution, which can be either for-profit or non-profit. For this reason, the 
present study aims to evaluate the ILPI of the metropolitan region of Natal / RN 
based on physical structure and human resources. The study has a descriptive 
character and a quantitative nature. Initially, the ILPI registered by the Sanitary 
Surveillance of the Municipalities of Natal, Macaíba and Parnamirim, the latter 
located in the metropolitan area of the city, were identified. The data were 
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inserted into the Excel spreadsheet and analyzed by the statistical software 
SPSS®, version 20.0, resulting in statistical data, tables and graphs to facilitate 
the interpretation of the results and later description of the characterization of the 
units. The results of the study were the description and analysis of the operating 
time of the ILPI, the real estate situation, the financial resources of the units, the 
training of the technical staff and their workload and the profile of human 
resources and the elderly. 
 
Keywords: Long-term institution .Elderly. Description 
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TÍTULO: EFICÁCIA DA TERAPIA FOTODINÂMICA COMO TERAPIA 

COMPLEMENTAR À INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA NOS PARÂMETROS 

CLÍNICOS DE BOLSAS PERIODONTAIS RESIDUAIS DE PACIENTES EM 

MANUTENÇÃO PERIODONTAL. 

Resumo 

Avaliar longitudinalmente a eficácia da terapia fotodinâmica como terapia 
complementar à instrumentação mecânica em bolsas periodontais residuais. O 
estudo caracterizou-se por um ensaio clínico longitudinal, prospectivo e 
controlado de boca-dividida. Cento e quatorze sítios periodontais residuais com 
profundidade de sondagem ≥ 4 mm com sangramento à sondagem foram 
distribuídos em dois grupos: 57 no grupo teste (RACR + TFDA) e 57 no grupo 
controle (RACR). A RACR foi realizada em sessão única. A condição de higiene 
bucal, através do índice de placa visível (IPV) e índice de sangramento gengival 
(ISG), e os parâmetros clínicos periodontais de índice de sangramento à 
sondagem (ISS), profundidade de sondagem (PS) e nível de inserção clínica 
(NIC) foram avaliados na linha base e após 03 meses. Os dados coletados foram 
tabulados e submetidos à análise estatística com testes não-paramétricos de 
Wilcoxon, McNemar e Mann-Whitney, com nível de significância de 5%. Para o 
IPV foi observada uma diminuição de 36, 78 para 19,04 após 03 meses de 
acompanhamento e o ISG foi reduzido de 32,95 para 13,04, resultando em 
reduções estatisticamente significativas para ambos os parâmetros (p<0,001). 
Observou-se redução do IPV por sítio, do ISS e da PS além de ganho do NIC 
entre T0 e T3 para ambos os grupos de tratamento (p<0,001), porém na 
comparação intergrupos não houve diferença estatisticamente significativa 
(p>0,05). A TFDA adjuvante à RACR não proporcionou benefícios adicionais. 
 
Palavras-chave: Fotoquimioterapia. Laser. Periodontite crônica. Bolsa 

periodontal. 

TITLE: EFFECTIVENESS OF PHOTODYNAMIC THERAPY AS ADDITIONAL 

THERAPY TO MECHANICAL INSTRUMENTATION IN CLINICAL 

PARAMETERS OF PERIODONTAL RESIDUAL POCKETS OF PERIODONTAL 

MAINTENANCE PATIENTS. 

Abstract 
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To evaluate longitudinally the effectiveness of photodynamic therapy as 
complementary therapy to mechanical instrumentation in periodontal residual 
pockets. The study was characterized by a longitudinal, prospective and 
controlled split-mouth clinical trial. One hundred and fourteen periodontal residual 
sites with probing depth ≥ 4 mm with probing bleeding were divided into two 
groups: 57 in the test group (RACR + TFDA) and 57 in the control group (RACR). 
The RACR was performed in single session and full mouth. The condition of oral 
hygiene, through the visible plaque index (IPV) and gingival bleeding index (ISG) 
and periodontal clinical parameters of bleeding on probing (ISS), probing depth 
(PS) and clinical attachment level (NIC) were evaluated at the baseline and after 
3 months. The data collected were tabulated and submitted to statistical analysis 
with non-parametric tests of Wilcoxon, McNemar and Mann-Whitney, with a 
significance level of 5%. A reduction from 36, 78 to 19.04 was observed for the 
IPV after 03 months of follow-up and the ISG was reduced from 32.95 to 13.04, 
resulting in statistically significant reductions for both parameters (p <0.001) . 
There was a reduction in IPV per site, ISS and PS, as well as gain of NIC between 
T0 and T3 for both treatment groups (p <0.001), but in the intergroup comparison 
there was no statistically significant difference (p> 0.05). Adjuvant TFDA to RACR 
did not provide additional benefits for clinical parameters assessed. 
 
Keywords: Photochemotherapy. Laser. Chronic periodontitis. Residual 

periodontal. 
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TÍTULO: Características reprodutivas dos peixes pescada branca, Plagioscion 

squamosissimus e tucunaré comum, Cichla monoculus no açude Marechal 

Dutra, Rio Grande do Norte 

Resumo 

O presente trabalho verificou os aspectos reprodutivos de duas espécies de 
peixe introduzidas na ictiofauna do bioma Caatinga: o Tucunaré, Cichla 
monoculus e a Pescada-branca, Plagioscion squamosissimus. As coletas foram 
realizadas mensalmente durante o período de estudo, Agosto/2017 a 
Junho/2018. Capturados um total de 146 exemplares do Tucunaré e 188 da 
Pescada-branca. A população de C. monoculus amostrada mostrou uma leve 
predominância de fêmeas (52%) com os machos sendo maiores em 
comprimento e peso. Para P. squamosissimus houve uma predominância de 
fêmeas (69%) e não houve diferença significativa entre o comprimento e o peso 
entre os sexos. Ambas as espécies apresentaram para macho e fêmeas um 
crescimento do tipo alométrico positivo, indicando um maior incremento de peso 
do que comprimento. O L50 para machos de C. monoculus foi de 26,2 cm 
enquanto que as fêmeas 21,4 cm, tamanho inferior aos machos. Para P. 
squamosissimus o L50 foi de 23,6 cm para fêmeas e 20,5 cm para os machos. 
Durante o período reprodutivo de C. monoculus, o fator de condição e o IGS 
foram correlacionadas negativamente, mostrou um período reprodutivo 
estendido, com picos em Outubro e Abril. Mesmo padrão foi encontrado para P. 
squamosissimus. A fecundidade para C. monoculus foi de 3100 ovócitos 
maduros por fêmea, com ocorrência simultânea de ovócitos de diferentes 
tamanhos, indicando desova parcelada. P. squamosissimus apresenta ovócitos 
pequenos com uma fecundidade de 23.740 e desova do tipo parcelada. 
 
Palavras-chave: Reprodução.Peixe introduzido.Semiárido.Caatinga. 

TITLE: Reproductive characteristics of fish silver croaker, Plagioscion 

squamosissimus and the tucunaré, Cichla monoculos in the Marehal Dutra 

reservoir, Rio Grande do Norte. 

Abstract 

This study verified the reproductive aspects of two introduced fish species of the 
ichthyofauna in the Caatinga biome: the tucunaré, Cichla monoculus and the 
silver croaker, Plagioscion squamosissimus. The collections were carried out 
monthly during the study period, from August 2017 to June 2018. A total of 146 
specimens of tucunaré and 188 of the silver croaker were captured. The sampled 
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population of C. monoculus showed a slight predominance of females (52%) and 
males being larger in length and weight. For P. squamosissimus there were a 
predominance of females (69%) and there was no significant difference between 
length and weight between the sexes. Both species had a positive allometric 
growth for both male and female, indicating a greater increase in weight than 
length. The L50 for males of C. monoculus were 26.2 cm while for females were 
21.4 cm, size smaller than males. For P. squamosissimus the L50 were 23.6 cm 
for females and 20.5 cm for males. During the reproductive period of C. 
monoculus, the condition factor and the GSI were negatively correlated and 
showed an extended reproductive period, with peaks in October and April. The 
same pattern was found for P. squamosissimus. The fecundity for C. monoculus 
was 3100 mature oocytes per female, with simultaneous occurrence of oocytes 
with of different sizes, indicating split spawning. P. squamosissimus presents 
small oocytes with a fecundity of 23,740 and the split spawning. 
 
Keywords: Reproduction.Introduced fish.Semiarid.Caatinga. 
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TÍTULO: Monitoramento do vírus Zika no Estado do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

O vírus Zika é um flavivírus da família Flaviviridae transmitido ao hospedeiro 
humano pela picada das fêmeas do mosquito do gênero Aedes infectadas. Antes 
restrito aos continentes africano e asiático, chegou ao Nordeste do Brasil em 
2015. A infecção pelo ZIKV é em geral, branda e autolimitada, embora tenha sido 
constatada a ocorrência de síndrome de Guillain-Barré e na infecção materna 
durante a gravidez tenha resultando em microcefalia congênita. O objetivo deste 
estudo foi realizar o monitoramento do vírus zika no Estado do Rio Grande do 
Norte a partir da análise da prevalência da infecção em pacientes com suspeita 
da infecção e distribuição das taxas de prevalência de acordo com o gênero e 
faixa-etária. Foram analisadas 353 amostras de soro ou sangue total, utilizando 
a técnica de RT-PCR em tempo real para detecção de uma sequência específica 
do genoma viral. As amostras foram coletadas no período de 2014 a 2016, mas 
os dados apresentados são apenas de 2014 e 2015, uma vez que no ano de 
2016 não houve amostra positiva e no ano 2017 até agosto de 2018, nenhuma 
amostra suspeita de infecção pelo vírus zika foi enviada ao laboratório. A taxa 
de prevalência global da infecção encontrada foi de 17,6%, sendo 10,4% no ano 
2014 e 21,0% no ano de 2015. A maioria dos indivíduos infectados estavam na 
faixa etária de zero a 50 anos e as taxas de prevalência para homens e mulheres 
foram muito semelhantes, de 17,3% e 17,7% respectivamente. 

 
 
Palavras-chave: Zika vírus. Arboviroses. Prevalência. Monitorameto. 

TITLE: Monitoring of the Zika virus in the State of Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

The Zika virus is a flavivirus of the Flaviviridae family transmitted to the human 
host by the bite of infected female mosquitoes of the genus Aedes. Although 
restricted to the African and Asian continents, it arrived in Northeast Brazil in 
2015. ZIKV infection is usually mild and self-limiting, although Guillain-Barré 
syndrome has been observed and maternal infection during pregnancy has 
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resulted in congenital microcephaly. The objective of this study was to monitor 
zika virus in the State of Rio Grande do Norte from the analysis of the prevalence 
of infection in patients with suspected infection and distribution of prevalence 
rates according to gender and age group. A total of 353 serum or whole blood 
samples were analyzed using the real-time RT-PCR technique to detect a specific 
sequence of the viral genome. The samples were collected from 2014 to 2016, 
but the data presented are only from 2014 and 2015, since in 2016 there was no 
positive sample and in the year 2017 until August 2018, no sample suspected of 
being infected with the zika virus was sent to the laboratory. The overall infection 
prevalence rate found was 17.6%, being 10.4% in the year 2014 and 21.0% in 
the year 2015. The majority of the infected individuals were in the age group from 
zero to 50 years and the rates of prevalence for men and women were very 
similar, of 17.3% and 17.7% respectively. 

 
 
Keywords: Zika virus. Arboviroses. Prevalence. Monitoring. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS E 

DE SAÚDE DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

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

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE SOCIO-DEMOGRAPHIC AND HEALTH 

CONDITIONS OF THE USERS SERVED BY THE RIO GRANDE DO NORTE 

URGENCY MOBILE ATTENDANCE SERVICE 

Abstract 

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

Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise 

Resumo 

Introdução: A doença renal crônica é um problema de saúde pública e tem 
atingido grande parte da população mundial a cada ano. Por isso, é importante 
oferecer um cuidado seguro e de qualidade por meio da identificação dos 
diagnósticos de Enfermagem nessa clientela para o planejamento de 
intervenções e resultados mais eficazes em saúde. Objetivo: Identificar a 
prevalência dos sinais e sintomas do diagnóstico de Enfermagem Autocontrole 
Ineficaz da Saúde nos indivíduos com doença renal crônica. Metodologia: 
Estudo transversal, realizado com 200 pacientes em um serviço de referência 
em nefrologia na cidade de Natal/RN, entre os meses de março e abril de 2015. 
Resultados: O diagnóstico de enfermagem pesquisado esteve presente em 
89% da amostra. Os sinais e sintomas prevalentes foram: alterações de exames 
laboratoriais, escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas de saúde, 
expressão de dificuldade com regimes prescritos e não adesão ao tratamento. 
Os indicadores clínicos que melhor representaram o diagnóstico foram: peso 
seco descontrolado, aumento do número de hospitalizações, fadiga, prurido e 
resposta mal adaptada ao estresse. Conclusão: Conclui-se que é prevalente os 
sinais e sintomas desse diagnóstico na clientela hemodialítica. 

 
Palavras-chave: Doença renal. Hemodiálise. Diagnóstico de Enfermagem. 

TITLE: Validation of nursing diagnosis Ineffective self control of health in patients 

undergoing hemodialysis 

Abstract 

 

Introduction: Chronic kidney disease is a public health problem and has reaches 
a large portion of the world's population every year. Therefore, it is important to 
offer a safe and qualified care through the identification of nursing diagnoses in 
this clientele for the planning of interventions and more effective results in health. 
Objective: To identify the prevalence of signs and symptoms of the Nursing 
Diagnosis Ineffective Self-Control of Health in individuals with chronic kidney 
disease. Methodology: A cross-sectional study was performed with 200 patients 
at a referral service in nephrology in the city of Natal/RN, between March and 
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April of 2015. Results: The nursing diagnosis was present in 89% of the sample. 
The most prevalent signs and symptoms were: changes in laboratory tests, 
choices of daily life that are ineffective in achieng health, expression of difficulty 
with prescribed regimens and non adherence to treatment. The clinical indicators 
that best represented the diagnosis were: uncontrolled dry weight, increased 
number of hospitalizations, fatigue, pruritus and poorly adapted response to 
stress. Conclusion: It is concluded that the signs and symptoms of this diagnosis 
are prevalent in the hemodialytic clientele. 

 
 
Keywords: Renal disease. Hemodialysis. Nursing Diagnosis. 
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TÍTULO: Validação da Escala do Nível de Adaptação do Estomizado (ENAE) 

Resumo 

Objetivo: validar a Escala do Nível de Adaptação do Estomizado (ENAE), 
elaborada à luz do Modelo de Roy, a partir dos procedimentos experimentais e 
analíticos. Metodologia: estudo do tipo metodológico, abordagem quantitativa, 
realizado Centro de Reabilitação Infantil e Adulto do Rio Grande do Norte 
(CRI/CRA). A amostra foi composta por 200 pessoas com estomias intestinais. 
O instrumento utilizado foi escala tipo likert com cinco itens de pontuações 
diferentes. Para análise das informações coletadas foi utilizada estatística 
descritiva e inferencial. O projeto foi apreciado pela Comissão de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com CAAE de 
número 55191516.8.0000.5537. Resultados: O Alfa de Cronbach apresentou 
0,931, teste de correlação de Pearson entre 0,723 a 0,870 e o teste de kruskal-
Wallis, com relação significante (p<0,001). A análise dos resultados indica fortes 
evidências de validade do instrumento, que atingiu os critérios de fidedignidade, 
confiabilidade, precisão e validade de critério adotados. Conclusão: Portanto a 
análise dos resultados indica fortes evidências de validade do instrumento 
proposto, sendo promissor o seu uso para avaliar o nível de adaptação da 
pessoa com estomia de forma eficaz. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Estomia; Estudos de validação 

TITLE: Validation of Escala do Nível de adaptação do estomizado (ENAE) 

Abstract 

Objective: to validate the Escala do Nível de Adaptação do Estomizado (ENAE), 
elaborated in the light of the Roy Model, from the experimental and analytical 
procedures. Methodology: methodological study, quantitative approach, carried 
out at the Centro de Reabilitação Infantil e Adulto do Rio Grande do Norte 
(CRI/CRA). The sample consisted of 200 people with intestinal stomies. The 
instrument used was likert type scale with five items of different scores. To 
analyze the information collected, descriptive and inferential statistics were used. 
The project was evaluated by Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, with CAAE number 55191516.8.0000.5537. 
Results: Cronbach's alpha presented 0.931, Pearson's correlation test between 
0.723 and 0.870, and the kruskal-Wallis test, with a significant relation (p <0.001). 
The analysis of the results indicates strong evidence of validity of the instrument, 
which reached the criteria of reliability, reliability, precision and criterion validity 
adopted. Conclusion: Therefore, the analysis of the results indicates strong 
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evidence of validity of the proposed instrument, and its use is promising to 
evaluate the level of adaptation of the person with stoma effectively. 
 
Keywords: Nursing; Stomach; Validation studies 
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TÍTULO: Uma nova espécie de Aethiopella Handschin (Collembola, Neanuridae) 

do Rio Grande do Norte, Brasil 

Resumo 

 

Aethiopella Handschin, 1942 é um gênero cosmopolita de Collembola com 22 
espécies descritas em todo mundo. Destas, 5 espécies são registradas na 
Região Neotropical. Neste trabalho é descrita uma nova espécie de Aethiopella 
encontrada na Chácara Santa Clara, Nísia Floresta, Rio Grande do Norte. Os 
espécimes foram coletados com armadilhas de pitfall e aspiradores 
entomológicos e fixados em etanol 70%; parte destes foram clareados usando 
Líquido de Nesbitt e Líquido de Arlé e montados em lâminas semipermanentes 
com Líquido de Hoyer. A nova espécie possui o quarto artículo antenal com bulbo 
apical trilobado e 7 sensilas; órgão subapical do terceiro artículo antenal com 2 
sensilas internas e 2 cerdas guarda subiguais; 8+8 olhos; maxila estiliforme; 
tibiotarso I-III com 19, 19 e 18 cerdas, respectivamente; tenáculo com 3+3 
dentes; dens com 5+5 a 7+7 cerdas; poro genital masculino com 4+4 cerdas 
diferenciadas; e 2+2 cerdas hr nas valvas anais. A nova espécie assemelha-se 
a A.littoralis Fernandes & Mendonça, 2003, A.ariana Najt, Thibaud & Weiner, 
1990 e A.piralandresae Palacios-Vargas & Montejo-Cruz, 2014, porém difere 
destas pela combinação da morfologia do bulbo apical da Ant. IV, número de 
vesículas do órgão pós-antenal e cerdas do dens. Estas diferenças validam a 
nova espécie, sendo a terceira registrada no Brasil e a primeira do gênero para 
o Rio Grande do Norte. 

 
 
Palavras-chave: Aethiopella, Poduromorpha, Pseudachorutinae, taxonomia 

TITLE: A new species of Aethiopella Handschin (Collembola, Neanuridae) from 

Rio Grande do Norte, Brazil 

Abstract 

Aethiopella Handschin, 1942 is a cosmopolitan genus of Collembola with 22 
species described all around the world. Of these, 5 species are recorded in the 
Neotropical Region. This work describes a new species of Aethiopella found in 
the Santa Clara Farm, Nísia Floresta, Rio Grande do Norte. The specimens were 
collected with pitfall traps and entomological vacuum cleaners and fixed in 70% 
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ethanol; part of these were clarified using Nesbitt Liquid and Arlé Fluid and 
mounted on semipermanent slides with Hoyer Fluid. The new species has the 
fourth antennal article with trilobate apical bulb and 7 sensilla; subapical organ of 
the third antennal article with 2 internal sensilla and 2 subunit guardian bristles; 
8 + 8 eyes; maxilla styliform; tibiotarsi I-III with 19, 19 and 18 chaetae, 
respectively; tenaculum with 3 + 3 teeth; dens with 5 + 5 to 7 + 7 dorsal chaetae; 
male genital plate with 4+4 modified eugenital strong chaetae and 2 + 2 hr 
chaetae in the anal valves. The new species resembles A.littoralis Fernandes & 
Mendonça, 2003, A.ariana Najt, Thibaud & Weiner, 1990 and 
A.piralandresae Palacios-Vargas & Montejo-Cruz, 2014, but differs from these by 
the combination of the apical bulb morphology of Ant. IV, number of post-antennal 
organ vesicles and dens chaetae. These differences validate the new species, 
being the third recorded in Brazil and the first of its kind for Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: Aethiopella, Poduromorpha, Pseudachorutinae, taxonomy 
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TÍTULO: Avaliação da importância da coloração da quela de caranguejos 

chama-maré do gênero Leptuca no reconhecimento interespecífico 

Resumo 

Na escolha de parceiros reprodutivos, muitas vezes é necessário que as fêmeas 
discriminem indivíduos coespecíficos de heteroespecíficos semelhantes, 
principalmente se estes vivem em simpatria, erros no reconhecimento de 
espécies podem ter implicações evolutivas. As espécies Leptuca cumulanta e 
Leptuca leptodactyla habitam manguezais no litoral do Rio Grande do Norte, 
vivendo em áreas próximas e por vezes coexistindo. Eles são similares em 
diversos aspectos, como display de corte (waving), tamanho e presença de 
quelípodo hipertrofiado, mas diferem quanto a coloração. Este trabalho teve 
como objetivo verificar se a coloração da quela dos caranguejos L. leptodactyla 
e L. cumulanta é utilizada no reconhecimento interespecífico. Para testar essa 
hipótese foi realizado um experimento comportamental, que consistiu em dar às 
fêmeas de L. leptodactyla escolha binária entre dois potenciais parceiros 
reprodutivos. Os resultados revelaram que as fêmeas de L. leptodactyla tendem 
a interagir com maior frequência com machos coespecíficos quando defrontados 
com seus congêneres, o que indica que a coloração da quela desses animais 
exerce um importante papel no reconhecimento interespecífico. 
 
Palavras-chave: Crustacea; Chama Maré; visão de cores; reconhecimento de 

espécies. 

TITLE: Evaluation of the importance of the coloration of the claw of fiddler crabs 

of the genus Leptuca in the interspecific recognition 

Abstract 

In mate choice, it is often necessary for females to distinguish between 
conspecific individuals and similar heterospecific individuals, especially if they 
live in sympatry, errors in species recognition may have evolutionary implications. 
The species Leptuca cumulanta and Leptuca leptodactyla inhabit mangroves on 
the coast of Rio Grande do Norte, living in nearby areas and sometimes 
coexisting. They are similar in several respects, such as courtship display 
(waving), size and hypertrophied cheliped, but differ in color. The objective of this 
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study was to verify if the color of the cheliped of L. leptodactyla and L. cumulanta 
is used in species recognition. To test this hypothesis, a behavioral experiment 
was performed, which consisted in giving L. leptodactyla females a binary choice 
between two potential reproductive partners. The results showed that females of 
L. leptodactyla tend to interact more frequently with males of their species when 
confronted with their congeners, which indicates that the claw coloration of these 
animals plays an important role in interspecific recognition. 
 
Keywords: Crustacea; Fiddler Crabs; color vision; species recognition. 
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TÍTULO: Avaliação de aparência e de usabilidade de tecnologias educacionais: 

scoping review 

Resumo 

Objetivo: Identificar e mapear critérios e instrumentos utilizados para avaliar 
tecnologias educacionais. 

Método: Trata-se de uma Scoping review para identificar critérios e instrumentos 
validados para avaliar aparência e usabilidade de tecnologias educacionais, em 
que foram analisados artigos científicos, dissertações e teses que objetivaram 
avaliar e/ou validar tecnologias educacionais. Os dados foram extraídos com 
base em indicadores definidos no protocolo e foram analisados a partir de 
estatística descritiva simples. 

 

Resultados e discussão: A amostra final consistiu em 234 estudos, sendo 
predominante os artigos científicos. A dimensão temporal se deu de 2013 a 2017 
e a maioria dos estudos foram realizados no Brasil. Os Objetos Virtuais de 
Aprendizagem prevaleceram entre as tecnologias mais avaliadas, seguido de 
cursos on-line e serious game. Foram encontrados mais estudos no âmbito do 
Ensino Superior, mais especificamente na área da saúde, prevalecendo a 
Enfermagem, e notou-se ausência de estudos para cursos técnicos. Como 
referencial teórico, os mais utilizados foram o Suitability Assessment of Materials 
para validação da aparência e o System Usability Scale para validação da 
usabilidade. 

 

Conclusão: O estudo permitiu identificar os principais critérios e instrumentos de 
validação de tecnologias educacionais e apontou para a necessidade de 
validação desses recursos tecnológicos, bem como para necessidade de sua 
produção para cursos técnicos. 

 
 
Palavras-chave: Tecnologia educacional. Estudos de avaliação. Estudos de 

Validação. 
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TITLE: Evaluation of appearance and usability of educational technologies: 

scoping review 

Abstract 

Objective: to identify and map the criteria and instruments used to evaluate 
educational technologies. 

 

Method: This is a Scoping review to identify validated criteria and instruments to 
evaluate the appearance and usability of educational technologies, in which 
scientific articles, dissertations and theses were analyzed to evaluate and/or 
validate educational technologies. The data were extracted based on indicators 
defined in the protocol and were analyzed from simple descriptive statistics. 

 

Results and discussion: The final sample consisted of 234 studies, being 
predominant the scientific articles. The temporal dimension occurred from 2013 
to 2017, and most of the studies were conducted in Brazil. Virtual Learning 
Objects prevailed among the most valued technologies, followed by online 
courses and serious game. More studies were found in the area of Higher 
Education, specifically in the area of health, prevailing the Nursing, and it was 
noted absence of studies for technical courses. As a theoretical reference, the 
most used were the Suitability Assessment of Materials for appearance validation 
and the System Usability Scale for usability validation. 

 

Conclusion: The study allowed to identify the main criteria and instruments for 
validation of educational technologies and pointed to the need for validation of 
these technological resources, as well as the necessity of their production for 
technical courses. 

 
Keywords: Educational technology. Evaluation studies. Validation studies. 
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TÍTULO: Cyathus (Nidulariaceae) em áreas de floresta Atlântica do Estado do 

Rio Grande do Norte, Brasil 

Resumo 

Os Bird’s Nest Fungi apresentam o gênero Cyathus como o mais representativo 
na natureza, possuindo espécies cosmopolitas distribuídas por toda a Terra com 
exceção da Antártida. Atualmente, 83 espécies estão catalogadas para esse 
gênero, sendo 29 destas ocorrentes no Brasil. A Mata Atlântica Nordestina 
corresponde a cerca de 28,8% de toda a região que o bioma atinge e abriga um 
dos maiores centros de endemia da Mata Atlântica, sendo considerado um 
corredor ecológico bastante diversificado. Assim, esse projeto buscou ampliar o 
conhecimento do gênero Cyathus para a região Nordeste, em três áreas de Mata 
Atlântica previamente selecionada no Estado do Rio Grande do Norte. Foram 
analisados os espécimes coletados nas três áreas pré-definidas e também 
exsicatas do herbário UFRN Fungos. Como resultado, foram identificados 8 
espécies, além de 2 espécies novas para a ciência, sendo elas: Cyathus earlei 
Lloyd, Cyathus gracilis H.J. Brodie., Cyathus triplex Lloyd, Cyathus, helenae H.J. 
Brodie, Cyathus limbatus Tul. & C.Tul., Cyathus amazonicus Trierveiler-Pereira 
& Baseia., Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul., Cyathus hortensis R. Cruz & Baseia., 
Cyathus isometricus R. Cruz, J.S. Góis, P. Marinho & Baseia e Cyathus 
aurantogriseocarpus R. Cruz, J.S. Góis, M.P. Martín, K. Hosaka & Baseia. Ainda 
existem mais quatro espécies que são possíveis espécies novas, além de outra 
espécie que está em processo de publicação. 
 
Palavras-chave: Sistemática, Taxonomia, Biodiversidade, Fungos, Mata 

Atlântica 

TITLE: Cyathus (Nidulariaceae) in Atlantic Forest areas of the State of Rio 

Grande do Norte, Brazil 

Abstract 

The Bird's Nest Fungi presents the genus Cyathus as the most representative in 
nature, with cosmopolitan species distributed throughout the Earth, except 
Antarctica. Currently, 83 species are cataloged for this genus, 29 of these 
occurring in Brazil. The Northeast Atlantic Forest corresponds to about 28.8% of 
the entire region that the biome reaches and it is home to one of the greatest 
endemic centers of the Atlantic Forest, being considered a very diversified 
ecological corridor. Thus, this project sought to increase the knowledge of the 
genus Cyathus for the Northeast region, in three areas of Atlantic Forest 
previously selected in the State of Rio Grande do Norte. The specimens collected 
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in the three pre-defined areas and also exsicates of the herbarium UFRN Fungos 
were analyzed. As a result, 8 species were identified, as well as 2 new species 
for science: Cyathus earlei Lloyd, Cyathus gracilis H.J. Brodie., Cyathus triplex 
Lloyd, Cyathus, helenae H.J. Brodie, Cyathus limbatus Tul. & C.Tul., Cyathus 
amazonicus Trierveiler-Pereira & Base., Cyathus poeppigii Tul. & C. Tul., 
Cyathus hortensis R. Cruz & Base, Cyathus isometricus R. Cruz, J.S. Góis, P. 
Marinho & Baseia and Cyathus aurantogriseocarpus R. Cruz, J.S. Góis, M.P. 
Martín, K. Hosaka & Base. There are still four more species that are possible new 
species, besides another species that is in the process of publication. 
 
Keywords: Sistematics, Taxonomy, Biodiversity, Fungi, Atlantic Forest 
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TÍTULO: Polpa e resíduo de acerola (Malpighia emarginata DC) liofilizados com 

e sem adição de coadjuvante: estudo do processo e caracterização físico-

química 

Resumo 

 

A tecnologia de desidratação de alimentos vem sendo empregada visando a 
expansão da comercialização de novos produtos pela indústria, aliado a isso a 
facilidade de transporte, bem como a preservação de seus constituintes. O 
objetivo do estudo foi realizar a secagem da polpa e resíduo da acerola 
(Malpighia emarginata DC), acerola através da liofilização, utilizando como 
coadjuvantes de secagem a proteína do soro 10% e 15% e goma arábica nas 
concentrações de 10%, 15% e 3%. Os produtos obtidos foram submetidos as 
análises de rendimento de secagem, umidade, atividade de água, pH, acidez 
total, solubilidade, retenção de água e óleo, higroscopicidade, microscopia 
eletrônica de varredura, difração de raios-x, compostos fenólicos totais, 
antocianinas totais, atividade antioxidante DPPH, carotenoides totais e ácido 
ascórbico. Os resultados obtidos demonstram que tanto as polpas quanto os 
resíduos de acerola liofilizados constituem potencial para aplicações como 
ingredientes funcionais. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: acerola, compostos bioativos, secagem 

TITLE: Pulp and residue of acerola (Malpighia emarginata DC) lyophilized with 

and without addition of coadjuvant: process study and physico-chemical 

characterization 

Abstract 

 

Food dehydration technology has been used to expand the commercialization of 
new products by the industry, along with the ease of transportation, as well as 
the preservation of its constituents. The objective of the study was to dry the pulp 
and residue of acerola (Malpighia emarginata DC), acerola through lyophilization, 
using 10% and 15% whey protein and arabic gum at concentrations of 10%, 15% 
and 3%. The products obtained were submitted to dryness, moisture, water 
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activity, pH, total acidity, solubility, water and oil retention, hygroscopicity, 
scanning electron microscopy, x-ray diffraction, total phenolic compounds, total 
anthocyanins , antioxidant activity DPPH, total carotenoids and ascorbic acid. 
The results obtained demonstrate that both pulps and lyophilized acerola 
residues are potential for applications as functional ingredients. 

 
 
Keywords: Keywords: acerola, bioactive compounds, drying 
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TÍTULO: Validação de Usabilidade e Aparência de Hipermídia Para Ensino 

Técnico Em Enfermagem 

Resumo 

 

Objetivo: descrever o processo de validação de usabilidade e de aparência de 
objeto virtual de aprendizagem para apoio ao ensino técnico da sistematização 
da assistência de enfermagem. Método: estudo descritivo, de abordagem 
quantitativa. A coleta de dados foi realizada a partir de formulário eletrônico de 
novembro de 2017 a janeiro de 2018, com nove docentes e 11 discentes dos 
Cursos Superior e Técnico em Enfermagem de uma universidade pública do 
Nordeste do Brasil. Os dados foram analisados por estatística descritiva. 
Resultados: o Coeficiente de Validade de aparência total foi de 0,98 (docentes) 
e 0,96 (discentes); e o Score System Usability Scale total foi de 91,9 (docentes) 
e 83,9 (discentes). Professores e estudantes consideraram o objeto virtual 
eficiente, com facilidade de aprendizagem e demonstraram satisfação com sua 
usabilidade. Conclusão: o objeto virtual de aprendizagem foi considerado válido 
em aparência e usabilidade para apoiar o ensino da sistematização da 
assistência de enfermagem. 

 
 
Palavras-chave: Tecnologia Educacional. Estudos de Validação. Processo de 

Enfermagem. 

TITLE: Validation of Usability and Appearance of Hypermedia for Technical 

Teaching in Nursing 

Abstract 

 

Objective: to describe the validation process of usability and appearance of virtual 
learning object to support the technical education of systematization of nursing 
care. Method: descriptive study, quantitative approach. The data were collected 
from electronic form in 2017 November to January 2018, with nine teachers and 
11 students of higher and technical courses in nursing of a public university in the 
northeast of Brazil. Data were analyzed by descriptive statistics. Results: the 
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validity coefficient of overall appearance was 0.98 (teachers) and 0.96 (students); 
and the Score System Usability Scale total of 91.9 (teachers) and 83.9 (students). 
Teachers and students consider the virtual object efficient, with ease of learning 
and showed satisfaction with your usability. Conclusion: the virtual learning object 
was considered valid in appearance and usability to support the teaching of 
systematization of the assistance. 

 
 
Keywords: Educational Technology. Validation Studies. Nursing Process. 
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TÍTULO: Avaliação das citocinas e expressão gênica de marcadores de 

inflamação da NANOPARTÍCULAS DE PLGA PARA VETORIZAÇÃO DA 

METFORMINA um estudo em animais diabéticos com doença periodontal 

Resumo 

A doença periodontal é um agravo que acomete grande parte da população em 
todo mundo. Tem relação com diversas doenças, entre elas a diabetes mellitus, 
cujo tratamento de primeira escolha é a Metformina, hipoglicemiante oral. Novos 
estudos relatam efeitos pleiotrópicos advindos do uso da Metformina, como 
redução da reabsorção óssea, podendo ser alternativa interessante no auxílio do 
tratamento para a doença periodontal, assim nosso estudo se propôs a avaliar o 
efeito anti-inflamatório e inibidor da perda óssea em ratos com diabetes e doença 
periodontal, sendo este a segunda fase de um projeto universal. Sessenta e três 
ratos machos Wistar sofreram a indução de Diabetes melitus através das 
aplicações de 40mg/kg, de streptozotocin (STZ), e depois indução de doença 
periodontal através de ligadura. Foram divididos em grupos e tratados com 50mg 
/ kg, 100mg / kg e 200mg / kg de Metformina pela via oral. Após a eutanásia as 
maxilas dos animais foram analisadas através da histopatologia e a expressão 
das citocinas IL-1β e TNF-α obtidas a partir das gengivas. Os resultados 
mostraram uma tendência anti-inflamatória da Metformina, em especial no grupo 
de 100mg / kg, podendo vir a um efeito benéfico no tratamento da doença 
periodontal. Os resultados sugerem que a MET tem uma ação redutora da 
inflamação e inibidora da perda óssea. 
 
Palavras-chave: Doença Periodontal, Inflamação, Metformmina. 

TITLE: Evaluation of cytokines and gene expression of inflammation markers of 

the PLGA FOR METFORMIN VETORIZATION a study in diabetic animals with 

periodontal disease 

Abstract 

Periodontal disease is an affliction that affects a large part of the population 
worldwide. It is related to several diseases, among them diabetes mellitus, whose 
treatment of first choice is Metformin, oral hypoglycemic. New studies report the 
pleiotropic effects of the use of Metformin as a reduction of bone resorption and 
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may be an interesting alternative in the treatment of periodontal disease, so our 
study aimed to evaluate the antiinflammatory and inhibitory effect of bone loss in 
rats with diabetes and periodontal disease, this being the second phase of a 
universal project. Sixty-three male Wistar rats underwent induction of Diabetes 
mellitus through 40mg / kg, streptozotocin (STZ) applications, and then induction 
of periodontal disease through ligation. They were divided into groups and treated 
with 50mg / kg, 100mg / kg and 200mg / kg of oral Metformin. After euthanasia, 
the animals' jaws were analyzed by histopathology and the expression of the 
cytokines IL-1β and TNF-α obtained from the gums. The results showed an anti-
inflammatory tendency of Metformin, especially in the group of 100mg / kg, and 
could have a beneficial effect in the treatment of periodontal disease. The results 
suggest that MET has an inflammatory action and inhibits bone loss. 
 
Keywords: Periodontal Disease, Inflammation, Metformin. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 48 

 

CÓDIGO: SB0054 

AUTOR: STEPHANY IVANISETE MIRANDA DA SILVA 

ORIENTADOR: LANNUZYA VERISSIMO E OLIVEIRA 

 

 

TÍTULO: CUIDADOS DE ENFERMAGEM À POPULAÇÃO PRIVADA DE 

LIBERDADE NO BRASIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Resumo 

 

Este estudo teve como objetivo analisar a produção científica referentes aos 
cuidados de enfermagem à população privada de liberdade no Brasil, no período 
de novembro de 2017 a março de 2018. Como processo metodológico, optou-se 
pela revisão integrativa e utilizaram-se os seguintes descritores: “Prisioneiros”, 
“Prisões”, “Cuidados de enfermagem” e “Enfermagem”. Foram selecionadas 8 
produções científicas e os resultados foram agrupados em dois pilares: 
caracterização dos estudos encontrados, quanto ao ano de publicação, revista, 
tipo de pesquisa, entre outros fatores; e questões teóricas trazidas pelos 
estudos, enfatizando as precária estrutura física e organizacional do sistema 
penitenciário brasileiro, acrescido da falta de capacitação dos profissionais de 
saúde para o atendimento dessa clientela que corroboram com falhas na 
assistência à saúde prestada aos apenados, dentro e fora das prisões. 
Constatou-se a necessidade de implementar melhorias estruturais no ambiente 
prisional, bem como aumentar o número de equipes de saúde penitenciária, além 
de realizar treinamento e qualificação dos profissionais para o cuidado 
humanizado e direcionado ao público privado de liberdade. 

 
 
Palavras-chave: prisioneiros; prisões; cuidados de enfermagem; enfermagem. 

TITLE: NURSING CARE FOR THE PRIVATE POPULATION OF FREEDOM IN 

BRAZIL: AN INTEGRATING REVIEW 

Abstract 

 

The objective of this study was to analyze the scientific production related to 
nursing care for the Brazilian population deprived of liberty, from November 2017 
to March 2018. As a methodological process, we chose the integrative review 
and used the following descriptors : "Prisoners", "Prisons", "Nursing Care" and 
"Nursing". Eight scientific productions were selected and the results were 
grouped into two pillars: characterization of the studies found, regarding the year 
of publication, journal, type of research, among other factors; and theoretical 
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issues brought by the studies, emphasizing the precarious physical and 
organizational structure of the Brazilian penitentiary system, plus the lack of 
qualification of the health professionals for the attendance of those clients who 
corroborate with failures in the health care provided to the prisoners, inside and 
outside the prisons . It was noted the need to implement structural improvements 
in the prison environment, as well as increase the number of prison health teams, 
in addition to training and qualification of professionals for humanized care and 
directed to the public deprived of liberty. Descriptors: prisoners; prisons; nursing 
care; nursing. 

 
 
Keywords: prisoners; prisons; nursing care; nursing. 
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TÍTULO: Estudo do processo de secagem para obtenção de produto desidratado 

usando a tecnologia de sorção polifenol-proteína 

Resumo 

 

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

 
 
Palavras-chave: acerola, carboidrato, proteína, secagem. 

TITLE: Study of the drying process to obtain dehydrated product using 

polyphenol-protein sorption technology 

Abstract 

 

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

 
 
Keywords: acerola, carbohydrate, protein, drying. 
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TÍTULO: Avaliação de um novo inibidor de tripsina purificado de semente de 

tamarindo (Tamarindus indica L.) sobre a modulação inflamatória de ratos 

obesos 

Resumo 

A crescente prevalência da obesidade e suas consequências, como a 
manutenção de um estado inflamatório crônico, têm aumentado a busca por 
novos alternativas de tratamento, dentre as quais se encontram os produtos 
naturais bioativos. Sendo assim, o presente estudo buscou avaliar os efeitos de 
um novo inibidor de tripsina purificado de semente de tamarindo sobre o 
consumo alimentar e parâmetros inflamatórios em ratos obesos. Foram 
formados 4 grupos contendo 5 ratos cada, sendo um grupo controle, alimentado 
com a dieta padrão, e 3 grupos de animais obesos, que foram alimentados da 
seguinte forma: Dieta padrão; Dieta de alto índice glicêmico (HGLI); Dieta HGLI 
+ Inibidor de tripsina. Os ratos foram avaliados diariamente quanto ao consumo 
alimentar e medidas zoométricas e, no 11º dia, foram anestesiados e 
sacrificados para coleta do sangue e tecido adiposo perirrenal, para avaliação 
do TNF-alfa plasmática, sua expresão relativa de mRNA e imunohistoquímica. 
Ao fim do experimento, os animais tratados com o inibidor apresentaram 
consumo alimentar inferior aos animais não tratados (p = 0,0065). Quanto ao 
TNF-alfa, houve redução, no grupo tratado, tanto da concentração plasmática 
quanto da expressão relativa de mRNA (p = 0,025), além de imunohistoquímica 
negativa. Concluímos que o inibidor foi capaz de reduzir tanto o consumo 
alimentar quanto a inflamação crônica nos animais, mostrando-se alternativa 
promissora para o tratamento da obesidade. 
 
Palavras-chave: Obesidade. Inflamação. TNF-alfa. Ratos. 

TITLE: Evaluation of a new purified trypsin inhibitor from tamarind seeds 

(Tamarindus indica L.) over the inflammatory modulation on obese rats 

Abstract 

The escalating prevalence of obesity and its consequences, as the sustained 
inflammatory state, has increased the search for new treatment alternatives, 
among them the natural bioactive products. Therefore, the present study sought 
to evaluate the effects of a new purified trypsin inhibitor from tamarind seeds over 
the food intake and zoometric parameters on obese rats. Four control groups 
were formed, each one consisting of five rats which were fed on standard diet, 
and three groups consisting of obese rats that were fed this way: standart diet; 
high glycemic index diet (HGLI); HGLI diet + trypsin inhibitor. Daily assessment 
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of food intake and zoometric parameters were performed. On the 11th day, they 
were anesthetized and sacrificed for blood and perirenal fat collection, for the 
evaluation of plasma TNF-alpha, its relative mRNA expression and 
immunohistochemistry. At the end of the experiment, the animals treated with the 
inhibitor presented decreased food intake when compared to the untreated (p = 
0,0065). About the TNF-alpha of the treated group, there was a reduction on the 
plasma concentration and mRNA relative expression (p = 0,025), in addition to 
negative immunohistochemistry. We concluded that the trypsin inhibitor was able 
to decrease food intake as well as the animals’ sustained inflammation state, 
featuring a promising alternative in the treatment of obesity. 
 
Keywords: Obesity. Inflammation. TNF-alpha. Rats. 
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TÍTULO: Restauração ecológica na Caatinga com uso de técnicas de 

Engenharia Natural e Silvicultura Tropical 

Resumo 

O desmatamento da caatinga gera danos principalmente aos solos, pois a falta 
de cobertura vegetal facilita a erosão laminar, o que acarreta a perda de 
fertilidade do solo e assim, seu potencial produtivo, necessitando assim de 
técnicas para restaurar tais áreas. O experimento teve início na produção de 
mudas, que ocorreu em dois diferentes recipientes, saco de polietileno para 
mudas  e cilindros de bambu , no qual foram utilizadas seis espécies nativas, 
que foram separadas em grupo funcional das decíduas de baixa densidade de 
madeira e grupo funcional das decíduas de alta densidade de madeira, e após 
três meses as mesmas foram transplantadas para campo. Cada tratamento foi 
composto por cinco indivíduos por espécies, em um esquema de arranjo fatorial 
de 2 x 2, totalizando em um total de 4 tratamentos e 120 indivíduos, e foi feita a 
mensuração de altura, diâmetro na base e taxa de sobrevivência de todas as 
mudas. Após um ano de experimento, pode-se visualizar que a taxa de 
sobrevivência foi maior nas mudas produzidas em sacos de polietileno, 
comparada as mudas no bambu, para os dois locais nas quais foram 
implantadas. Quanto ao desenvolvimento das mudas, as espécies de ambos 
recipientes de DBDM foram as que obtiveram maior desenvolvimento, tanto para 
variável altura, quanto o diâmetro do colo, nos dois locais. A técnica de 
contenção de erosão do solo se mostrou eficiente, pois o local onde estava 
implantada apresenta características sérias de desertificação. 
 
Palavras-chave: Renques e Barramentos; Espécies Nativas; Recuperação de 

áreas degrada 

TITLE: Ecological restoration in the Caatinga using Natural Engineering and 

Tropical Forestry techniques 

Abstract 

Deforestation of the caatinga causes damage mainly to soils, because the lack 
of vegetation cover facilitates the laminar erosion, which causes the loss of soil 
fertility and thus, its productive potential, thus requiring techniques to restore such 
areas. The experiment started in the production of seedlings, which occurred in 
two different containers, polyethylene bag for seedlings and bamboo cylinders, in 
which six native species were used, which were separated into functional group 
of deciduous low density wood and functional group of deciduous high density 
wood, and after three months they were transplanted to the field. Each treatment 
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consisted of five individuals per species, in a 2 x 2 factorial arrangement, totaling 
a total of 4 treatments and 120 individuals, and the height, base diameter and 
survival rate of all the treatments were measured. seedlings After one year of 
experimentation, it can be seen that the survival rate was higher in the seedlings 
produced in polyethylene bags, compared to the bamboo seedlings, for the two 
places in which they were implanted. Regarding the development of the 
seedlings, the species of both DBDM containers were the ones that had the 
greatest development, both for height variable and the diameter of the colon, in 
both sites. The soil erosion containment technique proved to be efficient, since 
the site where it was implanted presents serious characteristics of desertification. 
 
Keywords: Renques and Barramentos; Native Species; Recovery of degraded 

areas 
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TÍTULO: VALIDAÇÃO DE BIOMARCADORES DE SENESCÊNCIA EM 

CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS HUMANAS 

Resumo 

Células-tronco mesenquimais humanas (CTMh) são multipotentes, capazes de 
diferenciar in vitro em osteócitos, adipócito e condrócito, de aderir faces plásticas 
e apresentam marcadores de superfície específicos. Tem sido estudadas 
focando no processo de senescência celular, cujo interesse se da pela relação 
entre o mesmo e a origem de males complexos como câncer e doenças 
degenerativas; seu papel nas mudanças fisiológicas/morfológicas de células in 
vitro e da chance de comparação com o acontecido in vivo. Resultados 
anteriores do grupo constatou a expressão diferencial de genes ao longo de uma 
cultura de CTMh extraídas de cordão umbilical. Onze foram escolhidos e a 
cinética de expressão foi avaliada via RT-qPCR. Para tanto, CTMh de três 
cordões umbilicais foram cultivadas da passagem 6 à 20 com P8, P12, P16 e 
P20 como pontos de análise. Dentre os genes estudados, quatro (THBS1, 
ANKRD1, IGFBP5 e LAMA5) estiveram significativamente mais expressos em 
P20, sendo, portanto, indicados como novos biomarcadores de senescência nas 
CTMh estudadas, tendo o primeiro apresentado expressão diferencial já na 
passagem 16 e os demais mais expressos apenas na passagem 20. Não houve 
diferença significativa entre as cinéticas de expressão dos genes supracitados, 
apontando a mudança de passagem como responsável pelas diferenças 
achadas. Elucidou-se a associação de cada gene com as características 
morfológicas notadas e suas relações com o fenótipo secretor associado à 
senescência (SASP). 
 
Palavras-chave: Senescência. SASP. Células-tronco Mesenquimais Humanas. 

Biomarcadores 

TITLE: Validation of senescence biomarkers in mesenchymal stem cells 

Abstract 

Human mesenchymal stem cells (hMSCs) are multipotent, capable of 
differentiating in vitro in osteocytes, adipocytes and chondrocytes, adhering 
plastic faces and presenting specific surface markers. They have been studied 
focusing on the process of cellular senescence, whose interest is due to the 
relationship between it and the origin of complex diseases such as cancer and 
degenerative diseases; its role in the physiological/morphological changes of 
cells in vitro and the chance of comparison with what happened in vivo. Previous 
findings from the group found differential gene expression throughout a culture of 
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hMSCs extracted from umbilical cord. Eleven were chosen and expression 
kinetics were assessed via RT-qPCR. CTMh of three umbilical cords were grown 
from passage 6 to 20 with P8, P12, P16 and P20 as analysis points. Among the 
genes studied, four (THBS1, ANKRD1, IGFBP5 and LAMA5) were significantly 
more expressed in P20 and were therefore indicated as new senescence 
biomarkers in the studied MHL, the first presenting differential expression already 
in passage 16 and the other three more expressed only in passage 20. There 
was no significant difference between the kinetics of expression of the 
aforementioned genes, pointing to the change of passage as responsible for the 
differences found. The association of each gene with the observed morphological 
characteristics and their relationships to the secretory phenotype associated with 
senescence (SASP) was elucidated. 
 
Keywords: Senescence. SASP. Human mesenchymal stem cells. Biomarkers 
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TÍTULO: COMPLICAÇÕES EM PACIENTES DECORRENTES DO 

PROCEDIMENTO DE SONDAGEM GASTRINTESTINAL 

Resumo 

Introdução: o procedimento de sondagem nasogastrintestinal consiste na 
inserção de um tubo por meio da narina do paciente, percorrendo e estômago 
ou intestino, dependendo de sua indicação. O procedimento é julgado tanto pela 
equipe de saúde quanto pelos pacientes como um dos mais dolorosos e 
angustiantes realizados pelos serviços de saúde. Objetivo: elencar as possíveis 
complicações durante a inserção da sonda gastrintestinal. Metodologia: trata-
se de uma revisão de literatura, correspondente a primeira etapa do projeto 
“Aspectos relacionados à dor em pacientes submetidos à sondagem 
gastrintestinal: um ensaio clínico”. A revisãoocorreunaMedical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Web of Science, SciVerse 
Scopus (Scopus), Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL) e 
Public Medline (PubMed). Foram encontrados 428 estudos, destes 4 foram 
inseridos na revisão após a aplicação dos critérios de exclusão e inclusão. 
Discussão e resultados: inicialmente quatro complicações que ocorrem 
durante o procedimento foram citadas pelos estudos, são elas: dor, vômitos, 
epistaxe e engasgos. Conclusão: foi constatado ainda que a dor é a principal 
complicação, estando presente em uma maior quantidade de estudos sendo 
expressado não só pelo paciente, bem como pela percepção de profissionais de 
saúde. 
 
Palavras-chave: Intubação Gastrointestinal. Vômito. Dor. Epistaxe. 

TITLE: COMPLICATIONS IN PATIENTS ARISING OUT OF THE 

GASTRINTESTINAL CATHETERISM PROCEDURE 

Abstract 

 

Introduction: the nasogastrintestinal probing procedure consists of the insertion 
of a tube through the patient's nostril, traversing the stomach and intestine, 
depending on its indication. The procedure is judged both by the health team and 
by the patients as one of the most painful and distressing ones performed by the 
health services. Objective: to indicate the possible complications during insertion 
of the gastrointestinal probe. Methodology: this is a literature review, 
corresponding to the first stage of the project "Aspects related to pain in patients 
submitted to gastrointestinal probing: a clinical trial". The review took place in the 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 59 

 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Web of 
Science, SciVerse Scopus (Scopus), Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health (CINAHL) and Public Medline (PubMed). A total of 428 studies were 
found, of which 4 were included in the review after the application of exclusion 
and inclusion criteria. Discussion and results: initially four complications that 
occurred during the procedure were mentioned by the studies, they are: pain, 
vomiting, epistaxis and gagging. Conclusion: it was also observed that pain is 
the main complication, being present in a greater number of studies being 
expressed not only by the patient, but also by the perception of health 
professionals. 

 
 
Keywords: Intubation, gastrointestinal. Vomiting. Pain. Epistaxis. 
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TÍTULO: Avaliação do efeito do NEWS sobre a morbimortalidade no hospital 

universitário da UFRN 

Resumo 

A monitorização adequada dos pacientes internados é crucial para evitar a sua 
deterioração clínica e a ocorrência de eventos adversos (EAs). Falhas no 
processo de cuidado aumentam o risco de eventos adversos, podendo causar 
danos ao paciente (GOUVÊA et al., 2015).Tendo-se em vista que os pacientes 
que evoluem para uma PCR apresentam sinais precoces de deterioração antes 
de serem transferidos para uma unidade de terapia intensiva(FARENDEN; 
GAMBLE; WELCH, 2017), conclui-se que grande parte dos eventos adversos, 
com intubação orotraqueal e parada cardiopulmonar, seriam evitáveis pela 
monitorização do paciente em uma frequência adequada e da maneira 
adequada. Nesta perspectiva, o NEWS atua como um um sistema de pontos 
usado para detectar e responder precocemente sinais de deterioração dos 
pacientes garantindo, assim, a sua segurança. Ele é recomendado pelo United 
Kingdom Royal College of Physicans. A partir da detecção dos sinais, consegue-
se acionar precocemente a equipe médica, que trabalhará para evitar a 
ocorrência de eventos adversos(FOX; ELLIOTT, 2015). Ele se baseia em um 
sistema de monitoramento dos sinais vitais dos pacientes, que incluem 
frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura, 
pressão sistólica e nível de consciência. Este trabalho visa avaliar o efeito do 
NEWS sobre a morbimortalidade no hospital universitário da UFRN. 
 
Palavras-chave: NEWS, melhoria da qualidade, prevenção, segurança do 

paciente 

TITLE: Evaluation of the effect of NEWS on morbidity and mortality in the 

university hospital of UFRN 

Abstract 

Adequate monitoring of hospitalized patients is crucial to avoid clinical 
deterioration and the occurrence of adverse events (AEs). Failures in the care 
process increase the risk of adverse events and may cause harm to the patient 
(GOUVÊA et al., 2015). Given that patients who progress to CRP have early 
signs of deterioration before being transferred to a (FARENDEN; GELBLE, 
WELCH, 2017), it is concluded that a large part of the adverse events, with 
orotracheal intubation and cardiopulmonary arrest, would be avoided by 
monitoring the patient at an appropriate frequency and in the appropriate manner. 
In this perspective, NEWS acts as a point system used to detect and respond 
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early signs of deterioration of patients thus guaranteeing their safety. It is 
recommended by the United Kingdom Royal College of Physicans. From the 
detection of the signs, it is possible to trigger the medical team early, which will 
work to avoid the occurrence of adverse events (FOX; ELLIOTT, 2015). It relies 
on a monitoring system for vital signs of patients, which include heart rate, 
respiratory rate, oxygen saturation, temperature, systolic pressure and level of 
consciousness. This study aims to evaluate the effect of NEWS on morbidity and 
mortality in the university hospital of UFRN. 
 
Keywords: NEWS, quality improvement, prevention, patient safety 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 62 

 

CÓDIGO: SB0070 

AUTOR: ALISON ARAUJO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: SILVANA ALVES PEREIRA 

 

 

TÍTULO: IMPACTO DO TIPO DE PARTO SOBRE A MOBILIDADE 

TORACOABDOMINAL DE RECÉM-NASCIDOS 

Resumo 

Nos recém-nascidos de parto cesáreo, ocorre menor compressão torácica e 
pouca quantidade de líquido é drenada por ação da gravidade, o que diminui, 
transitoriamente, a mobilidade toracoabdominal. O objetivo do estudo é avaliar o 
impacto do tipo de parto na mobilidade torácica (MT) e abdominal (MA) em 
recém-nascidos. Trata-se de um estudo transversal com recém-nascidos de 
idade gestacional entre 37 a 41 semanas, de ambos os sexos, com até 72 horas 
de vida, respirando em ar ambiente e nascidos de parto normal ou parto cesáreo. 
A MT e MA foram avaliadas pela videogrametria por meio do Software MATLAB 
e considerada, em unidades métricas (cm2), como a diferença da maior e menor 
expansibilidade toracoabdominal para cada ciclo respiratório. Foram inclusos 26 
recém-nascidos 18 do sexo masculino e 50% nascidos de parto cesáreo. A idade 
gestacional média foi de 39 ± 0,9 sem e tinham 28 ± 18 horas de vida. A 
mobilidade, diferença entre a maior e menor expansibilidade, da área torácica no 
parto vaginal e cesáreo foi 6 ± 3 cm2 e 7 ± 5 cm2 e da área abdominal foi de 
29±22 cm2 e 21± 14 cm2, respectivamente. Esta diferença não foi 
estatisticamente significante entre os dois tipos de parto para a área torácica, 
mas mostrou-se diferente estatisticamente para a área abdominal (p = 0,01). E 
para os recém-nascidos de parto cesáreo, quanto maior a frequência 
respiratória, menor a MA (r= -0,57; p = 0,02). Os dados indicam que o tipo de 
parto parece influenciar a MA e a frequência respiratória. 
 
Palavras-chave: Mecânica respiratória,fotogrametria,recém-nascido, trabalho de 

parto 

TITLE: Impact of delivery type on the thoracoabdominal mobility of newborns 

Abstract 

In the cesarean section newborns, there is less thoracic compression and a small 
amount of fluid is drained by gravity, which temporarily reduces 
thoracoabdominal mobility. The objective of the study is to evaluate the impact of 
the type of delivery on thoracic (DT) and abdominal mobility (AM) in newborns. 
This is a cross-sectional study with neonates of gestational age between 37 and 
41 weeks, of both sexes, with up to 72 hours of life, breathing in ambient air and 
born of normal delivery or cesarean delivery. DT and AM were evaluated by 
videogrammetry using the MATLAB software and considered, in metric units 
(cm2), as the difference between the greatest and lowest thoracoabdominal 
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expansibility for each respiratory cycle. We included 26 newborns 18 males and 
50% born from cesarean section. The mean gestational age was 39 ± 0.9 wk and 
had 28 ± 18 hours of life. The mobility, difference between the greatest and lowest 
expansibility, of the thoracic area in vaginal and cesarean deliveries was 6 ± 3 
cm2 and 7 ± 5 cm2 and the abdominal area was 29 ± 22 cm2 and 21 ± 14 cm2, 
respectively. This difference was not statistically significant between the two 
types of delivery for the thoracic area, but was statistically different for the 
abdominal area (p = 0.01). And for newborns with cesarean section, the higher 
the respiratory rate, the lower the AM (r = -0.57, p = 0.02). The data indicate that 
the type of delivery seems to influence AM and respiratory rate. 
 
Keywords: Respiratory Mechanics , Photogrammetry, Newborn, Obstetric 
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TÍTULO: INTENSIDADE DE ALONGAMENTO DOS ISQUIOTIBIAIS NA 

FLEXIBILIDADE E DESEMPENHO NEUROMUSCULAR DE JOGADORES DE 

FUTEBOL 

Resumo 

introdução: O alongamento é uma importante prática para as atividades 
esportivas e o alongamento passivo estático (APE) é muito utilizado para ganho 
de amplitude de movimento (ADM). Objetivos: Verificar os efeitos de diferentes 
intensidades APE de isquiotibiais na ADM, torque passivo e desempenho 
funcional de atletas amadores de futebol. Métodos: 41atletas de futebol do sexo 
masculino foram divididos aleatoriamente em 4 grupos: Grupo Controle (GC), 
Grupo alongamento zona de conforto (GAC), Grupo alongamento zona de 
desconforto (GDES) e Grupo alongamento zona de dor (GDOR). Foram 
realizadas 10 sessões, divididas em 3, com 3 manobras de 30s cada, nas 
diferentes intensidades estabelecidas a partir da escala PERFLEX. Avaliações 
de ADM de extensão de joelho do membro inferior não dominante de forma 
passiva e ativa (EAJ e EPJ), pico de torque passivo (PTP), Angulação de pico 
de TP (ANGULO TP), estresse de relaxamento viscoelástico (ERV)e 
desempenho funcional (shuttle run teste) foram realizadas antes e 
imediatamente após a 1ª e 48h após a última sessão. Resultados:O GDOR e 
GDES apresentaram aumentos nas variáveis de EAJ e EPJ, 48 h após a 10ª 
sessão em relação ao GAC e GC, porém, não apresentaram diferenças. Não 
houve diferenças nas variáveis de PTP, ângulo TP, ERV e desempenho 
funcional em nenhum dos momentos avaliados. Conclusão: Alongamento nas 
intensidades de Dor e de Desconforto melhoram a ADM sem interferir 
negativamente no desempenho funcional de atletas amadores de futebol 
 
Palavras-chave: Alongamento muscular, sensação de alongamento, torque 

passivo 

TITLE: INTENSITY OF HAMSTRINGS STRETCHING IN THE FLEXIBILITY AND 

NEUROMUSCULAR PERFORMANCE OF SOCCER PLAYERS 

Abstract 

Introduction: Stretching is an important practice for sports activities and static 
passive stretching (SPS) is is widely used to gain range of motion (ROM). 
Objectives: To verify the effects of different intensities of SPS on ROM, passive 
torque and functional performance of amateur soccer players. Methods: 41 male 
soccer athletes were randomly divided into 4 groups: Control Group (CG), 
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Stretching in the Comfort Zone Group (SCG), Stretching in the Zone of 
Discomfort Group (DISG) and Stretching in the Pain Zone Group (PAING). 10 
sessions were performed, divided into 3 weekly sessions, with three maneuvers 
of 30 s each, at the different intensities established from the PERFLEX scale. 
Passive and active non-dominant lower limb knee extension ROM assessments 
(AKE and PKE), peak of passive torque (PPT), peak of PT angulations’ (PT 
ANGLE), viscoelastic relaxation stress (VRS) and functional performance (shuttle 
run test) were performed before and immediately after the 1st and 48h after the 
last session. Results: PAING and DISG presented increases in AKE variables 
and PKE , 48 h after the 10th session in relation to SCG and CG, but did not 
present differences between them. There were no differences in PPT, PT 
ANGLE, VRS and functional performance in any of the evaluated moments. 
Conclusion: Stretching in the pain and discomfort intensities improve ROM 
without negatively interfering with the functional performance of soccer amateur 
athletes 
 
Keywords: Muscle stretching, stretching sensation, passive torque 
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TÍTULO: Ocorrência de defeitos do esmalte dentário associados a síndrome 

congênita do zika vírus 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Diante do surto de Zika vírus (ZIKV) em 2015, o Ministério da 
Saúde decretou estado de emergência em saúde pública no Brasil. O número de 
casos notificados ultrapassou 10.000 e a associação com microcefalia assolou 
o país. O vírus Zika é um arbovírus, possui neurotropismo evidente que causa 
microcefalia em recém-nascidos, desencadeando assim a hipótese de que 
outros tecidos de origem semelhante ao nervoso sejam acometidos pelo vírus. 
OBJETIVOS: Avaliar se há relação entre defeitos do esmalte dentário e 
microcefalia em crianças portadoras da síndrome do ZIKV. METODOLOGIA: 
Amostra de conveniência de pacientes do Hospital de Pediatria Professor 
Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED) em Natal/RN, portadores da síndrome 
congênita do ZIKV. Realização de exame clínico bucal (4 dentes) e aplicação de 
questionário socioeconômico e de saúde. O programa SPSS foi usado para 
análise estatística aplicando o teste exato de fisher e qui-quadrado de Pearson, 
tabelas 2x2 e nxn. Nível mínimo de significância 5% e poder de teste 95%. 
RESULTADOS: Há alterações hipoplásicas no esmalte dentário em crianças 
com síndrome do ZICV, mas não há correlação estatística nessa amostra 
(p>0,05). CONCLUSÃO: As crianças com microcefalia relacionada ao ZIKV 
apresentam alterações na estrutura do esmalte dentário. A amostra estudada 
não permitiu estabelecer relevância estatística que confirme a correlação entre 
o vírus e os defeitos de esmalte. É provável que a ampliação da amostra 
confirme esse dado. 

 
Palavras-chave: Microcefalia, Zika vírus, Esmalte dentário 

TITLE: Occurrence of dental enamel defects associated with the congenital 

syndrome of the zika virus 

Abstract 

INTRODUCTION: In the face of the outbreak of Zika virus (ZIKV) in 2015, the 
Ministry of Health decreed a state of emergency in public health in Brazil. The 
number of reported cases exceeded 10,000, and the association with 
microcephaly had devastated the country. The Zika virus is an arbovirus, has 
obvious neurotropism that causes microcephaly in newborns, thus triggering the 
hypothesis that other tissues of nervous-like origin are affected by the virus. 
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OBJECTIVES: To evaluate the relationship between defects of dental enamel 
and microcephaly in children with ZIKV syndrome. METHODOLOGY: Patient 
convenience sample from the Pediatrics Hospital Professor Heriberto Ferreira 
Bezerra (HOSPED) in Natal / RN, with congenital ZIKV syndrome. Oral clinical 
examination (4 teeth) and application of socioeconomic and health questionnaire. 
The SPSS program was used for statistical analysis using Pearson's exact fisher 
and chi-square test, 2x2 and nxn tables. Minimum level of significance 5% and 
test power 95%. RESULTS: There are hypoplastic changes in tooth enamel in 
children with ZICV syndrome, but there is no statistical correlation in this sample 
(p> 0.05). CONCLUSION: Children with ZIKV-related microcephaly present 
alterations in dental enamel structure. The studied sample did not allow to 
establish statistical relevance that confirms the correlation between the virus and 
the enamel defects. It is likely that the increase in the sample confirms this. 
 
Keywords: Microcephaly, Zika virus, Dental enamel 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM NOVO INIBIDOR DE 

TRIPSINA PURIFICADO DE SEMENTE DE TAMARINDO (Tamarindus indica 

L.) SOBRE A EXPRESSÃO DE RECEPTORES DE CCK EM ENCÉFALO DE 

RATOS OBESOS 

Resumo 

A obesidade é um problema de saúde pública e nossos estudos envolvendo um 
inibidor de tripsina de sementes de Tamarindus Indica L. com potencial 
sacietogênico, mostraram sua capacidade em reduzir o consumo alimentar de 
ratos. Nesse projeto o objetivo foi avaliar o efeito do inibidor de tripsina purificado 
de semente de tamarindo (ITTp) sobre a expressão de mRNA de receptores de 
CCK em encéfalo de ratos com síndrome metabólica (SM). O ITTp foi obtido por 
precipitação com sulfato de amônio, cromatografia de afinidade com tripsina-
sepharose e cromatografia líquida de alta eficiência. Foram utilizados ratos 
Wistar divididos em 4 grupos, 1 eutrófico e 3 com obesidade e SM e em 2 foi 
administrado dieta de alta carga glicêmica (dieta HGLI): com obesidade e SM/ 
dieta HGLI e ITTp; com obesidade e SM/ dieta HGLI e veículo; com obesidade e 
SM/ dieta padrão e veículo e animais eutróficos em dieta padrão e veículo. Os 
tratamentos foram feitos por gavagem em jejum de 6 h. No 11° dia os animais 
receberam a última gavagem após jejum de 8 h e foram sacrificados para 
remoção do encéfalo. Foi extraído o RNA total dos tecidos a partir do qual foi 
sintetizado o cDNA, utilizado para o estudo da expressão de mRNA de CCKR1, 
CCKR2 por meio de PCR em tempo real. Como resultados da expressão gênica, 
não foi observado aumento significativo da expressão relativa de mRNA dos 
genes estudados em tronco encefálico quando administrado o ITTp em ratos 
com obesidade e SM em comparação ao controle. 
 
Palavras-chave: Obesidade; Inibidor de tripsina; Expressão gênica. 

TITLE: STUDY OF A NEW TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA L.) PURIFIED 

SEED TRIPSINE INHIBITOR ON CCK EXPRESSION IN INTESTINE AND 

OBESE RATS ENCEPHALON 

Abstract 

Obesity is a public health problem and our studies involving a trypsin inhibitor of 
Tamarindus Indica L. seeds with a satiety potential showed its capacity to reduce 
the dietary intake of rats. In this project, the objective was to evaluate the effect 
of the purified trypsin inhibitor of tamarind (ITTp) on the expression of mRNA of 
CCK receptors in encephalon of rats with metabolic syndrome (MS). ITTp was 
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obtained by precipitation with ammonium sulfate, trypsin-sepharose affinity 
chromatography and high performance liquid chromatography. Wistar rats were 
divided into 4 groups, 1 eutrophic and 3 with obesity and SM, and 2 were given 
a high glycemic load diet (diet HGLI): with obesity and MS / HGLI diet and ITTp; 
with obesity and MS / HGLI diet and carrier; with obesity and MS / standard diet 
and carrier and eutrophic animals on standard diet and carrier. Treatments were 
made by gavage fasting for 6 h. On day 11 animals received the last gavage after 
8 h fasting and were sacrificed for removal of the encephalon. Total tissue RNA 
was extracted from which the cDNA was synthesized used for the study of the 
expression of mRNA of CCKR1, CCKR2 by means of real time PCR. As results 
of the gene expression, no significant increase of the relative mRNA expression 
of the genes studied in brainstem was observed when administered the ITTp in 
obese and SM rats in comparison to the control. 
 
Keywords: Obesity; Trypsin inhibitor; Gene expression. 
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TÍTULO: PERFIL CLÍNICO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO 

CORONÁRIA PERCUTÂNEA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

Resumo 

Objetivo: traçar o perfil clínico dos pacientes submetidos à Intervenção Coronária 
Percutânea em um Hospital de referência em urgência cardiológica do Estado 
do Rio Grande do Norte; Identificar os aspectos clínicos e as comorbidades 
associadas e descrever o desfecho do paciente quanto a sua recuperação após 
a ICP de caráter eletivo ou de urgência. Métodos: Trata-se de um estudo 
descritivo, exploratório, prospectivo com abordagem quantitativa, desenvolvido 
em um Hospital Universitário brasileiro com pacientes submetidos à Intervenção 
Coronária Percutânea. A coleta de dados ocorreu entre abril e outubro de 2017, 
nos setores da Unidade Cardiovascular, Hemodinâmica e Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Resultados: Amostra composta por 222 pacientes, destes, 
58,10% foram submetidos à Intervenção Coronária Percutânea eletiva e 41,89% 
à primária. 11,8% atingiram o tempo menor que 90 minutos, sendo o menor 
tempo, 1 hora e o maior, 48 horas. Nas comorbidades, destacaram-se 
Hipertensão Arterial Sistêmica, Infarto Agudo do Miocárdio prévio, tabagismo 
atual e sedentarismo. Conclusão: Nos pacientes eletivos, houve alta prevalência 
de fatores de risco e nos pacientes da urgência, elevado tempo de isquemia total. 
Faz-se necessário a criação de estratégias para estruturar a linha de cuidado, 
melhorar a eficácia do tratamento e minimizar os desfechos adversos. 
 
Palavras-chave: Ataque Cardíaco. Intervenção Coronária Percutânea. Fator de 

Risco. 

TITLE: CLINICAL PROFILE OF PATIENTS SUBMITTED TO PERCUTANEOUS 

CORONARY INTERVENTION IN A UNIVERSITY HOSPITAL 

Abstract 

 

Objective: to define the clinical profile of patients submitted to Percutaneous 
Coronary Intervention in a reference hospital in the emergency department of the 
State of Rio Grande do Norte; Identify the clinical aspects and associated 
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comorbidities and describe the outcome of the patient regarding their recovery 
after elective or urgent ICP. Methods: This is a descriptive, exploratory, 
prospective study with a quantitative approach developed in a Brazilian University 
Hospital with patients submitted to Percutaneous Coronary Intervention. Data 
collection occurred between April and October 2017, in the sectors of the 
Cardiovascular Unit, Hemodynamics and Intensive Care Unit (ICU). Results: A 
sample composed of 222 patients, of whom 58.10% were submitted to elective 
Percutaneous Coronary Intervention and 41.89% to the primary one. 11.8% 
reached less than 90 minutes, being the shortest time, 1 hour and the longest, 48 
hours. Comorbidities included systemic arterial hypertension, previous acute 
myocardial infarction, current smoking, and sedentary lifestyle. Conclusion: In the 
elective patients, there was a high prevalence of risk factors and in patients of 
urgency, high time of total ischemia. It is necessary to create strategies to 
structure the care line, improve the effectiveness of the treatment and minimize 
the adverse outcomes. 

 
 
Keywords: Heart attack. Percutaneous Coronary Intervention. Risk Factors. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS FATORES MATERNOS CORRELACIONADOS À 

MOBILIDADE TORACOABDOMINAL DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS 

E A TERMO 

Resumo 

Objetivo: Avaliar a participação toracoabdominal durante a respiração e sua 
relação com os fatores de risco biológico em recém-nascidos prematuros 
(RNPT). Métodos: Trata-se de um estudo multicêntrico, transversal realizado em 
duas Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal com RNPT entre 26-35 
semanas, estáveis hemodinamicamente, que fizeram uso de oxigênio ou suporte 
ventilatório durante a fase da internação. O movimento lateral do tronco foi 
filmado por 2 minutos e os vídeos foram avaliados no Software MATLAB para 
interpretação quantitativa da participação toracoabdominal, por um pesquisador 
cego sobre os dados da amostra. Os dados foram expressos graficamente em 
cm2 representando os valores máximos, mínimos e médios da participação do 
tórax e abdômen. O coeficiente de Pearson foi usado para avaliar a correlação 
entre as variáveis neonatais e a mobilidade. Resultados: Foram avaliados 2080 
frames de 26 RNPT com idade gestacional média de 31 semanas ±2,34. Quanto 
maior a idade e o peso, maior a participação do tórax na respiração (r=0,55; 
p=0,001) e quanto maior o tempo de internação menor foi sua participação (r=-
0,40; p=0,04). Conclusão: A participação toracoabdominal tem relação direta 
com idade gestacional e o peso. Em decorrência de obras do Hospital 
Universitario Ana Bezerra, foram necessários alguns ajustes, como a suspensão 
da coleta dos dados dos neonatos termos e por isso estamos apresentando 
apenas os dados coletados com os RNPT. 
 
Palavras-chave: Recém-nascido Prematuro. Biomecânica Respiratória. 

Biofotogrametria. 

TITLE: Evaluation of maternal factors correlated to thoracoabdominal mobility of 

premature and full-term newborns. 

Abstract 

 

AIM: To evaluate the thoracoabdominal involvement during breathing and its 
relationship with biological risk factors in preterm infants (PTNB). METHODS: 
This is a multicenter, cross-sectional study conducted in two Neonatal 
Intermediate Care Units with PTNB between 26 and 35 weeks, hemodynamically 
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stable, which used oxygen or ventilatory support during the hospitalization phase. 
The lateral movement of the trunk was filmed for 2 minutes and the videos were 
evaluated in the MATLAB Software for quantitative interpretation of the 
thoracoabdominal participation by a blind researcher on the data of the sample. 
The data were expressed graphically in cm2 representing the maximum, 
minimum and mean values of the participation of the thorax and abdomen. 
Pearson's coefficient was used to assess the correlation between neonatal 
variables and mobility. RESULTS: 2080 frames of 26 infants with mean 
gestational age of 31 weeks ± 2.34 were evaluated. The greater the age and 
weight, the greater the participation of the chest in breathing (r = 0.55, p = 0.001) 
and the longer the hospitalization time the lower its participation (r = -0.40, p = 0, 
04). CONCLUSION: The thoracoabdominal participation is directly related to 
gestational age and weight. Due to works by the Ana Bezerra University Hospital, 
some adjustments were necessary, such as the suspension of data collection of 
neonates terms, so we are presenting only the data collected with the PTNBs. 

 
 
Keywords: Infant Premature. Respiratory Biomechanics. Biophotogrammetry. 
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TÍTULO: Determinação da concentração de IPTG e da temperatura de cultivo 

que favorecem a estabilidade do plasmídeo e expressão do antígeno 503 em 

Escherichia coli recombinante 

Resumo 

Com o objetivo de se estudar possíveis aprimoramentos no diagnóstico e em 
vacinas preventivas para o tratamento da Leishmaniose Visceral, patologia 
infecto-parasitária que possui índices de mortalidade variando entre 20 mil à 30 
mil mortes por ano segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
considerada endêmica em 47 países e que ocupa a posição de segunda doença 
parasitária que mais mata no mundo, foram realizados estudos afim de se 
determinar as melhores condições para a indução e estabilidade do plasmídeo 
pQE-30 e na expressão do antígeno 503 de Leishmania i. chagasi em 
Escherichia coli M15. No primeiro momento os parâmetros foram analisados nas 
concentrações fixas de IPTG (0,010 mM, 0,50mM e 1,0mM) na temperatura de 
37ºC, e já na segunda etapa a concentração de IPTG foi fixada em 1,0mM e os 
parâmetros analisados agora nas temperaturas de 32 , 37 e 42ºC. Após análise 
dos resultados obtidos, foi constatado que a toxicidade do IPTG foi eficiente na 
redução do crescimento do microrganismo patológico. 
 
Palavras-chave: Leishmania, Antígeno 503, Plasmídeo, Indução, Estabilidade. 

TITLE: Determination of IPTG concentration and culture temperature favoring 

plasmid stability and 503 antigen expression in recombinant Escherichia coli 

Abstract 

With the objective of studying possible improvements in the diagnosis and 
preventive vaccines for the treatment of Visceral Leishmaniasis, an infectious-
parasitic disease that has a mortality rate ranging from 20,000 to 30,000 deaths 
per year according to the World Health Organization (WHO) considered endemic 
in 47 countries and occupying the position of the second most parasitic disease 
in the world, studies were carried out in order to determine the best conditions for 
the induction and stability of the plasmid pQE-30 and the expression of the 503 
antigen of Leishmania i. chagasi in Escherichia coli M15. At the first moment the 
parameters were analyzed at the fixed concentrations of IPTG (0.010 mM, 0.50 
mM and 1.0 mM) at 37 ° C, and in the second stage the concentration of IPTG 
was fixed at 1.0 mM and the parameters analyzed now in the temperatures of 32, 
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37 and 42 ° C. After analyzing the results obtained, it was verified that the toxicity 
of IPTG was efficient in reducing the growth of the pathological microorganism. 
 
Keywords: Leishmania, 503 Antigen, Plasmid, Induction, Stability. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM PROTEÇÃO INEFICAZ EM 

PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE: PREVALÊNCIA DOS SINAIS E 

SINTOMAS 

Resumo 

 

Introdução: O impacto da doença renal crônica sobre a vida dos pacientes e suas 
famílias traz dimensões de cuidados não apenas relacionados à fisiopatologia. 
Soma-se necessidades psicológicas, sociais e espirituais. Objetivo: Validar 
clinicamente o diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Método: Estudo transversal de acurácia diagnóstica, 
realizado em uma clínica no nordeste do Brasil, com 200 pacientes submetidos 
à hemodiálise selecionados por conveniência, de forma consecutiva, durante os 
meses de março e abril de 2015. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em 
pesquisa, com parecer número 387.837 e Certificado de Apresentação para 
Apreciação Ética: 18486413.0.0000.5537. Resultados e Discussão: Identificou 
uma prevalência de 60,5% do diagnóstico Proteção ineficaz em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Os sinais e sintomas de maiores prevalências foram 
Peso seco descontrolado; Resposta mal adaptada ao estresse; Alteração na 
coagulação; Aumento da pressão arterial sistêmica; Fadiga e Prurido. 
Conclusão: Conclui-se que o diagnóstico estudado é válido clinicamente para a 
clientela em hemodiálise. 

 
 
Palavras-chave: Enfermagem. Diagnóstico de Enfermagem. Estudos de 

Validação. Proteção. 

TITLE: NURSING DIAGNOSIS INEFFICIENT PROTECTION IN PATIENTS 

SUBMITTED TO HEMODIALYSIS: PREVALENCE OF SIGNS AND 

SYMPTOMS 

Abstract 

 

Introduction: The impact of chronic kidney disease on the lives of patients and 
their families brings dimensions of care not only related to pathophysiology. It 
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adds psychological, social and spiritual needs. Objective: Clinically validate the 
nursing diagnosis Ineffective Protection in patients submitted to hemodialysis. 
Method: A cross-sectional study of diagnostic accuracy, performed in a clinic in 
the northeast of Brazil, with 200 patients submitted to hemodialysis selected for 
convenience, consecutively, during the months of March and April 2015. The 
study was approved by the ethics committee in research, with opinion number 
387.837 and Certificate of Presentation for Ethical Appreciation: 
18486413.0.0000.5537. Results and Discussion: Identified a prevalence of 
60.5% of the diagnosis. Ineffective protection in patients undergoing 
hemodialysis. The clinical indicators of higher prevalences were uncontrolled dry 
weight; Poorly adapted response to stress; Coagulation disorder; Increased 
systemic blood pressure; Fatigue and Pruritus. Conclusion: It is concluded that 
the diagnosis studied is clinically valid for the clients on hemodialysis. 

 
 
Keywords: Nursing. Nursing Diagnosis. Validation Studies. Protection. 
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TÍTULO: Efeito da complexidade estrutural das macroalgas sobre a fauna 

associada 

Resumo 

As morfologias das macroalgas estruturam direta e indiretamente a fauna 
associada, uma vez que oferecem proteção contra predadores e condições 
abióticas estressantes, servem de substrato, abrigam epífitas e retêm 
sedimentos e detritos. Entretanto, as funções ecológicas desempenhadas pelas 
macroalgas diferem entre as espécies. Neste sentido, este trabalho teve como 
objetivo avaliar como a morfologia de diferentes macroalgas influencia aspectos 
ecológicos da fauna associada. Para este estudo foram utilizadas três espécies 
de macroalgas (Halimeda opuntia, Sargassum vulgare e Gracilaria cervicornis) 
apresentando distintas complexidades estruturais e disponibilidades de habitat. 
A maioria dos organismos foi encontrada em H. opuntia (2573 indivíduos) 
seguido por S. vulgare (1164 indivíduos) e G. cervicornis (663 indivíduos). Os 
grupos de invertebrados mais representativos foram Amphipoda e Gastropoda. 
A maior diversidade de organismos da fauna associada foi registrada em H. 
opuntia sugerindo esta espécie retém uma grande quantidade de sedimento no 
seu talo, o que favorece a presença tanto de detritívoros como de suspensívoros. 
 
Palavras-chave: Macroalgas. Fauna associada. Complexidade estrutural. 

Diversidade. 

TITLE: Effect of structural complexity of seaweeds on associated fauna 

Abstract 

 

Seaweed morphologies structure the associated fauna directly and indirectly, 
because they offer protection against predators and stressful abiotic conditions, 
serve as substrate, harbor epiphytes and retain sediments and detritus. However, 
the ecological functions of seaweeds differ among species. In this sense, this 
work aimed to evaluate how the morphology of different seaweeds influences 
ecological aspects of the associated fauna. For this study, three seaweed species 
(Halimeda opuntia, Sargassum vulgare and Gracilaria cervicornis) were chosen, 
having diverse structural complexities and habitat availabilities. Most organisms 
were found in H. opuntia (2573 individuals), followed by S. vulgare (1164 
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individuals) and G. cervicornis (663 individuals). The most representative groups 
of invertebrates were Amphipoda and Gastropoda. The highest diversity of 
organisms of the associated fauna was recorded in H. opuntia, suggesting this 
species retains a large amount of sediment in its thallus, which favors the 
presence of both detritivores and filter feeders. 

 
 
Keywords: Seaweeds. Associated fauna. Structural complexity. Diversity. 
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TÍTULO: Evolução dos sais no cultivo de sorgo irrigado com agua salina e 

submetido a diferentes doses de esterco bovino e frações de lixiviação 

Resumo 

 

A qualidade da água de irrigação pode ser considerada como um importante 
fator, mais nunca deve ser esquecido que ela é tão somente um dos fatores, que 
não é possível desenvolver um sistema de classificação universal que possa ser 
utilizado sob todas as circunstancias .A adequação da água para a irrigação 
depende tanto de sua própria qualidade quanto de fatores relacionados com as 
condições de uso. O processo natural de salinização ,ocorre através de 
intemperização das rochas , e o processo induzido ocorre pela ação antrópica 
através do manejo inadequado de irrigação ,excesso de fertilizantes e drenagem 
deficiente em regiões áridas semiáridas .As praticas de manejo com a utilização 
de água salinas são as mais variáveis possíveis porem são onerosas para o 
produtor rural , limita se a utilizar somente agua de boa qualidade visando que 
sua rentabilidade na exploração agrícola não se torna infinita , por usar aguas de 
qualidade inferior . No entanto varias alternativas de cunho econômico menor 
vem sendo testadas ,para minimizar os efeitos dos sais no crescimento e 
desenvolvimento das culturas tais como a utilização de adubos orgânicos , 
especialmente o esterco bovino por ser de fácil aquisição. 

 
 
Palavras-chave: irrigação água salina drenagem 

TITLE: Evolution of the salts in the cultivation of sorghum irrigated with saline 

water and submitted to different doses of bovine manure and leaching fractions 

Abstract 

 

The quality of irrigation water can be considered as an important factor, but it 
should never be forgotten that it is only one of the factors, that it is not possible 
to develop a universal classification system that can be used under all 
circumstances. irrigation depends on both its own quality and factors related to 
the conditions of use. The natural process of salinization occurs through the 
weathering of rocks, and the induced process occurs through anthropic action 
through inadequate management of irrigation, excess fertilizers and poor 
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drainage in arid semi-arid regions. The management practices with the use of salt 
water are the most variable possible, however, are costly for the rural producer, 
it is limited to using only good quality water, so that its profitability on the farm 
does not become infinite, because it uses inferior water. However, several minor 
economic alternatives have been tested to minimize the effects of salts on the 
growth and development of crops such as the use of organic fertilizers, especially 
cattle manure because it is easy to acquire. 

 
 
Keywords: irrigation water saline drainage 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 82 

 

CÓDIGO: SB0091 

AUTOR: ISABELLI LUARA COSTA DA SILVA 

CO-AUTOR: JAINARA DA SILVA SOARES 

CO-AUTOR: RAQUEL COSTA SILVA DANTAS KOMATSU 

CO-AUTOR: GIOVANNA MELO DE CARVALHO 

ORIENTADOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA EVANGELISTA 

 

 

TÍTULO: Avaliação do estado nutricional por meio da antropometria e exame 

físico em pacientes com insuficiência cardíaca 

Resumo 

 

Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma condição clínica de 
característica multifatorial na qual ocorre perda da funcionalidade do músculo 
cardíaco. Os indivíduos acometidos pela IC também podem sofrer importantes 
modificações na composição corporal e no estado nutricional, tais como a 
caquexia, sarcopenia e a obesidade. O exame físico também tem se mostrado 
instrumento fundamental para o prognóstico da IC. Método: Foram selecionados 
44 adultos e idosos diagnosticados com IC e realizadas as medidas 
antropométricas, que incluíram o Índice de Massa Corporal (IMC), Dobre 
Cutânea Tricipital (DCT) e Perímetro do Braço (PB). Também foi realizado 
exame físico a fim de identificar sinais de depleção nutricional. Resultados: Os 
indivíduos apresentaram média de idade de 52,11 (13,55) anos, com distribuição 
igualitária entre os sexos. A classe funcional I foi predominante (70,45%) e a 
maioria dos indivíduos apresentaram fração de ejeção reduzida do ventrículo 
esquerdo (63,64%). Registrou-se um percentual elevado de indivíduos com 
excesso de peso (61%) e os demais parâmetros antropométricos apresentaram-
se dentro da normalidade. Ao exame físico, foi possível constatar que o edema, 
principalmente em membros inferiores, foi a alteração mais frequente. 
Conclusão: Os resultados sugerem que a maioria dos participantes 
apresentavam reserva muscular preservada e IMC elevado, sendo necessária 
uma avaliação mais detalhada da composição corporal desses indivíduos. 

 
 
Palavras-chave: Antropometria;Exame físico;Estado Nutricional;Insuficiência 

Cardíaca 

TITLE: ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS BY ANTHROPOMETRY 

AND PHYSICAL EXAMINATION IN PATIENTS WITH HEART FAILURE 

Abstract 
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Introduction: Heart Failure (HF) is a multifactorial clinical condition 
characterized by loss of cardiac muscle function. Individuals affected by HF may 
also undergo major changes in body composition and nutritional status, such as 
cachexia, sarcopenia and obesity. Physical examination has also been shown to 
be a fundamental tool for the prognosis of HF. Method: We selected 44 adults 
and elderly patients diagnosed with HF and performed the anthropometric 
measures, which included Body Mass Index (BMI), Tricipital Cutaneous Fold 
(DCT) and Arm Perimeter (PB). Physical examination was also performed to 
identify signs of nutritional depletion. Results: The individuals had a mean age 
of 52.11 (13.55) years, with an equal distribution between the sexes. Functional 
class I was predominant (70.45%) and the majority of subjects had reduced 
ejection fraction of the left ventricle (63.64%). There was a high percentage of 
overweight individuals (61%) and the other anthropometric parameters were 
within normal limits. On physical examination, it was possible to verify that 
edema, mainly in lower limbs, was the most frequent alteration. Conclusion: The 
results suggest that the majority of participants had preserved muscular reserve 
and high BMI, requiring a more detailed evaluation of the body composition of 
these individuals. 

 
 
Keywords: Anthropometry;Physical Examination;Nutritional Status;Heart Failure 
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TÍTULO: Avaliação da integridade pulpar após o uso do agente clareador através 

de imunohistoquimica e HE (Hematoxilina Eosina) 

Resumo 

O estudo objetivou avaliar a integridade da polpa de ratos após o uso de peróxido 
de hidrogênio a 35% e de carbamida a 37% com e sem barreira gengival. Um 
total de 30 ratos foram divididos em 3 grupos. O grupo I (G1) foi submetido à 
aplicação de peróxido de carbamida a 37%; Grupo II (G2) à aplicação do 
peróxido de hidrogênio a 35%; G3, submetido à aplicação de gel placebo. Para 
G1, o protocolo consistiu em 3 sessões, com duração de 45 minutos, sendo as 
sessões repetidas duas vezes, após 7 dias; para G2, foram realizadas duas 
sessões, de 3 aplicações de 15 minutos, cada; para G3 utilizou-se o mesmo 
protocolo de clareamento dos produtos utilizados. Após o experimento, as 
mandíbulas foram seccionadas para obtenção de lâminas histológicas. A 
inflamação foi classificada pela gravidade. Na análise estatística não houve 
significância entre o grupo controle e grupos experimentais, onde p> 0,05 (p= 
1,0). Já entre os grupos 1 e 2 (experimentais), p< 0,05 (p= 0,01). Durante a 
avaliação histológica observou-se em G3 aspectos de normalidade do tecido 
pulpar, em G2 houve infiltrado inflamatório moderado, a presença de áreas de 
necrose e neutrófilos. Em G1 houve presença de infiltrado inflamatório moderado 
com pequenas regiões necróticas, angiogênese e linfócitos. Conclui-se que o 
clareamento dental, com esses agentes clareadores, em ratos, provoca danos 
pulpares, com resposta inflamatória exacerbada, havendo necessidade de longo 
intervalo de tempo para o total reparo do tecido pulpar. 
 
Palavras-chave: Clareamento Dental.Ratos Wistar.Polpa Dentária.Peróxido de 

Hidrogênio. 

TITLE: Evaluation of pulp integrity after the use of the bleaching agent through 

immunohistochemistry and HE (hematoxylin eosin) 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the integrity of the pulp of rats after 
the use of hydrogen peroxide 35% and carbamide 37% with and without gingival 
barrier. A total of 30 rats were divided into 3 groups. Group I (G1) was subjected 
to the application of carbamide peroxide 37%; Group II (G2) to the application of 
hydrogen peroxide 35%; G3, submitted to the application of placebo gel. For G1, 
the protocol consisted of 3 sessions, lasting 45 minutes, and the sessions were 
repeated twice, after 7 days; for G2, two sessions of 3 applications of 15 minutes 
each were performed; for G3 the same whitening protocol of the products used 
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was used. After the experiment, the jaws were sectioned to obtain histological 
slides. The inflammation was classified by gravity. In the statistical analysis there 
was no significance between the control group and experimental groups, where 
p> 0.05 (p = 1.0). Already between groups 1 and 2 (experimental), p <0.05 (p = 
0.01). During the histological evaluation, normality of the pulp tissue was 
observed in G3, in G2 there was moderate inflammatory infiltrate, the presence 
of areas of necrosis and neutrophils. In G1 there was presence of moderate 
inflammatory infiltrate with small necrotic regions, angiogenesis and 
lymphocytes. It is concluded that dental bleaching, with these bleaching agents, 
in rats causes pulp damages, with an exacerbated inflammatory response, 
requiring a long time interval for total repair of the pulp tissue. 
 
Keywords: Tooth Bleaching. Rats, Wistar. Dental Pulp. Hydrogen Peroxide. 
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TÍTULO: Uma análise cartográfica da gestão participativa em saúde 

Resumo 

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como princípios a 
descentralização e a participação social. Tendo em vista a importância da gestão 
participativa no contexto do SUS, devido também ao momento de crise do 
referido sistema no contexto atual, justifica-se a relevância de investigar a 
produção de autores sobre esse modelo de gestão. OBJETIVO: Mapear as 
fragilidades e potencialidades da gestão participativa no SUS. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, que analisou artigos 
publicados sobre Gestão Participativa no SUS através do método de Revisão 
Integrativa, tendo como referência a proposta de Botelho, Cunha e Macedo 
(2011), mapeando suas potencialidades e fragilidades. RESULTADOS: O 
sistema de saúde no Brasil tem encontrado muitas dificuldades para mudanças 
dos modelos assistenciais e de gestão. As fragilidades são provenientes dos 
maiores interessados e beneficiados: gestores, profissionais e usuários. É 
perceptível que o processo de consolidação tem sido processual, porém são 
inegáveis os avanços já encontrados e estimulados que podem ser ampliados 
com a maior participação de trabalhadores e usuários que ainda possuem 
envolvimento restrito. CONCLUSÕES: A Gestão Participativa com 
potencialidades e fragilidades vem contribuindo para transformação de 
pensamentos e práticas dos atores envolvidos para um trabalho em conjunto em 
prol de um maior protagonismo influenciando os caminhos da gestão em direção 
a uma democracia de alta intensidade. 
 
Palavras-chave: Gestão Participativa. SUS. Humanização. 

TITLE: A CARTOGRAPHIC ANALYSIS OF PARTICIPATORY MANAGEMENT 

IN HEALTH 

Abstract 

INTRODUCTION: The Unified Health System (SUS) is based on decentralization 
and social participation. Given the importance of participatory management in the 
context of the SUS, due to the crisis of the SUS in the current context, the 
relevance of investigating authors' production on this management model is 
justified. OBJECTIVE: To map the weaknesses and potentialities of participatory 
management in SUS. METHODOLOGY: This is a qualitative study, which 
analyzed articles about Participatory Management in SUS through the Integrative 
Review method, based on the proposal of Botelho, Cunha and Macedo (2011), 
mapping their potentialities and weaknesses. RESULTS: The health system in 
Brazil has encountered many difficulties for changes in care and management 
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models. The weaknesses come from the biggest stakeholders and beneficiaries: 
managers, professionals and users. It is noticeable that the process of 
consolidation has been procedural, but undeniable advances already found and 
stimulated can be expanded with the greater participation of workers and users 
who still have restricted involvement. CONCLUSIONS: Participative 
Management with potentialities and fragilities has contributed to the 
transformation of the thoughts and practices of the involved actors to work 
together for greater protagonism, influencing the ways of management towards 
a high intensity democracy. 
 
Keywords: Participative management. SUS. Humanization. 
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TÍTULO: COMPORTAMENTO HEMODINÂMICO DURANTE A ANÁLISE DA 

MOBILIDADE TORACOABDOMINAL EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS 

E A TERMO 

Resumo 

Avaliar o comportamento hemodinâmico (Frequência cardíaca, frequência 
respiratória, pressão arterial e saturação periférica de oxigênio) durante a análise 
da mobilidade toracoabdominal em recém-nascidos de 30 e 37 semanas de 
idade gestacional, através de um estudo transversal multicêntrico, onde foram 
avaliados 71 recém-nascidos de ambos os sexos, com até 28 dias de vida. No 
entanto, para essa fase do estudo não foi possível apresentar os dados do 
comportamento hemodinâmico durante a análise da mobilidade toracoabdominal 
em recém-nascidos devido a fatores externos que ocorreram durante a coleta, 
como reforma da unidade onde eram feitas as coletas e redução do número de 
pesquisadores. Dessa forma, o objetivo primário do plano não foi realizado. 
Nessa perspectiva, apresento neste trabalho os dados relacionados à 
participação da área toracoabdominal durante a respiração de recém-nascidos 
prematuros e à termo, através da análise videogramétrica. 
 
Palavras-chave: Videogrametria. Avaliação toracoabdominal. Recém-nasci 

TITLE: Hemodynamic behavior during analysis of thoracoabdominal mobility in 

preterm and full term newborns. 

Abstract 

Evaluate the hemodynamic behavior (heart rate, respiratory rate, blood pressure 
and peripheral oxygen saturation) during the analysis of thoracoabdominal 
mobility in newborns 30 and 37 weeks gestational age, through a multicenter 
cross-sectional study, where they were evaluated 71 newborns of both sexes, 
with up to 28 days of life. However, for this phase of the study it was not possible 
to present data on hemodynamic behavior during the analysis of 
thoracoabdominal mobility in newborns due to external factors that occurred 
during the collection, such as the renovation of the unit where the collections were 
made and the number reduction of researchers. In this way, the primary objective 
of the plan was not realized. In this perspective, I present in this work the data 
related to the participation of the thoracoabdominal area during the breathing of 
preterm and term newborns, through videogramometric analysis. 
 
Keywords: Videogrammetry. Thoracoabdominal evaluation. Newborns. 
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TÍTULO: Avaliação da atuação dos auditores dos componentes de auditoria do 

SUS no Estado do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido como política de maior inclusão 
social, contudo percebe-se uma série de desafios relacionados à aplicação 
correta dos recursos públicos que garantam o acesso aos serviços com 
equidade. Nesse contexto a auditoria vem como instrumento de gestão que 
administra os custos sem prejuízo de qualidade. O objetivo da pesquisa é 
descrever a compreensão dos auditores sobre o impacto de seu trabalho na 
qualidade da assistência do SUS, no intuito de responder a seguinte questão 
norteadora: como encontra-se o estado atual de atuação dos componentes do 
Sistema Nacional de Auditoria existentes no Rio Grande do Norte? 
Metodologicamente, o estudo é do tipo descritivo, transversal, com abordagem 
mista, merecendo destaque que o estudo em questão continua em 
desenvolvimento tendo sido renovado para execução das estratégias 
metodológicas acima descritas. Os resultados do mapeamento da primeira fase 
da pesquisa mostraram que dos 167 municípios (100% da amostra), apenas 09 
(5,39%), possuem o sistema de auditoria em seus territórios,os resultados 
parciais também demonstraram que os auditores compreendem de forma 
positiva o seu trabalho, contudo afirmam que poderiam estar mais focados em 
ações de auditoria e a realidade mostra que as ações de controle são 
predominantes. Conclui-se desta forma que há uma necessidade de ampliar a 
existência dos componentes de auditoria atuantes para assim prover aspectos 
de eficiência,eficácia e efetividade na gestão do SUS. 
 
Palavras-chave: auditoria; gestão em saúde; sistema único de saúde 

TITLE: Evaluation of the auditor's performance of the SUS audit components in 

the State of Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

The Unified Health System (SUS) is recognized as a policy of greater social 
inclusion, but there are a number of challenges related to the correct application 
of public resources that guarantee access to services with equity. In this context, 
the audit comes as a management tool that manages costs without impairing 
quality. The objective of the research is to describe the auditors' understanding 
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of the impact of their work on SUS quality of care, in order to answer the following 
guiding question: how is the current state of performance of the components of 
the National Audit System existing in the Large northern river? Methodologically, 
the study is descriptive, cross-sectional, with a mixed approach. It is worth 
highlighting that the study in question is still under development and has been 
renewed to implement the methodological strategies described above. The 
results of the mapping of the first phase of the survey showed that of the 167 
municipalities (100% of the sample), only 09 (5.39%), have the audit system in 
their territories, the partial results also showed that the auditors understand 
However, they affirm that they could be more focused on audit actions and reality 
shows that control actions are predominant. It is concluded that there is a need 
to extend the existence of the audit components that are active in order to provide 
aspects of efficiency, effectiveness and effectiveness in SUS management 

 
 
Keywords: audit; health manegement; unic health sistem 
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TÍTULO: Avaliação da frequência de síndrome metabólica em pacientes com 

insuficiência cardíaca 

Resumo 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome complexa com alta incidência de 
morbimortalidade e fisiopatologia diversa, resultando em disfunção do ventrículo 
esquerdo e alterações funcionais em todo o organismo. A presença de co-
morbidades agrava o prognóstico da IC, especialmente em se tratando da 
Síndrome Metabólica (SM), que isoladamente já tem impacto direto na saúde 
cardiovascular. Esse estudo objetivou identificar a frequência e os fenótipos da 
SM em indivíduos com IC atendidos no Ambulatório Interprofissional de 
Insuficiência Cardíaca (AMIIC) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 
considerando os critérios estabelecidos pelo National Cholesterol Education 
Program's Adul Treatmen Panel III (NCEP-ATP III). Do total de 28 indivíduos com 
IC avaliados, a frequência de SM foi de 53,5% (n=15, sendo a dislipidemia (n=18, 
64,3%) e hipertensão (n=15, 53,6%) as co-morbidades mais frequentes). A 
combinação de 4 componentes, caracterizando o fenótipo CC + HAS + HDL + 
GLI foi a mais frequente entre os indivíduos com SM (n=5, 33,3%). Considerando 
o impacto dos componentes da SM no prognóstico e qualidade de vida de 
indivíduos com IC, ressalta-se a importância da prevenção e tratamento da SM 
em populações que já apresentam algum acometimento cardiovascular. 

 
 
Palavras-chave: insuficiência cardíaca; síndrome metabólica. 

TITLE: EVALUATION OF THE FREQUENCY OF METABOLIC SYNDROME IN 

INDIVIDUALS WITH HEART FAILURE 

Abstract 

Heart failure (HF) is a complex syndrome with a high incidence of morbimortality 
and diverse pathophysiology, resulting in left ventricular dysfunction and 
functional changes throughout the body. The presence of comorbidities 
aggravates the prognosis of HF, especially in the case of Metabolic Syndrome 
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(MS), which alone has a direct impact on cardiovascular health. The objective of 
this study was to identify the frequency and phenotypes of MS in HF patients 
treated at the Interventional Heart Failure Outpatient Clinic (AMIIC) of the Onofre 
Lopes University Hospital (HUOL), considering the criteria established by the 
National Cholesterol Education Program's Adult Treatment Panel III (NCEP- ATP 
III). Of the 28 subjects with HF evaluated, the frequency of MS was 53.5% (n = 
15, with dyslipidemia (n = 18, 64.3%) and hypertension (n = 15, 53.6%) as most 
frequent comorbidities). The combination of 4 components, characterizing the 
phenotype WC + SAH + HDL + GLU was the most frequent among subjects with 
MS (n = 5, 33.3%). Considering the impact of the components of MS on the 
prognosis and quality of life of individuals with HF, the importance of the 
prevention and treatment of MS in populations that already have some 
cardiovascular involvement is emphasized. 
 
Keywords: heart failure; metabolic syndrome. 
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TÍTULO: Caracterizaçã os recém-nascidos e as mães que utilizam a técnica do 

copinho 

Resumo 

O leite materno é o único alimento natural, completo e perfeito para os recém-
nascidos, sendo uma fonte nutricional, imunológica e psicológica indispensável 
para seu desenvolvimento e crescimento saudável, contudo muitas mulheres 
acabam desmamando precocemente seus filhos por diferentes motivos. Como 
principais fatores do desmame precoce apontado pelos autores podemos citar: 
a demora da apojatura láctea, traumas mamilares, anatomia mamaria, e 
insegurança. Tendo em vista que o desmame precoce é considerado pela 
Organização Mundial da Saúde, um problema de saúde pública, as instituições 
de saúde juntamente com os profissionais da área, estabelecem normas, 
técnicas e rotinas para o incentivo ao aleitamento materno assim como ofertam 
ferramentas que promovam a continuidade e o estabelecimento da 
amamentação nas primeiras horas de vida do recém-nascido. Diante do 
conhecimento que essas técnicas de aleitamento materno promovem a 
continuidade e estabelecimento da amamentação e perante os desafios das 
puérperas em amamentar, surge a necessidade de verificar o uso da técnica de 
amamentação por copinho pelas mães durante sua internação em um hospital 
do Rio Grande do Norte, considerando seus efeitos na continuidade do processo 
de lactação. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória de abordagem 
qualitativa, envolvendo o binômio mãe-filho admitidos no alojamento conjunto do 
Hospital universitário Ana Bezerra (HUAB), uma Maternidade vinculada à UFRN. 
 
Palavras-chave: Aleitamento materno; Desmame precoce; Cuidado 

TITLE: USE OF THE FOLLOWING TECHNIQUE FOR MOTHERS IN A 

HOSPITAL OF INTERIOR RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Breastmilk is the only natural food that is complete and perfect for newborns. It is 
a nutritional, immunological and psychological source essential for healthy 
growth and development. However, many women end up pre-weaning their 
children for different reasons. As the main factors of early weaning pointed out 
by the authors we can mention: the delay of lactating daughters, mammillary 
traumas, mammary anatomy, and insecurity. Given that early weaning is 
considered by the World Health Organization, a public health problem, health 
institutions together with health professionals establish standards, techniques 
and routines to encourage breastfeeding as well as offer tools that promote the 
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continuity and the establishment of breastfeeding in the first hours of life of the 
newborn. Given the knowledge that these breastfeeding techniques promote the 
continuity and establishment of breastfeeding and the challenges of 
breastfeeding mothers, there is a need to verify the use of breastfeeding 
technique by mothers during their stay in a hospital in Rio Grande do Sul North, 
considering its effects on the continuity of the lactation process. This is an 
exploratory descriptive exploratory qualitative approach, involving the mother-
child binomial admitted in the joint housing of the Ana Bezerra University Hospital 
(HUAB), a Maternity linked to the UFRN. 
 
Keywords: Breastfeeding; Early weaning; Caution 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DAS COINFECÇÕES ADQUIRIDAS POR 

PACIENTES COM HIV/AIDS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ RN E REGIÃO 

Resumo 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) constitui um dos grandes 
problemas de saúde pública no plano mundial. A síndrome é caracterizada pela 
diminuição quantitativa e qualitativa dos linfócitos T, fragilizando a atuação do 
sistema imunológico. A diminuição da atuação do sistema imunológico do 
indivíduo faz com que o indivíduo fique suscetível a várias infecções por 
inúmeros microrganismos oportunistas, as coinfecções. O objetivo deste 
trabalho é descrever quais as principais doenças infectocontagiosas são 
adquiridas por pacientes soropositivos atendidos pelo Serviço de Assistência 
Especializada de HIV/AIDS (SAE) em Caicó/RN. Este é um estudo retrospectivo 
quanti-qualitativo de caráter documental, que foi submetido ao comitê de ética 
em pesquisa e foi aprovado. A pesquisa está sendo realizada através da 
avaliação do prontuário de pacientes com sorologia positiva para o vírus HIV, a 
fim de conhecer e descrever as principais doenças infectocontagiosas que 
acometeram estes pacientes durante o período de 2013 a 2017. A amostra será 
estimada em uma média de 150 pacientes no período. O instrumento utilizado 
para obter os dados é um roteiro adaptado das fichas de atendimento ao 
paciente HIV positivo no SAE do município de Caicó- RN. Devido a problemas 
em sua execução trabalho ainda está em fase de obtenção de dados, e foi 
renovado, estando previsto o seu término para julho de 2019. 

 
 
Palavras-chave: Assistência. Coinfecção. Imunodeficiência 

TITLE: PREVALENCE OF COINFECTIONS ACQUIRED BY PATIENTS WITH 

HIV / AIDS IN THE MUNICIPALITY OF CAICÓ RN AND REGION 

Abstract 

 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) is one of the major public health 
problems in the world. The syndrome is characterized by quantitative and 
qualitative reduction in T lymphocytes, causing fragilities on the immune system. 
The decrease on the immune system performance causes to the individual 
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susceptibility to numerous opportunistic infections by microorganisms, the 
coinfections. This work aims to describe the main infectious diseases that are 
acquired by seropositive patients assisted by the Specialized HIV / AIDS 
Assistance Service (SAE) in Caico / RN. This is a retrospective quantitative-
qualitative documentary study that was submitted to the research ethics 
committee and was approved. The research is being carried out by evaluating 
the medical records of patients with positive serology for the HIV virus in order to 
collect and describe the main infectious diseases that affected these patients 
from 2013 to 2017. The estimated sample is 150 patients on average in the 
period. The instrument used to obtain the data is an adapted script of the records 
of HIV-positive patient care in the SAE of the municipality of Caicó-RN. Due to 
problems in its execution, this work is still in the process of collecting data, and 
has been renewed, and is expected to be concluded by July 2019. 

 
 
Keywords: Assistance. Coinfection. Immunodeficiency 
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TÍTULO: ESTIMATIVA DO VOLUME CORRENTE A PARTIR DE TÉCNICA 

FOTOGRAMÉTRICA E PERÍMETRO TORÁCICO 

Resumo 

Introdução: Mesmo com as limitações já conhecidas para mensuração não 
invasiva da função pulmonar beira leito, há a necessidade de incluir marcadores 
independentes de sedativos capazes de identificar precocemente morbidades 
associadas ao sistema respiratório de recém-nascidos. Objetivos: O presente 
estudo propõe a estimar o volume corrente de recém-nascidos, através de uma 
análise cinemática respiratória no software MATLAB®. Métodos: Trata-se um 
estudo analítico observacional transversal realizado em um Hospital 
Universitário, onde foram incluídos RN a termo, de ambos os sexos, com até 24 
horas de vida, respirando em ar ambiente e nascidos de parto normal ou 
cesárea. As coletas foram realizadas utilizando um cenário composto por 
bancada fixa, marcadores adesivos e câmera. O RN era posicionado em supino 
e os vídeos tiveram duração de 120 segundos. Resultados: Foram filmados 46 
vídeos de bebês recém-nascidos onde 8 eram do sexo feminino, apresentando 
média de idade gestacional de 39 semanas, peso de 3175g, frequência 
respiratória de 49 irpm e cirtometrias axilar, torácica e abdominal de 33, 34 e 
31cm, respectivamente. Quanto ao volume corrente total, encontramos média de 
16 ml/kg para cada RN avaliado. Conclusão: Os achados desse estudo 
corroboram com os valores encontrados em métodos atuais e confiáveis de 
avaliação da função pulmonar na prática clínica neonatal. 
 
Palavras-chave: Recém-nascidos; Fotogrametria; Medidas de volume pulmonar. 

TITLE: MEASUREMENT OF CURRENT VOLUME IN NEWBORNS: AN 

ESTIMATE THROUGH KINETIC ANALYSIS 

Abstract 

Introduction: Even with the limitations known for non-invasive measurement of 
lung function, there is a need to include independent sedative markers capable 
of early identification of morbidities associated with the respiratory system of 
newborns. Objectives: The present study proposes to estimate the tidal volume 
of newborns through a respiratory kinematics analysis in MATLAB® software. 
METHODS: This was a cross-sectional observational study carried out in a 
University Hospital, where full-term newborns of both sexes were included, with 
up to 24 hours of life, breathing in ambient air and being born normal or cesarean 
delivery. The collections were done using a scenario composed of fixed bench, 
adhesive markers and camera. The RN was positioned in bench press and the 
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videos lasted 120 seconds. Results: A total of 46 videos of newborn infants were 
recorded, with 8 females, with a mean gestational age of 39 weeks, weight of 
3175g, respiratory rate of 49rpm and axillary, thoracic and abdominal cirtometry 
of 33, 34 and 31cm, respectively. Regarding total tidal volume, we found a mean 
of 16 ml / kg for each NB evaluated. Conclusion: The findings of this study 
corroborate with the values found in current and reliable methods of evaluating 
pulmonary function in neonatal clinical practice. 
 
Keywords: Newborns; Photogrammetry; Pulmonary volume measurements. 
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TÍTULO: Avaliação da geração de resíduo sólido em Unidade de Alimentação e 

Nutrição: identificação, quantificação e intervenção. 

Resumo 

 
A busca por maior produtividade e menor custo de produção são preocupações 
constantes dentro do segmento de refeições coletivas. Tem-se também a 
preocupação no gerenciamento adequado dos resíduos sólido produzidos. 
Atualmente, definições legais são impostas aos serviços de alimentação para 
implantação do gerenciamento de resíduos sólidos, conhecido como Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos. Portanto, o estudo teve como objetivo avaliar a 
geração de resíduos sólidos e o desempenho ambiental do Restaurante 
Universitário da UFRN. Como resultados, o RU teve adequação de 72,10% no 
que diz respeito ao desempenho ambiental, classificando o serviço como ‘bom’. 
Sobre a geração de resíduos sólidos, os resultados obtidos durante os 12 dias 
de coleta apontaram uma geração total de 3,3 ton. Deste total, 2,7 ton foram de 
resíduos orgânicos, e 0,6 ton de inorgânicos. Além disso, também foi verificado 
o índice de resto ingestão do almoço e jantar, que apresentou média de 7,5% e 
8,4%, respectivamente. Foram realizadas duas intervenções na unidade, uma 
sensibilização com os colaboradores e uma proposta de implantação de ações 
sustentáveis. Como conclusão, foi possível caracterizar a situação do RU, 
quanto aos aspectos ambientais, sendo uma ferramenta útil para alcançar um 
adequado sistema de gestão ambiental, bem como, perceber a necessidade de 
adequação do local no que diz respeito a gestão dos resíduos sólidos, através 
de ações sustentáveis que promovam a redução dos impactos ambientais. 
 
Palavras-chave: sustentabilidade; geração de resíduos; produção de refeições; 

TITLE: Evaluation of solid protein generation in Food and Nutrition Unit: 

identification, quantification and intervention 

Abstract 

 

The seek for higher productivity and lower production costs are constant 
concerns within the collective meals segment. There is also concern about the 
proper management of the solid waste produced. Currently, legal definitions are 
imposed on food services for the implementation of solid waste management, 
known as the National Solid Waste Plan. Therefore, the objective of the study 
was to evaluate the solid waste generation and the environmental performance 
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of the University Restaurant - UFRN. As a result, the UR had a 72.10% adequacy 
with regard to environmental performance, classifying the service as 'good'. 
Regarding solid waste generation, the results obtained during the 12 days of 
collection indicated a total generation of 3.3 tons. Of this total, 2.7 tons were of 
organic waste, and 0.6 tons of inorganic waste. In addition, we also checked the 
rest index of lunch and dinner, which presented an average of 7.5% and 8.4%, 
respectively. Two interventions were also carried out in the unit, a sensitization 
with employees and a proposal for the implementation of sustainable actions. As 
a conclusion, it was possible to characterize the situation in the UR with regard 
to environmental aspects as a way to achieve an adequate environmental 
management system, as well as to realize the need for local adaptation with 
regard to solid waste management through actions promote the reduction of 
environmental impacts. 

 
 
Keywords: sustainability; waste generation; food production; 
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TÍTULO: INDICADORES DE CRESCIMENTO EM PINHÃO MANSO (Jathropha 

curcas) SUBMETIDOS AO DÉFICIT HÍDRICO 

Resumo 

Um dos estresses abióticos que mais afeta o desenvolvimento de plantas na 
região semiárida é a seca. A baixa disponibilidade de água provoca danos diretos 
às células inibindo seu crescimento. Conhecimentos sobre a capacidade de 
resistência de determinadas espécies vegetais, quanto a esse tipo de estresse, 
são de fundamental importância para o manejo e conservação das mesmas. 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as respostas fisiológicas de 
Jatropha curcas quando submetidas ao déficit hídrico induzido pelo agente 
estressor Polietilenoglicol (PEG 6000) em condições de casa de vegetação. 
Foram utilizadas sementes de J. curcas de dois acessos, um de origem cubana 
(CNPAPM–XVIII) e outro de origem brasileira (CNPAPM–X). Após o período de 
aclimatação, as plântulas foram colocadas na ausência (controle) e na presença 
do agente estressor PEG 6000 a -0,4 MPa. As plântulas permaneceram no 
estresse durante um período de 24 horas. Além da área foliar (AF), foram 
mensurados o percentual de umidade (U%), o comprimento da parte aérea 
(CPA), o diâmetro do caule (DC), o comprimento de raiz (CR) e as massas fresca 
(MF) e seca (MS) de folha, caule e raiz. O déficit hídrico afetou o crescimento de 
plântulas de J. curcas. A intensidade da resposta variou conforme o acesso e 
órgão estudado. As folhas foram as mais afetadas ao longo do processo. O 
acesso CNPAPM–X apresentou maiores condições de resistência através dos 
indicadores de crescimento avaliados. 
 
Palavras-chave: Seca. Pinhão-manso. Estresse abiótico. Resposta fisiológica. 

TITLE: GROWTH INDICATORS IN PINHÃO MANSO (Jatropha curcas) 

SUBMITTED TO THE WATER DEFICIT 

Abstract 

One of the abiotic stresses that most affects the development of plants in the 
semi-arid region is drought. The low availability of water causes direct damage to 
the cells by inhibiting their growth. Knowledge about the resistance of certain 
plant species to this type of stress is of fundamental importance for their 
management and conservation. Therefore, the objective of this work was to 
evaluate the physiological responses of Jatropha curcas when submitted to the 
water deficit induced by the stressing agent Polyethylene glycol (PEG 6000) 
under greenhouse conditions. Seeds of J. curcas of two accessions, one of 
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Cuban origin (CNPAPM-XVIII) and one of Brazilian origin (CNPAPM-X) were 
used. After the acclimation period, the seedlings were placed in the absence 
(control) and in the presence of the stress agent PEG 6000 at -0.4 MPa. The 
seedlings remained in the stress for a period of 24 hours. In addition to leaf area 
(AF), the percentage of moisture (U%), shoot length (CPA), stem diameter (DC), 
root length (CR) and fresh mass and dry (DM) leaves, stems and roots. The water 
deficit affected the growth of J. curcas seedlings. The intensity of the response 
varied according to the access and organ studied. The leaves were the most 
affected throughout the process. CNPAPM-X access presented higher resistance 
conditions through the growth indicators evaluated. 
 
Keywords: Dry.Jatropha.Abiotic stress.Physiological response. 
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TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA E O RISCO DE BURNOUT EM 

PLANTONISTAS DA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 

Resumo 

Resumo: burnout é uma syndrome que surge da resposta aos estressores 
interpessoais no trabalho. Ela consiste em: exaustão emocional (EE), 
despersonalização (DP) e redução na realização pessoal (RP). Residentes 
Americanos de obstetrícia e ginecologia mostraram níveis elevados de 
depressão; 13% dos entrevistados diagnosticou-se burnout. O objetivo desse 
estudo é identificar a evolução da síndrome na equipe de obstetrícia (médicos 
obstetras, residentes de obstetrícia, estudantes de medicina internos em 
obstetrícia). Métodos: um estudo transversal observacional foi conduzido em 
uma maternidade pública entre 39 especialistas, 33 residentes e 248 internos. 
Maslach Burnout Inventory e um questionário sociodemográfico foram aplicados. 
O teste do chi-quadrado e de Fisher para variáveis qualitativas foram realizados. 
Resultados: altos valores de EE são associado ao número de empregos dos 
especialistas (p=0.02) e residentes (p=0.03). DP foi correlacionado com a idade 
dos internos (p=0.03) e atividade física (p=0.02). Baixa RP foi associada com 
atividade física (p=0.02) e idade dos internos; com o número de empregos 
(p=0.04) dos residentes e, em especialistas, com o tempo desde sua formatura 
(p=0.02). Conclusões: as variáveis sociodemográficas foram correlacionadas 
com as subdimensões do burnout. A síndrome de burnout afeta a área da 
obstetrícia desde a graduação, e a atividade física aparece como uma variável 
em internos afetando todas as subdimensões. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Burnout, Obstetrícia, Internato, Residência 

TITLE: BURNOUT SYNDROME IN OBSTETRIC SHIFT WORK 

Abstract 

Background: burnout is a psychological syndrome arising from a continued 
response to chronic interpersonal stressors at work. It consists of: emotional 
exhaustion (EE), depersonalization (DP) and reduced personal accomplishment 
(PA). American residents of obstetrics and gynecology showed high levels of 
depression; in 13% of the interviewees, burnout was diagnosed. The objective of 
this study is to assess burnout syndrome evolution in obstetrics personnel 
(obstetrical doctors, obstetrical residents and medical students in their obstetrics 
internships). Methods: an observational cross-sectional study was conducted in 
a public maternity among 39 specialists, 33 residents and 248 interns. Maslach 
Burnout Inventory and a socio-demographic data sheet was applied. Chi-square 
test and Fisher’s exact test for qualitative variables were performed. Results: high 
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EE could be associated with the number of jobs of the specialists (p=0.02) and 
residents (p=0.03). DP was correlated to the age of interns (p=0.03) and their 
physical activity (p=0.02). Low PA was associated with physical activity (p=0.02) 
and age of interns; with the number of jobs (p=0.04) of residents and, in 
specialists, with time since graduation (p=0.02). Conclusions: sociodemographic 
variables were correlated with burnout subdimensions. Burnout syndrome affects 
the obstetrics area since graduation, and physical activity appears to a variable 
in interns, related to all subdimensions. 
 
Keywords: Burnout Syndrome, Obstetrics, Internship, Residency 
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TÍTULO: Estratégias de adesão à higienização das mãos implementadas nos 

serviços de saúde hospitalares 

Resumo 

As mãos são consideradas as principais vias de disseminação de 
microrganismos. A higienização das mãos, isoladamente, constitui a ação mais 
importante para prevenção e controle das infecções nos serviços de saúde, 
garantindo a segurança dos pacientes. Este estudo buscou conhecer as 
estratégias de adesão à higienização das mãos praticadas nos serviços de 
saúde hospitalares no município de Natal/RN. Trata-se de um estudo misto, 
realizado em 12 hospitais no município de Natal/RN. Entre março e julho de 2017 
foram aplicados questionários junto a 28 profissionais de saúde membros das 
Comissões de Controle de Infecção Hospitalar. Destes, 12 responderam às 
indagações da abordagem qualitativa. Os dados foram analisados por meio da 
estatística descritiva e da análise temática. Do total, 26 profissionais (92,9%) 
afirmaram existir estratégias de adesão à higiene das mãos implementadas nos 
serviços estudados, sendo as ações educativas em serviço (89,3%) a estratégia 
citada com mais frequência. A adesão à higiene das mãos consiste no problema 
de maior densidade, sendo destacada pelos profissionais a baixa adesão à 
higiene das mãos de forma uniforme pelos envolvidos na assistência direta. 
Apesar das diversas estratégias adotadas para melhorar a adesão à 
higienização das mãos nos hospitais estudados, a baixa adesão continua sendo 
um problema. São necessárias metodologias avaliativas que verifiquem se as 
estratégias adotadas podem modificar as práticas exercidas pelos profissionais 
da saúde. 
 
Palavras-chave: Infecção hospitalar. Segurança do paciente. Higiene das mãos. 

TITLE: HAND HYGIENE ADHESION STRATEGIES IMPLEMENTED IN 

HOSPITAL HEALTH SERVICES 

Abstract 

Hands are considered the main routes of dissemination of microorganisms. Hand 
hygiene alone is the most important action to prevent and control infections in the 
health services in order to guarantee patient safety. The present study sought to 
know the hand hygiene adhesion strategies implemented in the hospital health 
services in the city of Natal / RN. This is a mixed study, carried out in 12 hospitals 
in the city of Natal / RN. Between March and July 2017, questionnaires were 
applied to 28 health professionals, members of the Hospital Infection Control 
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Commissions. Of these, 12 were interviewed, responding to the queries of the 
qualitative approach. The data were analyzed through descriptive statistics and 
thematic analysis. Of the results obtained, 26 professionals (92.9%) stated that 
there are hand hygiene adherence strategies implemented in the services 
studied, with educational actions in service (89.3%) being cited more frequently. 
The adhesion to hand hygiene consists of the problem of greater density, and the 
professionals emphasize the low adherence to hand hygiene evenly by those 
involved in direct care. Despite the different educational strategies adopted to 
improve hand hygiene adherence in the hospitals studied, low adherence 
remains a problem to be faced by everyone involved in ensuring patient safety. 
Faced with the problem, evaluation methodologies are needed to verify if the 
strategies adopted can modify the practices used by health professionals. 
 
Keywords: Cross infection. Patient safety. Hand hygiene. 
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TÍTULO: Atividades executadas no processo de implantação do Programa 

Saúde na Escola 

Resumo 

O programa Saúde na Escola (PSE), política Intersetorial em Saúde e educação 
o qual foi instituído em 2007, oferece ações de prevenção,promoção e atenção 
à saúde de estudantes da rede pública de ensino, nos níveis da educação 
infantil, fundamental e médio,educação de jovens e adultos(EJA). As ações do 
PSE são divididas em componentes I, II E III.Objetivo:O objetivo do estudo é 
identificar as atividades executadas no Programa Saúde na Escola no Município 
de Natal/RN.Metodologia:Trata-se de estudo avaliativo, exploratório, abordagem 
quantitativa. Pesquisa realizada nas Unidades de Saúde da Família (USF) do 
Município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. A coleta dos 
dados aconteceu no período de maio e junho de 2017, amostra composta por 
144 profissionais.Resultados: Distrito Sul contabilizou 05 (4,8%), Leste 16 
(15,2%), Oeste 27 (25,7%), Norte I 30 (28,6%), Norte II 27 (25,7%). O distrito 
Norte I apresentou maior percentual em relação aos demais. Em relação ao sexo 
foi observado maior predomínio do sexo feminino 89 (84,8%), Masculino 16 (15, 
2%).As atividades desempenhadas no PSE destacam-se:Avaliação de saúde 
bucal 53(50,5%),atividade antropométrica 41 (39%),situação vacinal 37(35, 
2%).Dessa forma, é possível identificar as atividades de promoção da saúde e 
prevenção de agravos desenvolvidas no Programa de Saúde na Escola e assim 
atuar na promoção proteção e recuperação da saúde. 

 
Palavras-chave: Ações , programa ,Componentes 

TITLE: ACTIVITIES EXECUTED IN THE SCHOOL HEALTH PROGRAM IN THE 

MUNICIPALITY OF Natal / RN 

Abstract 

 

The Health in School (PSE) program, an intersectoral policy on health and 
education, which was instituted in 2007, offers prevention, promotion and health 
care for students in the public school system, at elementary, middle and high 
school levels , youth and adult education (EJA). The objectives of the study are 
to identify the activities carried out in the School Health Program in Natal / RN. 
Methodology: This is an evaluative, exploratory study, quantitative approach . 
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Research performed at the Family Health Units (USF) of the Municipality of Natal, 
capital of the State of Rio Grande do Norte. Data collection took place in May and 
June 2017, a sample of 144 professionals. RESULTS: Southern District 
accounted for 05 (4.8%), East 16 (15.2%), West 27 (25.7%), , North I 30 (28.6%), 
North II 27 (25.7%). The North district I presented a greater percentage in relation 
to the others. The activities performed in the PSE stand out as follows: Oral health 
assessment 53 (50.5%), activity anthropometric study 41 (39%), vaccine situation 
37 (35, 2%). Thus, it is possible to identify the activities of health promotion and 
prevention of diseases developed in the Health Program at School and thus act 
in the promotion of health protection and recovery 

 
 
Keywords: Actions, Program, Components 
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TÍTULO: Analisar a resistência adesiva de restaurações de resina à dentina com 

diferentes adesivos universais 

Resumo 

Objetivos: Avaliar o grau de conversão do sistema adesivo autocondicionante, e 
deste modificado com soluções extrativas de semente de uva, a partir de acetona 
e etanol como solventes. Metodologia: Duas soluções extrativas foram 
preparadas a partir de extrato de semente de uva em pó dissolvido em acetona 
e etanol. A partir delas e do adesivo Prime & Bond Elect Universal (Denstply), 
seis sistemas adesivos autocondicionantes experimentais foram preparados, 
diferindo quanto ao solvente utilizado e às proporções entre o adesivo puro e a 
solução extrativa, esta, variando em 7,5%, 15% e 30%. Os sete sistemas 
adesivos foram avaliados usando o espectofotômetro de infravermelho médio 
por transformador de Fourier equipado com dispositivo de reflectância total 
atenuada. Foi gotejada uma amostra de 5µl de cada adesivo diretamente no 
cristal de diamante, coberto por uma tira de poliéster e submetido a 24 leituras 
de absorbância em uma faixa espectral entre 1500 e 1800 cm-1. A distância de 
fotopolimerização foi padronizada em 1 cm entre a ponteira e o amostra, assim 
a fotoativação foi realizada durante 10s e uma nova análise foi feita no 
espectrofotômetro, considerando o adesivo fotopolimerizado. Resultados: O 
grau de conversão dos sistemas adesivos mostrou valores muito baixos, se 
comparados a outros estudos já realizados com outros adesivos. Novos estudos 
com uma amostra maior podem confirmar o impacto do uso da proantocianidina 
sobre o desempenho dos adesivos. 
 
Palavras-chave: Resistência de materiais, Proantocianidinas, Adesivos. 

TITLE: To analyze the adhesive resistance of resin restorations to dentin with 

different universal adhesives 

Abstract 

Objectives: To evaluate the degree of conversion of the self-etching adhesive 
system, and of this modified with extractive solutions of grape seed, from acetone 
and ethanol as solvents. Methodology: Two extractive solutions were prepared 
from powdered grape seed extract dissolved in acetone and ethanol. From these 
and the Prime & Bond Elect Universal adhesive (Denstply), six self-etching 
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adhesive systems were prepared, differing as to the solvent used and the 
proportions between the pure adhesive and the extractive solution, which varied 
by 7.5%, 15 % and 30%. The seven adhesive systems were evaluated using the 
Fourier transformer medium infrared spectrometer equipped with attenuated total 
reflectance device. A 5μl sample of each adhesive was dripped directly onto the 
diamond crystal, covered by a polyester strip and subjected to 24 absorbance 
readings in a spectral range between 1500 and 1800 cm -1. The 
photopolymerization distance was standardized in 1 cm between the tip and the 
sample, so the photoactivation was performed during 10s and a new analysis 
was done in the spectrophotometer, considering the photopolymerized adhesive. 
Results: The degree of conversion of adhesive systems showed very low values, 
when compared to other studies already done with other adhesives. Further 
studies with a larger sample may confirm the impact of proanthocyanidin use on 
the performance of adhesives 
 
Keywords: Resistance of materials, Proanthocyanidins, Adhesives. 
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TÍTULO: Avaliar a nanoinfitração de restaurações adesivas com diferentes 

adesivos universais 

Resumo 

 

Objetivos: Avaliar in vitro a resistência de união do sistema adesivo 
autocondicionante, e deste modificado com soluções extrativas de semente de 
uva, a partir de acetona e etanol como solventes. Metodologia: Duas soluções 
extrativas foram preparadas a partir de extrato de semente de uva em pó 
dissolvido em acetona e etanol. A partir delas e do adesivo Prime & Bond Elect 
Universal (Denstply, York, Pesnilvânia, EUA), seis sistemas adesivos 
autocondicionantes experimentais foram preparados, diferindo quanto ao 
solvente utilizado e às proporções entre o adesivo puro e a solução extrativa, 
esta, variando em 7,5%, 15% e 30%. Quarenta e nove incisivos bovinos hígidos 
tiveram as raízes removidas com disco de carborundum e as faces vestibulares 
desgastadas em cortador de gesso sob refrigeração até expor a dentina. Os 
dentes foram distribuídos de forma aleatória em sete grupos distintos, contendo 
7 elementos cada. A aplicação dos sistemas adesivos foi executada de acordo 
com as recomendações do fabricante do Prime & Bond Elect Universal. A 
restauração foi realizada por meio de uma matriz de silicone com dimensões 2 
mm de altura e 4 mm de diâmetro na qual foi inserido o material restaurador em 
incremento único e fotopolimerizado por 40s. Após seis meses armazenadas em 
água destilada, os espécimes foram submetidos aos testes de resistência de 
união. 

 
 
Palavras-chave: Resistência de materiais, Proantocianidinas, Adesivos. 

TITLE: To evaluate the nanoinfitration of adhesive restorations with different 

universal adhesives 

Abstract 
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Objectives: To evaluate in vitro the bond strength of the self-etching adhesive 
system, and of this modified with extractive solutions of grape seed, from acetone 
and ethanol as solvents. Methodology: Two extractive solutions were prepared 
from powdered grape seed extract dissolved in acetone and ethanol. From these 
and the Prime & Bond Elect Universal adhesive (Denstply, York, Pesnilvânia, 
USA), six self-etching adhesive systems were prepared, differing as to the solvent 
used and the proportions between the pure adhesive and the extractive solution. 
7.5%, 15% and 30%. Forty-nine healthy bovine incisors had the roots removed 
with carborundum disc and the vestibular faces worn in gypsum cutter under 
refrigeration until exposing the dentin. The teeth were randomly distributed into 
seven distinct groups containing 7 elements each. The application of adhesive 
systems was performed according to the recommendations of the manufacturer 
of Prime & Bond Elect Universal. The restoration was performed by means of a 
silicon matrix with dimensions 2 mm in height and 4 mm in diameter in which the 
restorative material was inserted in a single increment and photopolymerized for 
40s. After six months stored in distilled water, the specimens were submitted to 
bond strength tests. 

 
 
Keywords: Resistance of materials, Proanthocyanidins, Adhesives. 
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TÍTULO: CONSUMO ALIMENTAR E DIETÉTICO DE ENERGIA, 

MACRONUTRIENTES E VITAMINA D EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA 

Resumo 

A ingestão adequada de energia e nutrientes em indivíduos com insuficiência 
cardíaca (IC) é muito importante, considerando que os mesmos são propensos 
a desenvolver anorexia, decorrentes restrições dietéticas. Sendo assim, o 
presente estudo tem por objetivo avaliar a ingestão de energia, macronutrientes 
e vitamina D de indivíduos com IC. Esse é um estudo do tipo descritivo 
transversal incluiu 67 indivíduos adultos e idosos, de ambos os sexos, com 
diagnóstico de IC. O consumo alimentar foi avaliado a partir de dois recordatórios 
de 24h e os dados foram analisados no software Virtual Nutri Plus 2.0®. A análise 
dos dados foi feita com o auxílio do software Excel. Os resultados desse estudo 
apontam uma média de idade de 53,4(14,8) anos, com predominância do sexo 
masculino (67%). O excesso de peso, classificado segundo o índice de massa 
corporal esteve presente em 58%. A ingestão calórica média do grupo foi de 
1375(442)Kcal e a maior parte dos participantes não atingiu a recomendação de 
energia. No sexo masculino apenas 7% atingiram a recomendação proteica, 
enquanto que a baixa ingestão foi registrada em 100% do público feminino. 
Identificaram-se altos percentuais de ingestão abaixo das recomendações para 
as gorduras totais (80%), gorduras monoinsaturadas (100%) e vitamina D 
(100%) nos indivíduos com IC de ambos os sexos. Elevados percentuais de 
inadequação de calorias, macronutrientes e vitamina D indicam a necessidade 
de intervenções nutricionais voltadas para esse público. 

 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Consumo alimentar. Macronutrientes. 

Vitamina D 

TITLE: FOOD AND DIETARY INTAKE OF ENERGY, MACRONUTRIENTS AND 

VITAMIN D IN PATIENTS WITH HEART FAILURE 

Abstract 
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Adequate intake of energy and nutrients in individuals with heart failure (HF) is 
very important, considering that they are prone to developing anorexia, resulting 
in dietary constraints. Thus, the objective of this study is to evaluate the intake of 
energy, macronutrients and vitamin D of individuals with HF. This is a study of 
the cross descriptive type included 67 adult and elderly individuals, of both sexes, 
with diagnosis of HF. Food consumption was evaluated from two 24h recall and 
the data were analyzed by Virtual Nutri Plus 2.0® software. The analysis of the 
data was done with the help of the Excel software. The results of this study point 
to an average age of 53,4(14,8) years, with male predominance (67%). The 
excess weight, classified according to the body Mass Index, was present in 58% 
of the sample. The average caloric intake of the group was 1375 (442) Kcal and 
most of the participants did not reach the energy recommendation. In males only 
7% reached the protein recommendation, while low intake was recorded at 100% 
of the female audience. High percentages of intake were identified below the 
recommendations for total fats (80%), monounsaturated fats (100%) and vitamin 
D (100%) in individuals with IC of both sexes. High percentages of calorie 
inadequacy, macronutrients and vitamin D indicate the need of nutritional 
interventions focused on this public. 

 
 
Keywords: Heart failure. Food consumption. Macronutrients. Vitamin D 
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TÍTULO: MICRO E NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS PARA AUMENTO DA 

EFICÁCIA DE MOLÉCULAS DE INTERESSE FARMACÊUTICO E 

BIOTECNOLÓGICO 

Resumo 

A malária é uma doença de origem infecciosa febril aguda, e constitui-se um 
problema de saúde pública presente em países em desenvolvimento econômico. 
No combate aos agentes causadores da malária, vem se utilizando a Cloroquina, 
fármaco com caráter hidrofílico escolhido para este estudo. A emulsificação 
dupla, que pode ser A/O/A ou O/A/O, tem mostrado um alto potencial em 
diversas tecnologias farmacêuticas, devido suas aplicações nos sistemas 
prolongados e sustentados na administração de medicamentos. O objetivo do 
presente estudo é otimizar o método da dupla emulsificação como um modo de 
obtenção de nanopartículas poliméricas (NPs), para posterior incorporação de 
fármacos e biomoléculas de interesse terapêutico. As nanopartículas foram 
preparadas primeiramente com o Eudragit, polímero utilizado para a composição 
da fase orgânica, que posteriormente, foi substituído pelo PLA. O PVA foi o 
tensoativo de escolha para composição das fases aquosas. Foi realizada a 
variação de diversos parâmetros durante a preparação das NPs, os quais, foram 
avaliados através do diâmetro de partícula, índice de polidispersão (IPD) e o 
potencial zeta (PZ). 
 
Palavras-chave: Dupla emulsificação. Nanopartícula polimérica. Otimização. 

TITLE: MICRO AND POLYMERIC NANOPARTICLES FOR INCREASED 

EFFECTIVENESS OF MOLECULES OF PHARMACEUTICAL AND 

BIOTECHNOLOGICAL INTEREST 

Abstract 

Malaria is a disease of acute febrile infectious origin and is a public health 
problem in developing countries. In the fight against the causative agents of 
malaria, Chloroquine, a hydrophilic drug chosen for this study, has been used. 
Double emulsification, that can be A/O/A or O/A/O, has shown a high potential in 
several pharmaceutical technologies, due to its applications in the prolonged and 
sustained systems in the administration of medicines. The objective of the 
present study is to optimize the double emulsification technique as a method of 
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obtaining polymeric nanoparticles (NPs), for subsequent incorporation of drugs 
and biomolecules of therapeutic interest. The nanoparticles were prepared first 
with Eudragit, the polymer used for the composition of the organic phase, which 
was later replaced by PLA. The PVA was the surfactant of choice for the 
composition of the aqueous phases. The drug used for this study was 
Chloroquine Diphosphate (CQ). The variation of several parameters during the 
preparation of the NPs was carried out, which were evaluated through the particle 
diameter, polydispersity index (PDI) and zeta potential (ZP). 
 
Keywords: Double emulsification. Nanoparticle polymer. Optimization. 
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TÍTULO: Anatomia e histoquímica de sementes de Pityrocarpa moniliformis 

(Benth.) Luckow & R. W. Jobson durante a maturação 

Resumo 

Pityrocarpa moniliformis Benth. (Fabaceae) é uma espécie arbórea nativa da 
Caatinga, de distribuição natural no Nordeste brasileiro. Sabe-se que os 
principais compostos primários armazenados nos cotilédones de sementes são 
carboidratos, proteínas e lipídios. Assim, objetivou-se com o presente trabalho 
avaliar a deposição de compostos primários e descrever as modificações 
anatômicas durante a maturação de sementes de P. moniliformis. Para tanto, 
foram selecionados indivíduos apresentando 50% de inflorescências em antese. 
A coleta de frutos foi realizada quinzenalmente a partir de 30 dias após a antese 
até os 210 DAA. Posteriormente, amostras de 50 sementes oriundas dos frutos 
coletados em cada período de maturação foram acondicionadas em tubos 
contendo álcool etílico 70%. Para as análises anatômicas e histoquímicas 
preparou-se o laminário segundo técnicas convencionais e foram observados 
anatomicamente os frutos e sementes. Durante a maturação das sementes, é 
possível verificar a presença de compostos lipídicos, amidos e cristais. Além 
disso, possuem tegumento com apenas uma camada de células lignificadas. Aos 
210 DAA, a epiderme apresenta uma só camada de células, os cotilédones 
constituem maior parte do volume da semente, o embrião ocupa uma menor 
parte, apresentando eixo hipocótilo-radícula reto e cilíndrico e plúmula com 
tecidos não diferenciados. 
 
Palavras-chave: Caatinga, catanduva, sementes florestais. 

TITLE: Anatomy and histochemistry of seeds of Pityrocarpa moniliformis (Benth.) 

Luckow and R.W. Jobson during a maturation 

Abstract 

Pityrocarpa moniliformis Benth. (Fabaceae) is a tree species native of Caatinga, 
naturally distributed in northeast region of Brazil. The main primary components 
are seed cotyledons are carbohydrates, proteins and lipids. Thus, the objective 
of this work was to evaluate the deposition of primary compounds and to describe 
the anatomical modifications during the maturation of P. moniliformis seeds. For 
this, individuals with 50% of inflorescences in anthesis were selected. Fruit 
collection was performed biweekly from 30 days after anthesis to 210 DAA. 
Subsequently, samples of 50 seeds from the fruits collected in each maturation 
period were conditioned in tubes containing 70% ethyl alcohol. For the anatomical 
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and histochemical analyzes the laminar was prepared according to conventional 
techniques and the fruits and seeds. Throughout the process, the seeds of P. 
moniliformis can verify the presence of lipid compounds, starches and crystals. 
In addition, they have a tegument with only one lignified cell layer. At 210 DAA 
the epidermis presents a single layer of cells, the cotyledons make up most of 
the volume of the seed, the embryo occupies a smaller part, presenting 
hypocotyl-straight and cylindrical radicle axis and plumule with undifferentiated 
tissues. 
 
Keywords: Caatinga, catanduva, forest seeds. 
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TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DE LARVAS INFECTANTES DE NEMATOIDES 

GASTRINTESTINAIS DE OVINOS EM SOLO RECOBERTO POR Brachiaria 

brizantha 

Resumo 

 

Em sistemas de produção de ovinos a pasto, as condições ambientais das 
pastagens têm grande influência no desenvolvimento dos nematoides 
gastrintestinais nas fases de vida livre, favorecendo ou não a migração das 
larvas infectantes que habitam aquele ambiente. Partindo dessa premissa, 
objetivou-se mensurar e identificar as larvas infectantes de nematoides 
gastrintestinais no solo recoberto por Brachiaria brizanhtha, cultivares Piatã, 
Xaraés, Marandu e Paiaguás, pastejadas por ovinos mestiços. O estudo foi 
realizado na área experimental do Grupo de Estudos em Forragicultura, no 
campus de Macaíba da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O 
processamento constituiu em colocar 50g de amostras de solo dos diferentes 
cultivares de B. brizantha em peneiras e essas colocadas sobre copos 
descartáveis contendo água. O sedimento foi coletado e transferido para tubos 
eppendorfs e armazenados sob refrigeração. Foi possível recuperar tanto 
fitonematóides quanto larvas de estágios de vida livre (L1/L2) e infectantes (L3) 
dos gêneros Haemonchus e Trichostrongylus no solo das 4 cultivares, 
totalizando 1968, 1096, 1250 e 683 (P>0,05) larvas para os cultivares de 
Marandu, Xaraés, Piatã e Paiaguás, respectivamente. Pode-se concluir que, as 
cultivares de B. brizanhtha compreende um reservatório de larvas de vida livre e 
infectantes de nematoides gastrintestinais, com maior destaque para o solo da 
pastagem de Marandu, devido a cobertura vegetal promover por mais tempo a 
umidade do solo. 

 
 
Palavras-chave: Helmintos, L3, Pastagem 

TITLE: DISTRIBUTION OF INFECTIVE LARVAE OF GASTRINTESTINAL 

NEMATOIDES OF SHEEP IN RECOVERED SOIL BY Brachiaria brizantha 

Abstract 
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In pasture sheep production systems, environmental conditions of pastures have 
a great influence on the development of gastrointestinal nematodes in the free-
living phases, favoring or not the migration of the infecting larvae that inhabit that 
environment. Based on this premise, the objective was to measure and identify 
infective larvae of gastrointestinal nematodes in the soil covered by Brachiaria 
brizanhtha, cultivars Piatã, Xaraés, Marandu and Paiaguás, grazed by mestizo 
sheep. The study was carried out in the experimental area of the Group of Studies 
in Forragicultura, at the Macaíba campus of the Federal University of Rio Grande 
do Norte. The processing consisted in placing 50g of soil samples of the different 
cultivars of B. brizantha in sieves and placed in disposable cups containing water. 
The sediment was collected and transferred to eppendorf tubes and stored under 
refrigeration. It was possible to recover both phytopathoids and larvae of free (L1 
/ L2) and infectious (L3) stages of the genera Haemonchus and Trichostrongylus 
in the soil of the 4 cultivars, totaling 1968, 1096, 1250 and 683 (P> 0.05) larvae 
for the cultivars of Marandu, Xaraés, Piatã and Paiaguás, respectively. It can be 
concluded that the cultivars of B. brizanhtha comprise a reservoir of free-living 
and infecting gastrointestinal nematode larvae, most prominently in the soil of the 
Marandu pasture, due to the vegetation cover promoting longer soil moisture. 

 
 
Keywords: Helminths, L3, Grassland 
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TÍTULO: Identificação de inibidores de proteases digestivas de larvas de Aedes 

aegypti em extratos de sementes da caatinga 

Resumo 

A dengue tem se destacado entre as enfermidades reemergentes e é 
considerada a mais importante das doenças virais transmitidas por artrópodes, 
sendo também a mais comum e distribuída arbovirose no mundo, sendo 
transmitida por mosquitos do gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti seu principal 
vetor. Tanto o A. aegypti quanto o A. albopictus são importantes vetores de 
outros arbovírus para o homem, como vírus da febre amarela, febre doo 
chikungunya e febre zika. A ausência de uma vacina profilática torna o controle 
da dengue pautado principalmente no controle do inseto vetor, o A. aegypti, mas 
os crescentes relatos de resistência aos inseticidas químicos têm tornado 
urgente à busca por produtos alternativos. Assim, foram preparados extratos 
brutos da semente da Caatinga Erythrina velutina Wild, conhecida vulgarmente 
como Mulungu, extraídos com tampão fosfato de sódio e com água para testar 
atividade larvicida contra larvas L1 e L4, respectivamente. Os resultados 
mostram o potencial dos extratos da semente da planta da Caatinga para o 
controle de larvas de A. aegypti e indicam que a eficácia desses extratos deve 
resultar da ação conjunta de diferentes compostos ativos, que atuando em 
diferentes mecanismos são capazes de comprometer a viabilidade dos insetos. 
Porém faz-se necessário a avaliação em laboratório da atividade dos extratos 
para A. albopictus e a validação da atividade larvicida para A. aegypti em 
condições de campo. Estes ensaios já estão sendo realizados por nosso grupo. 
 
Palavras-chave: dengue, semente da Caatinga, larvicida. 

TITLE: PROSPECTION OF BIOATIVE EXTRACTS OF CAATINGA PLANTS 

WITH POTENTIAL FOR THE CONTROL OF AEDES AEGYPTI AND A. 

ALBOPICTUS 

Abstract 

Dengue is presently one of the most important reemerging diseases in the world 
and is considered the most important of the viral diseases transmitted by 
arthropods, being also the most common and distributed arbovirose in the world, 
being transmitted by mosquitoes of the genus Aedes, with Aedes aegypti being 
its main vector. Both A. aegypti and A. albopictus are important vectors of other 
arboviruses for man, such as yellow fever virus, chikungunya fever and zika fever. 
The absence of a prophylactic vaccine makes control of dengue fever primarily 
focused on the control of the insect vector, A. aegypti, but increasing reports of 
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resistance to chemical insecticides have made it urgent to search for alternative 
products. Thus, crude extracts of the Caatinga Erythrina velutina Wiild seed, 
commonly known as Mulungu, were prepared with sodium phosphate buffer and 
water to test larvicidal activity against L1 and L4 larvae, respectively. The results 
show the potential of the seed extracts of the Caatinga plant for the control of A. 
aegypti larvae and indicate that the effectiveness of these extracts should result 
from the joint action of different active compounds acting on different mechanisms 
are capable of compromising viability of insects. However, it is necessary to 
evaluate in laboratory the activity of the extracts for A. albopictus and the 
validation of larvicidal activity for A. aegypti under field conditions. These trials 
are already being carried out by our group. 
 
Keywords: dengue, Caatinga seed, larvicide. 
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TÍTULO: COMPREENSÃO FENOMENOLÓGICA DO MOVIMENTO HUMANO 

Resumo 

O trabalho tem por objetivo fazer uma interpretação hermenêutica de conceitos 
como Imagem corporal e Esquema corporal, trazendo a tradução de partes da 
obra “Attittudes et mouvements: étude fonctionelle du mouvement humain” do 
autor Buytendijk (1957), como principal referência de uma abordagem 
fenomenológica para o estudo do movimento humano. A leitura e interpretação 
dessa obra de referência permite aprofundar aspectos do movimento humano 
em sua subjetividade, ou seja, o significado do movimento para o sujeito que se 
movimenta, ampliando sua expressividade. Assim, as dimensões do corpo, do 
espaço e do tempo ganham novos sentidos tais como a afetividade, a 
expressividade e criatividade. Essas dimensões contribuem para o 
conhecimento da Educação Física no que diz respeito à consciência corporal, ao 
bem-estar, à ludicidade que compõem o movimento humano. 
 
Palavras-chave: Esquema Corporal. Imagem Corporal. Análise de movimento. 

Fenomenologia 

TITLE: PHENOMENOLOGICAL UNDERSTANDING OF HUMAN MOVEMENT 

Abstract 

This paper aims to make a hermeneutic interpretation of concepts such as Body 
Image and Body Scheme, bringing translation of parts of the work " Attittudes et 
mouvements: étude fonctionelle du mouvement humain " by the author 
Buytendijk (1957), as the main reference of a phenomenological approach for the 
study of human movement. The reading and interpretation of this reference work 
allows to deepen aspects of the human movement in its subjectivity, that is, the 
meaning of the movement for the subject that moves, amplifying its 
expressiveness. Thus the dimensions of the body, space and time gain new 
meanings such as affectivity, expressiveness and creativity. These dimensions 
contribute to the knowledge of Physical Education in regard to body awareness, 
well-being, and playfulness that make up the human movement. 
 
Keywords: Body Scheme. Body image. movement analysis. Phenomenology. 
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TÍTULO: SINTOMAS DE IMPACTO NUTRICIONAL DE PACIENTES 

ONCOLÓGICOS AMBULATORIAIS: ESPECIFICIDADES SEGUNDO 

LOCALIZAÇÃO DO TUMOR 

Resumo 

Os tratamentos contra o câncer estão melhorando no poder de direcionar 
características específicas de cânceres individuais. A Avaliação Subjetiva Global 
Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP) avalia o estado nutricional e 
identifica sintomas de impacto nutricional, sendo a avaliação específica para 
paciente oncológico. Objetivos: Avaliar os sintomas de impacto nutricional e o 
risco nutricional de pacientes oncológicos ambulatoriais em tratamento 
quimioterápico e compará-los segundo a localização do tumor. Estudo tipo 
descritivo transversal. Foram incluidos pacientes acima de 20 anos que estavam 
realizando quimioterapia ambulatorial no Hospital Universitário Onofre Lopes, e 
foi aplicado a ASG-PPP. Os dados foram inseridos e analisados pelo Excel. Os 
sintomas mais apresentados foram náuseas e enjoo de cheiros. Dos pacientes 
com câncer no TGI, 36,8% apresentavam algum problema para comer e foram 
os pacientes que mais tiveram sintomas de impacto nutricional. Pouco mais de 
66% dos pacientes com tumoração nos órgãos reprodutores, mama e pulmão 
sentiram algum sintoma de impacto nutricional. Nenhum paciente com câncer 
hematológico relatou sentir algum sintoma de impacto nutricional. Nenhum dos 
pacientes avaliados apresentou-se bem nutrido pela ASG-PPP.Alterações 
gastrintestinais foram diversas durante a quimioterapia. Dentre as células 
normais atingidas pelo tratamento antineoplásico, aquelas com alta capacidade 
de replicação, como as do trato gastrointestinal, são mais atingidas. 
 
Palavras-chave: Neoplasia. Risco nutricional. Estado nutricional. Quimioterapia 

TITLE: NUTRITIONAL IMPACT SYMPTOMS OF AMBULATORY 

ONCOLOGICAL PATIENTS: SPECIFICITIES BY LOCATION OF TUMOR 

Abstract 

Introduction: Cancer treatments are improving the power to target specific 
characteristics of individual cancers. The Patient-Generated Subjective Global 
Assessment (PG-SGA) evaluates the nutritional status and identifies symptoms 
of nutritional impact, being the specific evaluation for cancer patients. Objectives: 
To assess the symptoms of nutritional impact and nutritional risk of oncology 
patients on chemotherapy treatment comparing them according to the location of 
the tumor. Methodology: Cross-sectional descriptive study. Patients older than 
20 years who underwent ambulatory chemotherapy at the University Hospital 
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Onofre Lopes were included and applied to PG-SGA. Data was entered and 
analyzed by Excel. Results and discussion: The most frequent symptoms were 
nausea and dysosmia. Of the patients with cancer in the GIT, 36.8% presented 
some problem to eat and were the patients who had more symptoms of nutritional 
impact. A little more than 66% of the patients with tumor in the reproductive 
organs, breast and lung felt some symptom of nutritional impact No patient with 
hematological cancer reported feeling some symptom of nutritional impact. None 
of the patients evaluated were well-nourished by PG-SGA. Conclusion: 
Gastrointestinal changes were diverse during chemotherapy. Among the normal 
cells reached by antineoplastic treatment, those with high replication capacity, 
such as those of the gastrointestinal tract, are more affected. 
 
Keywords: Neoplasm. Nutritional risk. Nutritional status. Chemotherapy. 
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TÍTULO: Percepções dos enfermeiros que atuam na atenção básica sobre a 

consulta de enfermagem ao paciente com Tuberculose. 

Resumo 

 

Este relatório é parte de uma pesquisa maior para desenvolvimento de uma 
proposta educacional para a capacitação de enfermeiros no uso do Processo de 
Enfermagem nas consultas ao Paciente com Tuberculose. Teve como objetivo 
identificar as percepções dos enfermeiros que atuam na consulta de 
enfermagem ao paciente com Tuberculose sobre a realização dessa atividade 
na sua prática. Foi realizada uma pesquisa exploratória, descritiva, com 
abordagem qualitativa. O local da pesquisa foi o Município de Parnamirim, Rio 
Grande do Norte, onde foram desenvolvidos grupos focais com 16 enfermeiros 
da Atenção Básica para a coleta dos dados. Os grupos foram realizados em um 
auditório de uma Unidade de Saúde do Município, disponibilizado para a 
pesquisa. Os grupos foram mediados pela pesquisadora principal e observado 
pela discente de iniciação científica. Foi realizada a gravação de voz e anotações 
pertinentes durante a realização de cada grupo focal. Para a análise dos dados 
foi realizada a análise de conteúdo de Bardin (1977), mediante transcrição das 
informações gravadas, posterior codificação dos dados, categorização e 
discussão com literatura pertinente ao objeto de estudo. Para fins deste estudo 
foram analisadas duas categorias temáticas foram formadas. 1. Contexto de 
ações de controle da tuberculose na Atenção Básica; 2. Ações desenvolvidas 
nas consultas de Enfermagem ao paciente com tuberculose. 

 
 
Palavras-chave: Enfermagem;Atenção Básica;Processos de 

Enfermagem,Tuberculose 

TITLE: Perceptions of nurses who work in Primary Care on the Nursing 

Consultation of patients with Tuberculosis 

Abstract 

This report is part of a larger research to develop an educational proposal for the 
training of nurses in the use of the Nursing Process in consultations with the 
Patient with Tuberculosis. The purpose of this study was to identify the 
perceptions of the nurses who work in the nursing consultation to the patient with 
Tuberculosis on the accomplishment of this activity in their practice. An 
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exploratory, descriptive, qualitative approach was carried out. The research site 
was the Municipality of Parnamirim, Rio Grande do Norte, where focus groups 
were developed with 16 Primary Care nurses to collect data. The groups were 
carried out in an auditorium of a Health Unit of the Municipality, made available 
for the research. The groups were mediated by the principal investigator and 
observed by the student of scientific initiation. Voice recording and relevant notes 
were performed during each focus group. For the analysis of the data, the content 
analysis of Bardin (1977) was carried out by means of transcription of the 
recorded information, later codification of the data, categorization and discussion 
with literature pertinent to the object of study. For the purposes of this study, two 
thematic categories were analyzed. 1. Context of actions to control tuberculosis 
in Primary Care; 2. Actions developed in the Nursing consultations to the patient 
with tuberculosis. 
 
Keywords: Nursing; Primary Health Care; Nursing Process ;Tuberculosis 
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TÍTULO: PROJEÇÕES DE MORTALIDADE POR CÂNCER ORAL NO BRASIL 

Resumo 

O câncer de boca e orofaringe são as neoplasias mais frequentes na cabeça e 
no pescoço. Neste estudo objetivou-se realizar projeções e analisar tendências 
de mortalidade por câncer de cavidade oral e orofaringe, no período de 2000 a 
2029, no Brasil e suas regiões geográficas, através de um estudo ecológico, 
baseado em dados secundários obtidos do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foram analisados 
os óbitos ocorridos entre 2000 e 2014, realizadas projeções e avaliadas as 
tendências desses dados. Para projeção de dados, utilizou-se o software 
Nordpred, dentro do programa R, considerando o modelo idade-período-coorte. 
A regressão de Joinpoint e as taxas padronizadas pela população mundial foram 
utilizadas para estimar a variação percentual anual, com um intervalo de 
confiança de 95%. Na análise de tendências, os resultados indicam estabilidade 
nas mulheres, no Brasil e em todas as suas regiões. Para homens, houve 
tendência a redução significativa no Brasil e nas regiões Sul e Sudeste, 
estabilidade no Norte e Centro-Oeste e aumento significativo no Nordeste. Em 
todas as regiões, houve maior número de mortes em homens. Com base no 
estudo realizado, notou-se que apesar das projeções de redução da mortalidade 
na maioria das regiões, percebem-se desigualdades na distribuição da 
mortalidade entre as regiões do país, e entre homens e mulheres em cada 
região. 
 
Palavras-chave: Neoplasias Bucais; Neoplasias 

Orofaríngeas;Tendências;Projeções;Mortal 

TITLE: Trends and projections of oral cancer mortality in Brazil. 

Abstract 

Cancer of the mouth and oropharynx are the most frequent neoplasms in the 
head and neck. The objective of this study was to carry out projections and 
analyze trends in oral cavity and oropharyngeal cancer mortality from 2000 to 
2029 in Brazil and its geographical regions, through an ecological study based 
on secondary data obtained from the Information System on Mortality and the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics. Deaths between 2000 and 2014 
were analyzed, projections were made and trends were evaluated. For data 
projection, the software Nordpred was used, within program R, considering the 
age-period-cohort model. The Joinpoint regression and the standardized rates by 
the world population were used to estimate the annual percentage change, with 
a confidence interval of 95%. In the analysis of trends, the results indicate stability 
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in women, in Brazil and in all its regions. For men, there was a significant 
reduction in Brazil and in the South and Southeast regions, stability in the North 
and Central West, and a significant increase in the Northeast. In all regions, there 
were more deaths in men. Based on the study, it was noted that despite the 
projections of mortality reduction in most regions, inequalities in the distribution 
of mortality between the regions of the country, and between men and women in 
each region are noticed. 
 
Keywords: Mouth Neoplasms; Oropharyngeal Neoplasms ; Trends; Projections; 

Mortal 
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TÍTULO: PREDIÇÃO DE EPÍTOPOS DE LINFÓCITOS T CD8+ DAS ESTIRPES 

AMERICANAS DO VÍRUS CHINKUNGUNYA 

Resumo 

Desde o primeiro surto nas Américas no ano de 2013, o vírus Chikungunya vem 
se disseminando por diversas regiões e distribuiu-se facilmente pelos lugares de 
clima tropical e subtropical, onde seus vetores Aedes aegypti e Aedes albopictus 
são endêmicos. Esse vírus possui baixa mortalidade, entretanto, apresenta 
sintomas incômodos, podendo deixar sequelas. Uma alternativa para redução 
dos casos, seria a imunização das populações. Diminuindo gastos com o 
tratamento e manutenção das sequelas. Avanços na área da bioinformática e o 
desenvolvimento de softwares e bancos de dados tem sido de suma importância 
para a ciência como um todo. Esses podem ser utilizados, por exemplo, na 
predição de epítopos, como será mostrado neste estudo. Nosso objetivo é prever 
epítopos promíscuos, antigênicos, imunogênicos e não alérgenos de células 
TCD8+ de proteínas do vírus Chikungunya usando ferramentas de bioinformática 
como: ViPR (forneceu as sequencias proteicas do vírus), ProPred I e NetCTL 
(predição de epítopos), VaxiJen 2.0 e IEDB (testaram antigenicidade e 
imunogenicidade) e AllerTop 2.0 (analise de alergenicidade).Obtivemos 208 e 
819 epítopos com o Propred I e o NetCTL, respectivamente. No consenso entre 
ambos ficamos com 88 peptídeos. O VaxiJen 2.0 nos retornou 44 epítopos 
antigênicos. O AllerTop 2.0 excluiu 19 candidatos. Destes, apenas 15 foram 
considerados imunogênicos, pelo IEDB. Fornecendo assim dados para produção 
de vacinas e/ou testes específicos para diagnóstico desse arbovírus. 
 
Palavras-chave: CHIKV, Predição de epítopos, Imunoinformática, TCD8+, HLA I 

TITLE: TCD8+ EPITOPES PREDICTION FOR AMERICAN CHIKUNGUNYA 

STRAINS 

Abstract 

Since the first outbreak in the Americas in the year 2013, the Chikungunya virus 
has been disseminating in many regions and has been distributed easily in places 
of tropical and subtropical climate, where its vectors Aedes aegypti and Aedes 
albopictus are endemic. This virus has low mortality, however, presents 
uncomfortable symptoms, which may leave sequels. An alternative to reduce 
cases would be the immunization of populations. Thus reducing the expenses 
with of the treatment and with maintaining the sequelae. Advances in the field of 
bioinformatics and the development of software and databases have been of 
paramount importance to science as a whole. These can be used, for example, 
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in the prediction of epitopes, as will be shown in this study. Our goal is to predict 
promiscuous, antigenic, immunogenic and non-allergenic epitopes of TCD8+ 
cells from Chikungunya virus proteins using bioinformatics tools such as: ViPR 
(provided virus protein sequences), ProPredI and NetCTL (prediction of 
epitopes), VaxiJen 2.0 and IEDB (tested antigenicity and immunogenicity) and 
AllerTop 2.0 (allergenicity analysis). We obtained 208 and 819 epitopes with 
PropredI and NetCTL, respectively. In the consensus between both we were with 
88 peptides. VaxiJen 2.0 has returned 44 antigenic epitopes. AllerTop 2.0 
excluded 19 candidates. Of these, only 15 were considered immunogenic by 
IEDB. Hence providing data for the production of vaccines and/or specific tests 
for the diagnosis of this arbovirus. 
 
Keywords: CHIKV, Prediction of epitopes, Immunoinformatics, TCD8 +, HLA I 
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TÍTULO: Consumo alimentar e dietético de sódio e ingestão hídrica de pacientes 

com insuficiência cardíaca 

Resumo 

 
A restrição de sódio é uma das medidas mais frequentes de autocuidado 
indicada aos pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC), a fim de prevenir 
descompensações cardíacas e internações subsequentes. Este estudo objetivou 
identificar o consumo de sódio e alimentos fontes em pacientes com atendidos 
no Ambulatório Multiprofissional de Insuficiência cardíaca (AMIIC). A amostra foi 
composta por 54 pessoas, A avaliação dietética foi realizada a partir de dois 
recordatórios de 24h, cujos dados foram analisados por meio do software Virtual 
Nutri Plus 2.0®. As médias de ingestão foram expressas em média e desvio-
padrão. A média de idade dos pacientes foi de 53,0(13,52) anos e 56% estavam 
com excesso de peso. Quantos aos aspectos clínicos, 69% apresentavam classe 
funcional I e cerca de 81% faziam o uso de diuréticos e 81% tinham restrição 
hídrica. Foi detectado, por meio da análise dos recordatórios de 24 horas, um 
consumo médio de sódio de 1799 (765,47) mg.  Os indivíduos com IC 
apresentaram em sua maioria um consumo de sódio adequado ao valor 
preconizado, porém registrou-se ainda, que 27% dos indivíduos apresentaram 
consumo acima da recomendação de 2000mg/dia. O sal refinado foi o alimento 
que apareceu em primeiro lugar, com o maior número de repetições. Apesar da 
grande maioria dos pacientes estarem cumprindo a restrição de sal é importante 
reforçar a importância da ingestão adequada de sódio, por meio ações de 
educação nutricional mais ampla direcionada especificamente para essa po 
 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca, Restrição de sódio, Restrição hídrica 

TITLE: Food consumption and dietary intake of sodium and water intake of 

patients with heart failure 

Abstract 

Sodium restriction is one of the most frequent measures of self-care indicated to 
patients with Heart Failure (HF), in order to prevent cardiac decompensations 
and subsequent hospitalizations. This study aimed to identify the consumption of 
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sodium and food sources in patients attended at the Multiprofessional Outpatient 
Clinic of Heart Failure (AMIIC). The sample consisted of 54 people. The dietary 
assessment was performed from two 24-hour reminders, whose data were 
analyzed through Virtual Nutri Plus 2.0® software. Ingestion averages were 
expressed as mean and standard deviation. The mean age of the patients was 
53.0 (13.52) years and 56% were overweight. As for the clinical aspects, 69% 
presented functional class I and about 81% used diuretics and 81% had water 
restriction. An average sodium intake of 1799 (765.47) mg was detected through 
24 hour recall. The subjects with HF presented in their majority a sodium 
consumption adequate to the recommended value, but it was also recorded that 
27% of the individuals presented consumption above the recommendation of 
2000 mg / day. The refined salt was the food that appeared first, with the highest 
number of replicates. Although the vast majority of patients are meeting the salt 
restriction, it is important to reinforce the importance of adequate sodium intake 
through more extensive nutritional education actions directed specifically to this 
population. 

 
Keywords: Heart Failure, Sodium Restriction, Water Restriction 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AÇÃO CITOTÓXICA/ANTIPROLIFERATIVA SOBRE 

CÉLULAS NORMAIS E TUMORAIS DE EXTRATOS RICOS EM 

POLISSACARÍDEOS OBTIDOS DE FUNGOS NATIVOS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Diversas atividades farmacológicas têm sido atribuídas a 
compostos isolados de cogumelos. OBJETIVOS: Determinar a melhor extração 
e avaliar a composição dos extratos e suas influências nas atividades celulares. 
METODOLOGIA: O cogumelo Calvatia bicolor (Lév.) Kreisel foi coletado na 
cidade de Natal, RN, Brasil (05°48'39.1"S35°11'40.2"W), e identificado pelo Dr. 
Iuri G. Baseia. Após seco, foi utilizado etanol, acetona e clorofórmio/metanol 1:1 
para delipidar o pó, gerando três materiais. Cada um foi submetido a extração 
aquosa quente (NaCl 0.25 M, 100 ºC, 3 h) e digestão proteolítica (NaCl 0.25 M, 
pH 8) com proteases alcalinas (60 ºC, 18 h). Os seis extratos identificados como 
EAQ(E/CM/A) e PROT(E/ CM/A) foram avaliados quanto aos rendimentos, as 
composições químicas e monossacarídeas, além de submetidos ao ensaio MTT. 
RESULTADOS: Os extratos apresentaram rendimentos entre 53 e 157 mg e 
EAQCM teve maior massa. Açúcares, proteínas e compostos fenólicos 
apresentaram teores entre 13 a 28%, 15 a 28% e 0,7 a 1,3%, respectivamente. 
PROTCM teve menos proteínas e compostos fenólicos. PROTA teve teor de 
açúcar. A cromatografia descendente em papel e infravermelho indicaram 
presença de glucanas nos extratos. No ensaio MTT, a proliferação dos 
fibroblastos permaneceu em 70%. CONCLUSÕES: A melhor metodologia de 
extração foi a digestão proteolítica. Os polissacarídeos dos extratos possuem 
características de glucanas. Os extratos interferem pouco na proliferação celular 
normal. 

 
Palavras-chave: Extração, Polissacarídeo, Glucana, Cogumelo, Calvatia. 

TITLE: EVALUATION OF CYTOTOXIC AND ANTIPROLIFERATIVE ACIDS ON 

NORMAL AND TUMOR CELLS OF RICH EXTRACTS IN POLYSTACARIDES 

OBTAINED FROM NATIVE FUNGI IN THE STATE OF RIO GRANDE DO 

NORTE 

Abstract 
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INTRODUCTION: Several pharmacological activities have been attributed to 
isolated compounds of mushrooms. OBJECTIVES: To determine the best 
extraction and to evaluate the composition of extracts and their influence on 
cellular activities. METHODOLOGY: The mushroom Calvatia bicolor (Lév.) 
Kreisel was collected in the city of Natal, RN, Brazil (05 ° 48'39.1 "S 35 ° 11'40.2" 
W), and identified by Dr. Iuri G. Baseia. After drying, ethanol, acetone and 
chloroform/methanol 1: 1 were used to delipidate the powder, yielding three 
materials. Each was subjected to hot aqueous extraction (0.25 M NaCl, 100 ° C, 
3 h) and proteolytic digestion (0.25 M NaCl, pH 8) with alkaline proteases (60 ° 
C, 18 h). The six extracts identified as EAQ(E/CM/A) and PROT(E/CM/A) were 
evaluated for yields, chemical and monosaccharide compositions, and submitted 
to the MTT assay. RESULTS: The extracts presented yields between 53 and 157 
mg and EAQCM had higher mass. Sugars, proteins and phenolic compounds 
presented levels between 13 to 28%, 15 to 28% and 0.7 to 1.3%, respectively. 
PROTCM had fewer proteins and phenolic compounds. PROTA had sugar 
content. Chromatography descending in paper and infrared indicated the 
presence of glucans in the extracts. In the MTT assay, fibroblast proliferation 
remained at 70%. CONCLUSIONS: The best extraction methodology was 
proteolytic digestion. The polysaccharides of the extracts have glucan 
characteristics. The extracts interfere little in normal cell proliferation. 

 
Keywords: Extraction, Polysaccharide, Glucan, Mushroom, Calvatia. 
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TÍTULO: Frequência de larvas infectantes de nematoides gastrintestinais em 

cultivares de Brachiaria brizantha pastejadas por ovinos mestiços Santa Inês 

Resumo 

Os ovinos são animais de interesse econômico, porém são alvo de infecções 
causadas por nematoides gastrintestinais, uma vez que parte do ciclo de vida 
livre desses parasitos ocorre no microclima das pastagens e favorece o 
desenvolvimento de larvas infectantes (L3). Assim, objetivou-se avaliar a 
frequência das larvas infectantes de nematoides gastrintestinais nas pastagens 
de Brachiaria brizantha cvs. Marandu, Xaraés, Piatã e Paiaguás, pastejadas por 
48 ovinos. Para isso foram coletadas amostras de pré pastejo (40cm de altura) 
e pós pastejo (20cm de altura) do dossel forrageiro das 4 cultivares 
para  recuperação, seguida da contagem e identificação dos gêneros das L3. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e os resultados foram expressos 
como médias aritméticas (± desvio-padrão) em larvas/100g de matéria verde 
(L/100gMV). Foram observadas larvas L1/L2 e L3 dos gêneros Haemonchus e 
Trichostrongylus em todas as cultivares avaliadas. A cv. Paiaguás apresentou 
maior quantidade de larvas (3652), seguida das cvs. Marandu (2035), Piatã 
(1222) e Xaraés (1105). No pós pastejo, a cv. Paiaguás apresentou maior 
contagem de L3 (1207) e a cv Piatã apresentou a menor contagem (15; P<0,05). 
No pré pastejo inferior, a cv. Paiaguás apresentou maior contagem de L3 (1739), 
seguido das cvs Marandu (758), Xaraés (131) e Piatã (5). Conclui-se que as 
cultivares de B. brizantha promovem condições distintas para o desenvolvimento 
das larvas infectantes. 
 
Palavras-chave: Haemonchus, L3, Ovinocultura. 

TITLE: FREQUENCY OF INFECTIVE LARVAE OF GASTRINTESTINAL 

NEMATOIDS IN CRAFTS OF Brachiaria brizantha PASTEJADA BY MESTIÇOS 

SANTA INÊS 

Abstract 

The sheep are animals of economic interest, but are the target of infections 
caused by gastrointestinal nematodes, since part of the free life cycle of these 
parasites occurs in the microclimate of the pastures and favors the development 
of infective larvae (L3) in this place of stay of the animals and grazing of animals. 
Thus, the objective of this study was to evaluate the frequency of infecting larvae 
of gastrointestinal nematodes in the pastures of Brachiaria brizantha cvs. 
Marandu, Xaraés, Piatã and Paiaguás, grazed by 48 sheep. For this, samples of 
pre - grazing (40cm high) and post grazing (20cm high) were collected from the 
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forage canopy of the 4 cultivars for recovery, followed by counting and 
identification of the L3 genera. The data were submitted to analysis of variance 
and the results were expressed as arithmetic means (± standard deviation) in 
larvae / 100g of green matter (L/100gMV). L1/L2 and L3 larvae of the genera 
Haemonchus and Trichostrongylus were observed in all cultivars evaluated. The 
cv. Paiaguás showed higher larvae (3652 L/100gMV), followed by cvs. Marandu 
(2035 L/100gMV), Piatan (1222 L/100gMV) and Xaraes (1105 L/100gMV). In post 
grazing, cv. Paiaguás presented a higher L3 count (1739), followed by Marandu 
cvs (758 L/100gMV), Xaraés (131 L/100gMV) and Piatã (5 L/100gMV). It is 
concluded that the cultivars of B. brizantha promote different conditions for the 
development of infective larvae. 
 
Keywords: Haemonchus, L3, Sheep farming. 
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TÍTULO: Comportamento biológico do carcinoma epidermóide de língua 

Resumo 

Introdução: O câncer é composto pelas células malignas em proliferação 
associadas às diferentes células circunjacentes, formando o microambiente 
tumoral (TME), onde há uma constante troca de informações. Uma das formas 
de comunicação entre os diferentes tipos celulares do TME se dá por meio da 
liberação de vesículas extracelulares (EVs). Objetivos: Investigar e discutir a 
ação de EVs oriundas de diferentes fenótipos de macrófagos em carcinoma de 
células escamosas de língua(CCELO) na tentativa de obter uma melhor 
compreensão dos seus efeitos no comportamento biológico da lesão estudada. 
Metodologia: Os experimentos foram realizados no laboratório de biologia 
molecular do Centro de Pesquisa Médica de Oulu, Universidade de Oulu, 
Finlândia e Para a realização dos ensaios funcionais foram utilizadas apenas 
linhagens celulares imortalizadas comercialmente disponíveis. Resultados e 
discussões: Os achados deste estudo sugerem que as EVs derivadas de 
macrófagos são fatores importantes na tumorigênese do CCELO, bem como 
abre discussões sobre os diferentes efeitos das células inflamatórias no TME a 
depender do tipo de comunicação celular executada. Conclusões: Estudar as 
EVs liberadas por macrófagos do TME e seu fenótipo (M1 – perfil antitumoral; 
M2 – perfil pró-tumoral), em diferentes linhagens do CCELO no tocante à 
capacidade invasiva, proliferativa e migratória, mostrou-se ser de grande 
importância para a ampliação do conhecimento acerca do câncer oral. 
 
Palavras-chave: Carcinoma de Células Escamosas; Vesículas Extracelulares. 

TITLE: THE WORK OF EXTRACELLULAR VESICLES DERIVIDED FROM 

MACROPHAGES IN THE BIOLOGICAL BEHAVIOR OF TONGUE SQUAMOUS 

CELLS CARCINOMA 

Abstract 

Introduction: The cancer is compound by malignant cells in associates 
proliferation with different surrounding cells,which creats atumor 
microenviroment(TME), where there is a constant information network. One of 
comunication ways between the different cell types from TME happens from 
extracelular vesicles liberation, which is a study fieldnot so explored. Objectives: 
In order to investigate and to discuss the action of EVs from different phenotypes 
of Mfs, which are in cultures of three cell lines of TSCC in an attempt to obtain a 
better understanding of its effects on the biological behavior of the studied lesion. 
Metodology: The experiments were carried out in the molecular biology 
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laboratory of the Oulu Medical Research Center, University of Oulu, in Finland. 
In order to conduct the tests were used only commercially available immortalized 
cell lines. Results and discussion: the results of this study suggest that the Evs 
made from macrophages are a important factor in TSCC tumorigenism, as well 
as, it opens the discussion about different effects of inflamatory cells in TME, 
which depends of executed cell comunication. Conclusion: The main reason to 
study the EVs released by TME macrophages and its phenotype (M1 - antitumor 
profile; M2 - pro-tumor profile) in different TSCC lineages regarding to invasive, 
proliferative and migratory capacity, showed to be of great importance to the 
knowledge about oral cancer. 
 
Keywords: carcinoma of squamous cell, extracelular vesicles. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA E 

SOBRE OS NÍVEIS DE ALFA-TOCOFEROL 

Resumo 

A suplementação materna é uma alternativa para atender a necessidade de alfa-
tocoferol da puérpera e do recém-nascido, através do aleitamento materno. O 
objetivo do estudo foi avaliar a concentração de alfa-tocoferol sérico em 
puérperas após receberem suplementação de RRR-alfa-tocoferol até 30 dias 
após o parto. No pós-parto imediato, as puérperas foram divididas em grupos: 
controle (sem intervenção); suplementado 1, recebendo a dose de 400UI de 
RRR-alfa-tocoferol e suplementado 2, recebendo a dose de 800UI de RRR-alfa-
tocoferol, cada grupo com 12 participantes. O sangue foi coletado em 3 
momentos:1o (0 hora) antes da suplementação, 20o e 30o dias pós-parto. O alfa-
tocoferol foi quantificado por cromatografia liquida de alta eficiência. A 
concentração de alfa-tocoferol do pós-parto imediato correspondeu a 1112,6 ± 
298,2μg/dL no grupo controle, 1104,5 ± 381μg/dL no grupo suplementado 1 e 
1114,5 ± 247,1μg/dL no grupo suplementado 2, (p>0,05). A suplementação foi 
eficaz até o 20o dia no grupo suplementado 2, apresentando considerável 
aumento na concentração de alfa-tocoferol quando comparado ao grupo controle 
(p=0,029). Os resultados mostraram um diagnóstico adequado do estado 
nutricional de vitamina E (>516μg/dL). O declínio gradual desse nutriente é uma 
característica fisiológica que ocorre ao longo da lactação, porém foi menor nos 
grupos suplementados. A dose de 800UI de RRR-alfa-tocoferol proporcionou 
aumento de vitamina E até o 20o dia pós-parto. 
 
Palavras-chave: Vitamina E. Soro. Suplemento alimentar. Puerpério. 

TITLE: EVALUATION OF THE EFFECT OF SUPPLEMENTATION WITH 

VITAMIN AND ON THE LEVELS OF ALPHA-TOCOPHEROL 

Abstract 

Maternal supplementation is an alternative to meet the need for alpha-tocopherol 
in the puerperium and the newborn through breastfeeding.The aim of the study 
was to evaluate serum alpha-tocopherol concentration in postpartum women 
after receiving RRR-alpha-tocopherol supplementation up to 30 days 
postpartum.In the immediate postpartum period,the puerperae were divided into 
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groups:control(without intervention);supplemented 1,receiving the 400 IU dose of 
RRR-alpha-tocopherol and supplemented 2,receiving the 800 IU dose of RRR-
alpha-tocopherol, each group with 12 participants. The blood was collected in 3 
moments:1o(0 hour)before supplementation, 20o and 30o days postpartum. 
Alpha-tocopherol was quantified by high performance liquid chromatography.The 
immediate postpartum alpha-tocopherol concentration corresponded to 1112.6 ± 
298.2μg / dL in the control group, 1104.5 ± 381μg /dL in the supplemented group 
1 and 1114.5 ± 247.1μg / dL in the supplemented group 2, (p> 0.05). 
Supplementation was effective until the 20th day in the supplemented group 2, 
presenting a considerable increase in the alpha-tocopherol concentration when 
compared to the control group (p = 0.029).The results showed an adequate 
diagnosis of the nutritional status of vitamin E (>516-956;g/dL). The gradual 
decline of this nutrient is a physiological characteristic that occurs along the 
lactation,but was smaller in the supplemented groups.The 800IU dose of RRR-
alpha-tocopherol provided an increase 
 
Keywords: Vitamin E. Serum. Food supplement. Puerperium. 
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TÍTULO: Utilização de farinha de algas na preparação de bolos e iogurtes 

Resumo 

As macroalgas marinhas são organismos usados como fonte de matéria prima 
para diversos setores econômicos no Brasil. São conhecidos três grandes 
grupos de macroalgas marinhas: as Phaeophyta (algas pardas), as Choloropyta 
(algas verdes) e as Rhodophytas (algas vermelhas). As macroalgas são fontes 
de nutrientes e podem fazer parte da alimentação humana. Uma macroalga que 
ocorre de forma natural na costa brasileira é a Gracilaria birdiae um gênero das 
Rhodophytas. O objetivo deste trabalho foi analisar a composição centesimal de 
um bolo adicionado com G. birdiae e comparar com um bolo tradicional. Os 
nutrientes analisados foram cinzas, umidade, proteínas, lipídeos e fibras. Todas 
as análises centesimais foram determinadas em triplicadas e suas médias foram 
calculadas. Os resultados das análises demonstraram para o bolo com algas e 
para bolo tradicional, respectivamente: teor de cinzas 0.96% e 0.90%; teor de 
umidade 36.49% e 35.00%; teor de proteínas 34.98% e 17.58%; teor de lipídeos 
8.55% e 9.37% e teor de fibras 38.22% e 34.67%. Os resultados da análise 
centesimal indicam que a incorporação da alga Gracilaria birdiae enriquece o 
valor nutricional do bolo. 

 
Palavras-chave: Alimento. Analise sensorial. Nutrição. 

TITLE: Use of algae flour in preparation of cakes and yogurts 

Abstract 

 

Marine macroalgae are organisms used as source of raw material for several 
economic sectors in Brazil. Three large groups of marine macroalgae are known: 
the Phaeophyta (brown algae), Choloropyta (green algae) and Rhodophytas (red 
algae). Macroalgae are sources of nutrients and may be part of human food. A 
macroalgae that occurs naturally on the Brazilian coast is Gracilaria birdiae a 
broad genus of Rhodophyta. The objective of this work was to analyze the 
centesimal composition of a cake enriched with G. birdiae and compare it with a 
traditional cake. The analyzed nutrients were ash, moisture, proteins, lipids and 
fibers. All centesimal analyzes were determined in triplicates and their means 
were calculated. The results of analyzes demonstrated for the cake with algae 
and for traditional cake respectively: ash content 0.96% and 0.90%; moisture 
content 36.49% and 35.00%; protein content 34.98% and 17.58%; lipid content 
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8.55% and 9.37% and fiber content 38.22% and 34.67%. The results of 
centesimal analysis indicate that the incorporation of algae Gracilaria birdiae 
enriches the nutritional value of the cake. 

 
 
Keywords: Food. Sensory analysis. Nutrition 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TEAM-BASED LEARNING (TBL) NO ESTUDO DAS 

DOENÇAS INFECCIOSAS 

Resumo 

O team-based learning (TBL) é um método ativo que procura desenvolver 
pensamento crítico e trabalho em equipe dos estudantes pelo estudo prévio e 
discussões acerca do assunto abordado, enquanto afirma o professor como 
facilitador do aprendizado. Na UFRN, é utilizado para o ensino das doenças 
infecciosas ao final do segundo ano do curso. O estudo visa avaliar a importância 
e a eficácia da aplicação do método na percepção subjetiva de discentes e 
docentes participantes do bloco Infectologia: princípios e prática clínica. Foram 
utilizados questionários online contendo questões objetivas do tipo gradativas e 
questões discursivas sobre a percepção de estudantes e professores acerca da 
aplicação do TBL e de suas etapas no estudo de doenças infecciosas. É 
esperada a obtenção de evidências para a comprovação de que o TBL é um 
método ativo eficaz e que contribui de maneira substancial para o estudo de 
doenças infecciosas na UFRN. O estudo constitui-se como ferramenta 
construtiva, enquanto almeja o desenvolvimento do currículo atual para a 
aplicação das diretrizes curriculares nacionais. 

 
Palavras-chave: Educação médica; ensino; estudantes; infectologia. 

TITLE: TEAM-BASED LEARNING (TBL) EVALUATION ON INFECTIOUS 

DISEASES STUDY 

Abstract 

Team-Based Learning is an active metodology that aims to develop crtical 
thinking and team work on students from previous preparation and discussions 
about a subject, as it places professor as a facilitator. At UFRN, it is used on 
infectious diseases study, on the second year of graduation. This study aims to 
evaluate eficiency and importante of this method on the subjective perception of 
students and professors on Infectology major subject. There were used online 
questionnaires and discussive questions abouts its use and its stages of work on 
this major subject. It is expected that this is an efective method on students' and 
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professors' perceptions, but also appropriate for infectious diseases' study. This 
paper is a constructive tool as is aims development of UFRN medical education. 
 
Keywords: Medical education; learning; students; infectology. 
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TÍTULO: CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DE SOLO CULTIVADO COM PINHÃO 

MANSO (Jatropha curcas L.) SOB DA ADUBAÇÃO COM FERTILIZANTES 

ORGÂNICOS E BIOFERTILIZANTES DE ROCHAS 

Resumo 

 

O objetivo do trabalho é avaliar os efeitos das aplicações de fertilizantes 
orgânicos e biofertilizante de rocha na condutividade elétrica de um solo Argiloso 
Amarelo Distrófico cultivado com pinhão manso (Jatropha Curcas L.), localizado 
na Escola Agrícola de Jundiaí, UFRN. O delineamento experimental utilizado foi 
o de blocos ao acaso em esquema fatorial de 6x2, 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). O experimento foi desenvolvido na 
Escola Agrícola de Jundiaí (UFRN). As adubações dos solos com tratamentos 
BL, AM e BPK resultaram nos maiores valores de condutividade elétrica do solo, 
em relação aos solos adubados com os tratamentos UV e EP. Estes resultados 
ocorreram nos solos com e sem micorrização. A micorrização não promoveu 
influência nos valores de condutividade elétrica do solo cultivado com pinhão 
manso, em nenhum tratamento de adubação estudado. 

 
 
Palavras-chave: Palavra chave: Pinhão manso, Biofertilizante, Amarelo Argiloso. 

TITLE: ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF A SOIL CULTIVATED WITH 

JATROPHA (Jatropha curcas L.) UNDER FERTILIZATION WITH ORGANIC 

FERTILIZERS AND BIOFERTILIZERS OF ROCHAS. 

Abstract 

 

   The objective of this work was to evaluate the effects of the application of 
organic and mineral biofertilizers and the inoculation of arbuscular mycorrhizal 
fungi on the K contents of a Dystrophic Yellow Argisol cultivated with Jatropha 
curcas L. in the Agricultural College of Jundiaí (UFRN). The experimental design 
was a randomized complete block, in a 6 x 2 factorial scheme, with six fertilization 
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treatments (UV – cow urine, BL – liquid biofertilizer, EP - fish effluent, BPK - 
biofertilizer of phosphate/potassium rocks; RPK - phosphate/potassium rock, AM 
- mineral fertilization) and two mycorrhizal treatments (with and without 
mycorrhization), with four replications. Soil fertilization with BL, AM and BPK 
treatments resulted in higher values of soil electrical conductivity, in relation to 
soils fertilized with UV and EP treatments. These results occurred in soils with 
and without mycorrhization. 

 

Mycorrhization did not promote influence on the electrical conductivity of soil 
cultivated with Jatropha, in any treatment of fertilization studied. 

 
 
Keywords: Key words: Mycorrhiza. cow urine. Yellow Argisol. biofertilizer 
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TÍTULO: Ações de educação alimentar e nutricional, adesão e aceitação à 

alimentação oferecida pelo PNAE. 

Resumo 

O presente trabalho visa contribuir com as discussões existentes a respeito de 
Educação Alimentar e Nutricional (EAN), uma vez que, é um campo de ação da 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e da promoção da saúde, considerada 
como uma estratégia fundamental para a prevenção e o controle dos problemas 
alimentares e nutricionais contemporâneos. O estudo buscou avaliar as ações 
voltadas a Educação Alimentar e Nutricional em Escolas estaduais do Rio 
Grande do Norte. A coleta dos dados foi realizada em 15 escolas da rede 
estadual do RN. A coleta dos dados foi realizada através de um questionário 
desenvolvido pelo CECANE, tratando do oferecimento das Ações de Educação 
Alimentar e Nutricional, contemplando as seguintes categorias de estudo: 1) 
desenvolvimento de estratégia de educação alimentar e nutricional 2) 
abordagem dos temas alimentação e nutrição por meio de atividades educativas 
no ambiente escolar; 2) presença e utilização de hortas na escola. A análise dos 
resultados indicou que nem todas as escolas desenvolvem estratégia de 
Educação Alimentar e Nutricional. Verificou-se que apenas oito escolas (53%) 
desenvolvem algum tipo de estratégia de EAN. Dentre os responsáveis pelo 
desenvolvimento dessa(s) estratégia(s), o Nutricionista e o professor aparecem 
como os principais responsáveis. Conclui-se que as ações de EAN devem fazer 
parte do currículo escolar e devem ser planejadas por uma equipe 
multiprofissional, incluindo principalmente o profissional nutricionista 
 
Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional, Estratégias metodológicas. 

TITLE: Food and nutritional education actions, adherence and adherence to food 

carried out by PNAE. 

Abstract 

This paper aims to contribute to the existing discussions on Food and Nutrition 
Education (EAN), since it is a field of action of Food and Nutrition Security (SAN) 
and health promotion, considered as a fundamental strategy for the prevention 
and control of contemporary eating and nutrition problems. The study sought to 
evaluate the actions directed to Food and Nutrition Education in State schools of 
Rio Grande do Norte. Data collection was done in 15 schools of the RN state 
network. The data collection was carried out through a questionnaire developed 
by CECANE, dealing with the offer of Food and Nutrition Education Actions, 
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considering the following categories of study: 1) development of food and nutrition 
education strategy 2) approach to food and nutrition topics through educational 
activities in the school environment; 2) Presence and use of vegetable gardens 
in school. Analysis of the results indicated that not all schools develop a Food 
and Nutrition Education strategy. It was found that only eight schools (53%) 
developed some type of EAN strategy. Among those responsible for the 
development of this strategy (s), the Nutritionist and the teacher appear as the 
main responsible. It is concluded that EAN actions should be part of the school 
curriculum and should be planned by a multiprofessional team, mainly including 
the professional nutritionist. 

 
Keywords: Food and Nutrition Education, Methodological Strategies. 
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TÍTULO: EFEITO DO VOLUMES PULMONARES DURANTE USO DE 

PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 

CRÔNICA: CONTINUIDADE DE AVALIAÇÃO 

Resumo 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença comum, 
prevenível e tratável, caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e 
limitação ao fluxo aéreo. A limitação ao fluxo aéreo pode reduzir a capacidade 
de expiração do paciente, tendo como consequência a hiperinsuflação pulmonar, 
que quando na existência de uma demanda ventilatória e metabólica elevada, 
denomina-se hiperinsuflação dinâmica (HD). A Pressão Positiva Expiratória 
(EPAP – Expiratory Positive Airway Pressure) poderia ter potencial para 
minimizar ou prevenir a HD. Objetivos: O objetivo do estudo é avaliar os efeitos 
agudos da EPAP sobre a HD em pacientes com DPOC submetidos ao exercício 
físico. Metodologia: Trata-se de um estudo analítico do tipo observacional, cross-
over de caráter transversal. Foram recrutados 14 pacientes. Os pacientes foram 
avaliados em três momentos. Resultados: Houve diminuição estatisticamente 
significante nos tempos inspiratório (Ti), expiratório (Te) e tempo total (Ttot) 
durante o exercício no grupo placebo, e aumento significativo da velocidade de 
encurtamento dos músculos inspiratórios e expiratórios tanto no grupo EPAP 
quanto no placebo, durante o exercício. Adicionalmente, obtivemos um menor 
tempo total de exercício e um maior relato de dispneia (BORG) ao final do 
exercício no grupo EPAP. Conclusão: O uso da EPAP durante o exercício não 
promoveu redução no desenvolvimento da HD. 
 
Palavras-chave: doença pulmonar obstrutiva crônica, mecânica respiratória, 

exercício 

TITLE: EFFECT OF PULMONARY VOLUMES DURING USE OF POSITIVE 

EXPIRATORY PRESSURE IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 

DISEASE: EVALUATION CONTINUITY 

Abstract 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a common, preventable and 
treatable disease characterized by persistent respiratory symptoms and airflow 
limitation. Airflow limitation can reduce the patient's expiratory capacity, resulting 
in pulmonary hyperinflation, which, when there is a high ventilatory and metabolic 
demand, is called dynamic hyperinflation (HD). Expiratory Positive Airway 
Pressure (EPAP) could have the potential to minimize or prevent HD. Objectives: 
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The aim of this study is to evaluate the acute effects of EPAP on HD in patients 
with COPD who underwent physical exercise. Methodology: This is an 
observational cross-over, cross-over study. 14 patients were evaluated The 
patients were evaluated in three moments. Results: There was a statistically 
significant decrease in inspiratory (Ti), expiratory (Te) and total time (Ttot) times 
during exercise in the placebo group, and a significant increase in inspiratory and 
expiratory muscle shortening rates in both the EPAP and placebo groups during 
exercise. Additionally, we obtained a lower total exercise time and a higher 
dyspnea (BORG) at the end of the exercise in the EPAP group. Conclusion: The 
use of EPAP during exercise did not promote reduction in the development of 
HD. 
 
Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Respiratory Mechanics, 

Exercise 
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TÍTULO: ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA VERTIGEM POSTURAL 

PAROXÍSTICA BENIGNA (VPPB): RELATO DE CASO. 

Resumo 

Introdução: A vertigem postural paroxística benigna (VPPB) caracteriza-se por 
episódios de vertigem que ocorrem quando a cabeça altera sua posição. 
Recomenda-se tratar a VPPB por meio de manobras posturais de reposição dos 
otólitos ao utrículo. Objetivo: descrever o atendimento fonoaudiológico em um 
caso de VPPB e comparar o nível de confiança em atividades pré e pós terapia. 
Método: Trabalho aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob número de 
parecer 1.808.228. Os procedimentos realizados foram anamnese, aplicação do 
questionário The Activities-Specific Balance Confidence Scale for Brasilian 
Portuguese (escala ABC) pré e pós tratamento e a as manobras de 
reposicionamento. Relato de caso: Paciente MGCL, sexo feminino, 64 anos, 
queixa de vertigem intensa ao mudar a posição de cabeça há 3 meses. No 
primeiro atendimento foi realizado à Prova de Dix-Hallpike que apresentou 
resultado positivo objetivo à direita, realizando a manobra de reposicionamento 
de Epley à direita. No segundo atendimento, na Prova de Dix-Hallpike o resultado 
foi positivo subjetivo à direita, repetindo manobra de Epley à direita. No terceiro 
atendimento, a prova de Dix-Hallpike apresentou resultados negativos 
bilateralmente e remissão total dos sintomas. Foi aplicada a escala ABC, sendo 
observado um ganho quanto ao nível de confiança para as atividades passando 
de 60% para 73,25%. Conclusão: A RV foi eficaz neste caso de VPPB, 
confirmada com a abolição do nistagmo e vertigem após manobras de Epley. 
 
Palavras-chave: Palavras-chaves: Vertigem posicional paroxística 

benigna.Reabilitação. 

TITLE: SPEECH-LANGUAGE THERAPY IN BENIGN PAROXYSMAL 

POSTURAL VERTIGO (BPPV): CASE REPORT 

Abstract 

Introduction: Benign paroxysmal postural vertigo (BPPV) is characterized by 
episodes of vertigo that occur when the head changes its positions. It is 
recommended to treat the VPPB by means of postural maneuvers of replacement 
of the otoliths to the utricle. Objective: to describe the speech-language pathology 
in a case of BPPV and to compare the level of confidence in pre and post-
treatment activities. Method: Work approved by the Research Ethics Committee, 
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under the number of opinion 1,808,228. The procedures performed were 
anamnesis, application of the pre-and post-treatment The Activities-Specific 
Balance Confidence Scale for Brazilian English (ABC scale) and the canalit 
repositioning maneuvers. Case report: Patient MGCL, female, 64 years old, 
complaint of intense vertigo in front of head position change 3 months ago. In the 
first service, the Dix-Hallpike test was performed, which showed a positive result 
on the right, realizing a right-angled Epley repositioning maneuver. In the second 
examination, he presented a positive subjective result on the right in the Dix-
Hallpike test, Epley's maneuver was repeated to the right. In the third care, the 
Dix-Hallpike test presented negative results bilaterally and total remission of 
symptoms. The ABC scale was applied and a confidence level gain was observed 
for balance-related activities, from 60% to 73.25%. Conclusion: VR was effective 
in this case of BPPV, confirmed with he abolition of nystagmus and vertigo after 
of the Epley. 
 
Keywords: Benign Paroxysmal Positional Vertigo.Rehabilitation. 
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TÍTULO: Proteína-c reativa ultrassensível e marcadores antropométricos e 

bioquímicos em adolescentes com sobrepeso ou obesidade 

Resumo 

 

Introdução. As concentrações de Proteína C Reativa ultrassensível (PCR-us) 
associadas as alterações lipídicas, são utilizadas para o rastreamento de 
Doença Cardiovascular (DCV). Objetivo. Verificar a associação entre as 
alterações antropométricas e do perfil lipídico com as concentrações de PCR-us 
em adolescentes com sobrepeso/obesidade. Método. Estudo envolvendo 67 
adolescentes de 10 a 19 anos, atendidos no Ambulatório de Endocrinologia 
Pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal/RN. Foram coletados e 
analisados dados antropométricos (peso, estatura, Perímetro da Cintura e 
Circunferência do Pescoço) e bioquímicos (Colesterol Total, LDL-c, HDL-c, 
Triglicerídeos, colesterol não-HDL e PCR-us), de acordo com o sexo. 
Resultados. Verificou-se elevadas médias de PC, nos sexos masculino (87,69) 
e feminino (84,72). Alterações no perfil lipídico foram mais frequentes no sexo 
feminino, principalmente, nas frações de (77,42%) HDL-c, (54,84) TG e (45,16%) 
CT. A PCR-us indicou alterações de alto risco em 41,8% da amostra. Observou-
se correlação significativa da PCR-us com o PC (p=0,0011 e r=421), a CP 
(p=0,031 e r=0,364) e o colesterol não-HDL (p=0,016 e r=0,266), apenas no sexo 
masculino. Conclusão. Houve elevada frequência de valores diminuídos de 
HDL-c em ambos os sexos. Correlações positivas e significantes entre os 
marcadores antropométricos e o colesterol não HDL foram mais evidentes no 
sexo masculino. 

 
 
Palavras-chave: adolescentes.sobrepeso/obesidade. perfil lipídico. proteína C 

reativa 

TITLE: Ultrasensitive C-reactive protein and anthropometric and biochemical 

markers in overweight or obese adolescents 

Abstract 
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Introduction. Concentrations of C-reactive protein (uS-CRP) associated with 
lipid changes are used for the screening of cardiovascular disease (CVD). 
Objective. To verify the association between the anthropometric changes and 
the lipid profile with the concentrations of hs-CRP in overweight / obese 
adolescents. Methodology. A study involving 67 adolescents aged 10 to 19 
years, attended at the Pediatric Endocrinology Outpatient Clinic of the University 
Hospital Onofre Lopes, Natal / RN. Anthropometric data (weight, height, waist 
circumference and neck circumference) and biochemical data were collected and 
analyzed (Total Cholesterol, LDL-c, HDL-c, triglycerides, non-HDL cholesterol 
and CRP), according to gender . Results. There were high mean values of CP, 
in the male (87.69) and female (84.72). Alterations in the lipid profile were more 
frequent in females, mainly in the fractions of (77.42%) HDL-c, (54.84) TG and 
(45.16%) CT. HsCRP indicated high-risk alterations in 41.8% of the sample. 
There was a significant correlation of the hs-CRP with CP (p = 0.0011 and r = 
421), CP (p = 0.031 and r = 0.364) and non-HDL cholesterol (p = 0.016 r = 0.266). 
male. Conclusion. There was a high frequency of decreased HDL-c levels in 
both sexes. Positive and significant correlations between anthropometric markers 
and non-HDL cholesterol were more evident in males. 

 
 
Keywords: adolescents. overweight / obesity. lipid profile. C-reactive protein. 
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TÍTULO: Avaliação in vitro da influência de substâncias químicas auxiliares ao 

tratamento endodôntico na nanoinfiltração da dentina da câmara pulpar 

Resumo 

Objetivo. Este estudo testou a hipótese de que os irrigantes podem alterar a 
dentina promovendo a nanoinfiltração na interface dentina resina da câmara 
pulpar. Métodos. As coroas de 50 molares humanos foram seccionadas 
horizontalmente 3 mm acima da junção cemento-esmalte expondo a câmara 
pulpar. Os dentes foram divididos e submetidos ao tratamento variando-se os 
irrigantes: G1-Soro fisiológico, G2-EDTA 17%, G3-NaOCl 5,25%, G4-NaOCl 
5,25% + EDTA 17% e G5-Clorexidina gel 2%, os espécimes foram mantidos 
imersos por 30 minutos. Quatro milimetros da câmara pulpar foram preenchidos 
utilizando o sistema adesivo Single Bond® e a resina composta Z250®. Os 
espécimes foram submetidos à ciclagem térmica e depois revestidos com verniz 
de unha, com exceção de 2 mm ao redor da interface de ligação e imersos por 
uma hora em solução de AgNO3 a 50%, seguido de exposição em revelador 
fotográfico por 12 horas. Os espécimes foram seccionados no sentido mésio-
distal e as superfícies analisadas por meio de Microscópio Eletrônico de 
Varredura (MEV). Resultados. Padrão de infiltração semelhante em todos os 
grupos avaliados, ocorrendo através dos 2 mm de dentina exposta ao redor da 
restauração que ficou em contato com o agente traçador. O nitrato de prata 
apenas seguiu o trajeto dos túbulos dentinários ficando limitado apenas a esta 
área. Conclusão. Os resultados deste estudo apontaram a hipótese nula de que 
os irrigantes testados não alteram a união dentina/resina provocando a 
nanoinfiltração 
 
Palavras-chave: câmara pulpar; irrigantes endodonticos; nanoinfiltração, MEV 

TITLE: The effect of endodontic irrigants on coronal nanoleakage and cohesive 

dentin strength to the pulp chamber floor. 

Abstract 

 

Objective. This study tested the hypothesis that irrigants may alter dentin 
promoting nanoleakage at the resin dentin interface of the pulp chamber. 
Methods. The crowns of 50 human molars were sectioned horizontally 3 mm 
above the cement-enamel junction exposing the pulp chamber. The teeth were 
divided and submitted to treatment by varying the irrigants: G1-physiological 
serum, 17% G2-EDTA, 5,25% G3-NaOCl, 5,25% G4-NaOCl + 17% EDTA and 
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G5-Chlorhexidine gel 2 %, the specimens were kept immersed for 30 minutes. 
Four millimeters of the pulp chamber were filled using the Single Bond® adhesive 
system and the Z250® composite resin. The specimens were submitted to 
thermal cycling and then coated with nail varnish, except for 2 mm around the 
interface and immersed for one hour in 50% AgNO3 solution, followed by 
exposure in photographic developer for 12 hours. The specimens were sectioned 
in the mesio-distal direction and the surfaces were analyzed by Scanning 
Electron Microscope (SEM). Results. Similar infiltration pattern in all groups 
evaluated, occurring through the 2 mm of dentin exposed around the restoration 
that was in contact with the tracer agent. Silver nitrate only followed the path of 
the dentinal tubules being limited only to this area. Conclusion. The results of this 
study point out the null hypothesis that the tested irrigators do not alter the dentin 
/ resin bond causing nanoleakage. 

 
 
Keywords: pulp chamber; endodontic irrigators; nanofiltration, SEM 
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TÍTULO: Fatores Centrados no Paciente Antes e Após Cirurgia de Recobrimento 

Radicular 

Resumo 

As recessões gengivais podem causar hipersensibilidade dentinária (HDSC) e 
desconforto estético, tendo um efeito negativo sobre a qualidade de vida 
relacionada à saúde bucal. OBJETIVO: Avaliar o impacto de tratamentos de 
recobrimento radicular com tecido conjuntivo subepitelial e uma matriz de 
colágeno nos fatores centrados nos pacientes que apresentam recessões 
gengivais classe I e II de Miller, com 06 meses de acompanhamento. 
METODOLOGIA: Este estudo clínico, controlado, randomizado, duplo cego, de 
boca dividida, avaliou 32 indivíduos com recessões gengivais Classe I ou II de 
Miller bilaterais submetidos à cirurgia para recobrimento radicular com enxerto 
de tecido conjuntivo subepitelial (controle) e uma matriz de colágeno (teste). Os 
parâmetros avaliados foram dor pós-operatória, HSDC, estética e satisfação no 
baseline e 06 meses após a cirurgia. Os dados foram analisados 
estatisticamente por meio do teste SPANOVA, sendo pré-estabelecido um nível 
de significância de 5%. RESULTADOS: A análise mostrou que houve reduções 
estatisticamente significativas nos parâmetros dor pós-operatória, HSDC, 
estética e satisfação, dentro de cada grupo de tratamento nos períodos avaliados 
(p<0,001), porém sem diferenças significativas entre os grupos. CONCLUSÃO: 
Ambos tratamentos resultaram em redução significativa de impactos negativos 
nos fatores centrados nos pacientes em 06 meses. A matriz de colágeno 
representa uma alternativa possível ao enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. 
 
Palavras-chave: Recessão Gengival. Satisfação do Paciente. Recobrimento 

Radicular. 

TITLE: PATIENT-RELATED FACTORS BEFORE AND AFTER ROOT 

COVARAGE PROCEDURES. 

Abstract 

Gingival recessions may cause dentin cervical hypersensitivity and esthetical 
discomfort, having an adverse impact over the quality of life related to oral health. 
AIM: To evaluate the impact of root coverage treatments using subepithelial 
connective tissue graft and collagen matrix on patient-related factors whom lodge 
Miller´s gingival recession class I and II with 6 months of support. METHOD: This 
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clinical trial, controlled, randomized, double-blind, split-mouth, evaluated 32 
people with Miller´s bilateral gingival recession class I or II subjected to a root 
coverage procedure with subepithelial connective tissue (monitoring) and to a 
collagen matrix (trial). The evaluated baselines were post-surgery pain, dentin 
cervical hypersensitivity, esthetic self-perception and degree of satisfaction after 
three and six months of the procedure. The data were statistically analyzed 
through SPANOVA, being pre-established with a significance level of 5%. 
RESULTS: It was observed significant differences statistically on the parameters 
of post-surgery pain, dentin cervical hypersensitivity, esthetical and patient 
satisfaction, inside each group of treatment by the evaluated periods (p<0.001), 
although, without any significant differences between the groups. CONCLUSION: 
Both treatments resulted in a significant difference on the adverse impacts in the 
patient-related factors after 06 months. The collagen matrix represents a possible 
alternative to subepithelial connective tissue graft. 
 
Keywords: Gingival recession. Patient Satisfaction. Root Coverage. 
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TÍTULO: Desvendando a origem das malformações de cérebro causadas pela 

infecção por vírus Zika 

Resumo 

 

Em abril de 2016 foi confirmada que a infecção pelo vírus Zika (ZIKV) pode levar 
a uma série de defeitos no nascimento, posteriormente denominada de 
Síndrome do Zika Congênito (SZC), dentro da qual está incluída a microcefalia 
(UNDP, 2017). As malformações do sistema nervoso causadas pela infecção do 
ZIKV afetam mais frequentemente as estruturas anteriores, prosencefálicas, do 
que regiões caudais como cerebelo e tronco encefálico. Aqui, nós levantamos a 
hipótese de que o padrão antero-posterior encontrado em malformações 
derivadas de ZIKV em humanos é dado pela entrada do vírus através do sistema 
olfatório embrionário, que se encontra em contato direto com o liquido amniótico 
infectado. Para isso, queremos analisar o padrão temporal de espalhamento do 
vírus pelo cérebro em camundongos embrionários com injeções de ZIKV no 
líquido amniótico. Estamos testando também se a lesão do epitélio olfativo 
impede a entrada do vírus no encéfalo. Investigar o caminho pelo qual o vírus 
entra no encéfalo é importante pois pode permitir o desenvolvimento de 
estratégias para impossibilitar sua entrada e, consequentemente, impedir as 
consequências negativas que ele causa no desenvolvimento cerebral de fetos. 
Para realizar esta pesquisa, nós desenvolvemos um modelo no qual a injeção 
de ZIKV no líquido amniótico de camundongos leva à entrada do vírus no cérebro 
embrionário ou neonatal. 

 
 
Palavras-chave: Vírus Zika; Sistema Nervoso; Epitélio olfatório; Bulbo olfatório. 

TITLE: Unraveling the origin of brain malformations caused by zika virus infection 

Abstract 

 

On April 2016 it was confirmed that Zika virus (ZIKV) infection may lead to a 
series of birth defects, later renamed Congenital Zika Syndrome (SZC), into 
which microcephaly (UNDP, 2017) is included. The central nervous system 
malformations caused by the ZIKV infection affect more frequently the anterior 
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structures, prosencephalic, than caudal regions like the cerebellum and 
brainstem. Here, we hypothesize that the anteroposterior pattern found in Zika-
derived malformations in humans is derived by the entry of the virus through the 
embryonic olfactory system, which is in direct contact with the infected amniotic 
fluid. In order to approach that, we are analyzing the temporal pattern of viral 
spread through the brain in embryonic mice by injecting ZIKV in the amniotic 
liquid. We are also testing if lesions to the olfactory epithelium can prevent the 
virus entry into the brain. Investigating the pathway through which the virus enters 
the brain is important because it can allow strategies to prevent the negative 
consequences it causes on brain development of fetuses. To perform this 
research, we developed a model ZIKV is injected into the amniotic fluid, leading 
to the entrance of the virus in the embryonic or neonatal brain. 

 
 
Keywords: Zika virus; Nervous System; Olfactory epithelium; Olfactory bulb. 
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TÍTULO: EFEITOS DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA PROLIFERAÇÃO DE 

CÉLULAS-TRONCO DA POLPA DE DENTES DECÍDUOS CULTIVADAS EM 

SCAFFOLDS NANOFIBROSOS DE ÁCIDO POLI-L-LÁTICO 

Resumo 

A fotobioestimulação tem mostrado resultados satisfatórios tanto em nível celular 
quanto tecidual, o que aumenta o interesse pela pesquisa do laser como 
adjuvante nos experimentos in vitro, com destaque na engenharia tecidual. Este 
estudo avaliou o efeito do laser (comprimento de onda 660 nm; potência 30 mW; 
doses de 0,5 e 1 J/cm²) na proliferação de células-tronco da polpa de dentes 
decíduos humanos (SHEDs) cultivadas sobre nanofibras de ácido poli-L-lático 
(PLLA) produzidas por eletrofiação. As SHEDs foram cultivadas nos scaffolds e 
dividas em três grupos experimentais: I – não irradiado; II – irradiado com 0,5 
J/cm²; e III – irradiado com 1,0 J/cm². A viabilidade e proliferação celular foram 
analisados nos intervalos de 24, 48 e 72 h após a irradiação, pelos ensaios 
Alamar blue e Live/Dead, e a morfologia celular foi avaliada por MEV. Os 
resultados mostraram que os scaffolds nanofibrosos de PLLA não são citotóxicos 
para as SHEDs, que apresentaram tendência proliferativa em todos os grupos 
no decorrer do experimento. Os grupos irradiados (II e III) exibiram crescimento 
celular significativamente maior do que o grupo não irradiado (I) em 48 e 72h, 
com maior proliferação (p<0,05) e maior densidade celular observadas no grupo 
III em 72h. Em conjunto, os resultados sugerem que as nanofibras de PLLA são 
arcabouços favoráveis para o cultivo de SHEDs e que a irradiação nos 
parâmetros estudados promove efeitos bioestimulatórios em células cultivadas 
sobre este arcabouço. 
 
Palavras-chave: SHEDs;biomateriais; engenharia de tecidos, laser de baixa 

intensidade 

TITLE: EFFECTS OF PHOTOBIOMODULATION ON PROLIFERATION OF 

HUMAN DECIDUOUS TEETH STEM CELLS CULTIVATED ON PLLA 

NANOFIBROUS SCAFFOLDS 

Abstract 

Photobiostimulation has shown satisfactory results both at the cellular and tissue 
levels, which increases the interest in laser research as an adjuvant in in vitro 
experiments, with emphasis on tissue engineering. This study evaluated the 
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effect of the laser (wavelength of 660 nm; power of 30 mW, doses of 0.5 and 1 
J/cm²) on the proliferation of stem cells from human exfoliated deciduous teeth 
(SHEDs) cultured on nanofibrosos scaffolds of poly-L-lactic acid (PLLA) 
produced by electrospinning. SHEDs were grown on the scaffolds and divided 
into three experimental groups: I - non-irradiated; II - irradiated with 0.5 J/cm²; 
and III - irradiated with 1.0 J/cm². Cell viability and proliferation were analyzed at 
24, 48 and 72 h after irradiation by Alamar blue and Live/Dead assays, and cell 
morphology was evaluated by SEM. The results showed that PLLA nanofibrous 
scaffolds are not cytotoxic to SHEDs, which showed a proliferative tendency in 
all groups during the experiment. The irradiated groups (II and III) exhibited 
significantly higher cell growth than the non-irradiated group (I) at 48 and 72 h, 
with higher proliferation (p <0.05) and higher cell density observed in group III at 
72h. Taken together, these results suggest that PLLA nanofibers are favorable 
scaffolds for the cultivation of SHEDs and that the laser irradiation in the studied 
parameters promote biostimulatory effects when applied to the cells cultured on 
this scaffolds. 
 
Keywords: SHEDs, biomaterials, tissue engineering, low-level laser 
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TÍTULO: VALIDADE E CONFIABILIDADE DAS VERSÕES ORIGINAL E CURTA 

DA ESCALA ACTIVITIES-SPECIFIC BALANCE CONFIDENCE (ABC-16 e ABC-

6) PARA IDOSOS BRASILEIROS RESIDENTES NA COMUNIDADE 

Resumo 

Introdução: A confiança no equilíbrio é definida como “a habilidade de um 
indivíduo de manter o equilíbrio durante a realização das atividades de vida 
diária”. Uma das ferramentas mais utilizadas para quantificar a confiança no 
equilíbrio de indivíduos da comunidade é a escala Activities-specific Balance 
Confidence (ABC), tanto na versão original (ABC-16) quanto na versão curta 
(ABC-6). 

 

Objetivo: Avaliar as propriedades psicométricas das escalas ABC-16 e ABC-6. 

 

Métodos: O nível de confiança no equilíbrio foi avaliado pela ABC-16 e ABC-6. 
Para mensurar a confiabilidade interobservador, duas avaliações foram 
realizadas por avaliadores distintos. Um dos avaliadores reaplicou a escala para 
verificar a confiabilidade intraobservador. Um terceiro avaliador aferiu o equilíbrio 
postural dos indivíduos por meio da Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), o 
modified Clinical Test of Sensory Interaction and Balance (mCTSIB) e o teste de 
Apoio Unipodal (AU); o medo de cair por meio da Falls Efficacy Scale-
International (FES-I), e a mobilidade por meio do teste de caminhada de 4 metros 
(TC4m). 

 

Resultados: As escalas mostraram uma correlação significativa com a maioria 
das medidas de equilíbrio postural, com a FES-I e o TC4m. A escala ABC-6 
também apresentou correlação significativa com o padrão ouro para confiança 
no equilíbrio, a ABC-16. 
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Conclusão: As escalas ABC-16 e ABC-6 apresentam uma boa validade e 
excelentes confiabilidades intra e interobservador e consistência interna. 

 
Palavras-chave: Reprodutibilidade dos resultados. Equilíbrio postural. Idosos. 

TITLE: Validity and reliability of the Brazilian Activities-specific Balance 

Confidence scale in community-dwelling older adults 

Abstract 

Introduction: Balance confidence is described as “a person’s ability to maintain 
balance while performing activities of daily living” and is affected by an individual’s 
beliefs. One of the most used tools to quantify the balance confidence of the 
community-dwelling individual is the Activities-specific Balance Confidence 
(ABC) scale, in its original (ABC-16) and short (ABC-6) versions. 

 

Objectives: To investigate the psychometric properties of the ABC-16 and ABC-
6. 

 

Methods: The level of balance confidence was assessed by the ABC-16 and 
ABC-6. To assess the interrater reliability, two evaluations was performed by 
distinct evaluators. One of the evaluators re-applied the ABC-16 to verify the 
intrarater reliability. A third examiner assessed the postural balance of the 
individuals through the Berg Balance Scale (BBS), the modified Clinical Test of 
Sensory Interaction on Balance (mCTSIB) and the Unilateral Stance (US), the 
fear of falling through the Falls Efficacy Scale-International (FES-I), and mobility 
through the 4-m walk test (4MWT). 

 

Results: The ABC-16 and ABC-6 showed a statistically significant correlation 
with most of the measures of postural balance, FES-I and 4MWT. The ABC-6 
also presented statistically significant correlation with the gold standard, the ABC-
16. 

 

Conclusion: Both ABC-16 and ABC-6 have an overall good validity, and 
excellent internal consistency, and intra and inter-rater reliability. 

 
Keywords: Reproducibility of results. Postural balance. Elderly. 
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TÍTULO: ANÁLISE SENSORIAL DE SORVETE DE CAPIM SANTO 

(Cymbopogon citratus) COM LIMÃO COM LACTOSE E COM BAIXO TEOR DE 

LACTOSE 

Resumo 

A intolerância a lactose é algo que influencia diretamente na qualidade de vida 
das pessoas que apresentam problemas com a ingestão de leite e derivados 
lácteos, o que justifica a produção de sorvetes com baixo teor de lactose. Além 
disso, a elaboração de alimentos funcionais é uma grande oportunidade de 
mercado e apresenta uma grande importância na alimentação humana, logo a 
produção de sorvetes como o de capim santo com limão, por exemplo, é uma 
ótima oportunidade de competitividade no mercado. Isso é justificável devida a 
diversas propriedades terapêuticas do capim santo como analgésica, 
bactericida, inseticida, dentre outras. O limão também apresenta importância 
pois possui vitamina C e substâncias como terpenos e limonoides. O uso de 
testes sensoriais na indústria de alimentos é bastante difundido, pois permite a 
avaliação do produto e detecção de diferentes componentes dos mesmos. 
Diante disso, o objetivo do trabalho se deu pela aplicação do teste triangular e 
de escala hedônica para verificar se há diferença entre as amostras de sorvete 
de capim santo com limão com lactose e com baixo teor de lactose e o nível de 
aceitação dos mesmos, respectivamente. A análise sensorial foi realizada com 
60 julgadores não treinados na Escola Agrícola de Jundiaí. Como resultado, 23 
avaliadores identificaram a amostra diferente, porém esse número não foi 
suficiente para apresentar diferença estatística (p< 0.05). O índice de 
aceitabilidade foi superior a 75% em todos os quesitos. 
 
Palavras-chave: Gelados comestíveis. Alimento funcional. Intolerância a lactose. 

TITLE: SENSORY ANALYSIS OF LEMONGRASS (Cymbopogon citratus) ICE 

CREAM WITH LEMON WITH LACTOSE AND WITH LOW LACTOSE CONTENT 

Abstract 

Lactose intolerance is a direct influence on the quality of life of people who have 
problems with digestion of milk and dairy products, which justifies the production 
of ice creams with low lactose content. Furthermore, the development of 
functional foods is a great market opportunity and has a great importance in 
human feeding, so the production of ice cream such as lemongrass with lemon, 
for example, is a great competitive opportunity in the market. This is justified due 
to a number of therapeutic properties of lemongrass as analgesic, bactericidal, 
insecticide, among others. Lemon also has importance because it has vitamin C 
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and substances such as terpenes and limonoids. Using sensory testing in the 
food industry is widespread, as it allows the evaluation of the product and 
detection of different components of the same. Thus, the objective of the work 
was due to the application of the triangular test and hedonic scale to check for 
differences between the lemongrass ice cream samples with lemon with lactose 
and low lactose content and the level of acceptance of the same, respectively. 
The sensory analysis was performed with 60 untrained judges at the Agricultural 
School of Jundiaí. As a result, 23 evaluators identified the different sample, but 
this number was not enough to present statistical difference (p <0.05). The 
acceptance rate was higher than 75% in all aspects. 
 
Keywords: Ice cream edible. Functional food. Lactose intolerance. 
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TÍTULO: Morfologia algal como fator determinante da seleção de habitat e 

alimento do anfípoda Ampithoe sp. (Crustacea) 

Resumo 

 

As macroalgas desempenham importantes funções nos ecossistemas marinhos 
ao servirem como habitat e recurso alimentar para a fauna associada, a qual 
considera diferentes características das macroalgas para definir qual tem maior 
potencial como alimento e/ou habitat. Experimentos em laboratório foram 
conduzidos com o objetivo de avaliar a preferência alimentar e escolha de habitat 
por anfípodas herbívoros (Ampithoe sp.) entre Sargassum vulgare e Gracilaria 
cervicornis. Os dois experimentos foram realizados com cinco réplicas. No 
primeiro experimento, foram ofertados 0,01g das duas espécies de macroalgas 
para cinco anfipodas e, após 72 horas, os pedaços algais foram novamente 
pesados para determinar o consumo. No segundo experimento, cinco animais 
foram liberados em cada aquário, onde um fragmento de cada macroalga foi 
disposto em lados opostos. Após 24 horas, os fragmentos de algas foram 
inspecionados para a contabilização dos animais. O experimento de preferência 
alimentar mostrou que os anfipodas consumiram mais G. cervicornis do que S. 
vulgare. O inverso foi observado para o segundo experimento, onde S. vulgare 
apresentou maior número de animais abrigados. A preferência alimentar por G. 
cervicornis deve-se a essa espécie ser mais palatável que S. vulgare. Quanto a 
escolha de habitat, S. vulgare provê mais abrigo por possuir maior complexidade 
estrutural e oferece maior proteção devido à produção de metabólitos 
secundários capazes de repelir possíveis predadores. 

 
 
Palavras-chave: Fauna associada. Macroalgas. Escolha alimentar. Seleção de 

habitat. 

TITLE: Algal morphology as a determinant factor of habitat and food selection of 

amphipod Ampithoe sp. (Crustacea) 

Abstract 
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Seaweeds play important roles in marine ecosystems by serving as habitat and 
food resource for the associated fauna, which considers different seaweed 
characteristics to define which has the greatest potential as food and/or habitat. 
In laboratory, experiments were conducted in order to evaluate food and habitat 
choice by herbivorous amphipods (Ampithoe sp.) between Sargassum vulgare 
and Gracilaria cervicornis. The two experiments were performed with five 
replicates. In the first experiment, 0.01 g of both seaweed species were offered 
to five amphipods and the algal pieces were weighed again to determine the 
consumption after 72 hours. In the second experiment, five animals were 
released in each aquarium, where a fragment of each seaweed was arranged on 
opposite sides. After 24 hours, the algal fragments were inspected to count the 
animals. The experiment of food choice showed that amphipods consumed more 
G. cerviconis than S. vulgare. The opposite was observed for the second 
experiment, where most of animals were found in S. vulgare. The food selection 
of G. cervicornis is due to this species being more palatable than S. vulgare. As 
for habitat choice, S. vulgare provides more shelter because it has greater 
structural complexity and offers greater protection due to the production of 
secondary metabolites capable of repelling possible predators. 

 
 
Keywords: Associated fauna. Seaweeds. Food choice. Habitat selection. 
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TÍTULO: Tendência temporal da mortalidade por câncer de mama nos estados 

da região Nordeste, no período de 1980 a 2014 

Resumo 

O câncer de mama representa a principal causa de incidência e mortalidade por 
câncer em mulheres no Brasil e no mundo. Este trabalho tem o objetivo de 
analisar a tendência das taxas de mortalidade por câncer de mama nos estados 
da região Nordeste no período de 2000 a 2014. Trata-se de um estudo ecológico 
de tendência temporal. As análises foram realizadas com faixas etárias, períodos 
e coortes de nascimento estratificadas em intervalos de cinco anos. A análise da 
tendência de mortalidade foram realizadas por meio de equações 
polinomiais. Em todos os estados da região Nordeste verificou-se aumento 
progressivo do risco de morte por câncer de mama, com o avançar da idade, 
sendo mais expressivo na faixa etária de 80 e mais anos. As maiores taxas de 
mortalidade foram observadas na coorte de nascimento de 1920 a 1944, com 
redução progressiva em mulheres nascidas a partir da coorte de 1960. A 
avaliação da mortalidade segundo período do óbito, identificou aumento do risco 
de morte por esta neoplasia, no último quinquênio da série histórica (2010-2014). 
Contudo todos os estados apresentaram tendência ascendente de mortalidade. 
Os achados deste estudo estão em consonância com o de outros estudos. Além 
disso, o estudo indicou aumento do risco de morte por esta neoplasia em todos 
os estados do Nordeste, com exceção do RN. Neste sentido, é importante avaliar 
a prevenção e o controle do câncer de mama nesses estados, para identificar as 
fragilidades que têm contribuído para essa situação. 
 
Palavras-chave: Câncer de Mama. Mortalidade. Tendência Temporal. 

TITLE: Temporal trend of breast cancer mortality in the states of the Northeast 

region, from 1980 to 2014 

Abstract 

 

Breast cancer represents the main cause of cancer incidence and mortality in 
women in Brazil and worldwide. This study aims to analyze the trend of breast 
cancer mortality rates in the states of the Northeast region from 2000 to 2014. 
This is an ecological study of temporal trend. The analyzes were performed with 
age groups, periods and birth cohorts stratified at intervals of five years. The 
analysis of the mortality trend was performed using polynomial equations. In all 
the states of the Northeast region, there was a progressive increase in the risk of 
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death from breast cancer, with the advancing age, being more expressive in the 
age group of 80 and over. The highest mortality rates were observed in the birth 
cohort from 1920 to 1944, with a progressive reduction in women born from the 
1960 cohort. The mortality rate according to the death period identified an 
increased risk of death from this neoplasm in the last five years of the historical 
series (2010-2014). However, all states presented an upward trend in mortality. 
The findings of this study are in line with that of other studies. In addition, the 
study indicated an increased risk of death from this neoplasm in all states of the 
Northeast, with the exception of NB. In this sense, it is important to evaluate the 
prevention and control of breast cancer in these states, to identify the 
weaknesses that have contributed to this situation. 

 
 
Keywords: Breast cancer. Mortality. Temporal Tendency. 
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TÍTULO: Oferta de alimentos no ambiente escolar, vizinhança imediata e 

consumo alimentar regular dos escolares. 

Resumo 

 

A alimentação escolar possui papel fundamental no perfil nutricional de crianças 
e adolescentes, atualmente, com grande incidência de excesso de peso. Dessa 
forma, esta pesquisa buscou avaliar a alimentação ofertada aos alunos de 
escolas estaduais do Rio Grande do Norte, participantes do PNAE. MÉTODO: 
Foi realizado estudo transversal, no período de agosto de 2017 a julho de 2018, 
em 15 municípios selecionados pelo FNDE, onde foi usado questionário acerca 
da alimentação no ambiente escolar. Foram coletados, dados do FNDE sobre os 
valores gastos para a compra de alimentos pela agricultura familiar (AF). 
RESULTADOS: 9 escolas apresentaram falta de merenda escolar em algum 
momento do período letivo. 14 escolas possuíam cardápios elaborados. 2 
escolas possuíam cardápios voltados a estudantes com necessidades 
nutricionais especiais. O cardápio era cumprido totalmente, em 30,8% das 
instituições. Houve doação de gêneros alimentícios em 8 escolas, e nessas, 7 
utilizaram os produtos nos cardápios. 3 instituições registraram comércio de 
alimentos. 4 municípios tiveram seus percentuais de compra pela AF diminuídos 
ao longo dos anos, até não comprarem no ano de 2016. 4 municípios tiveram 
seus percentuais aumentados, não alcançando os 30%. E 7 municípios não 
compraram da AF em nenhum ano, ou não dispuseram de informações sobre os 
valores gastos. CONCLUSÃO: A alimentação ofertada às escolas da rede 
estadual de ensino é favorável, entretanto, possui certas ineficácias e 
fragilidades. 

 
 
Palavras-chave: Alimentação escolar. PNAE. Perfil nutricional. 

TITLE: Supply of food in the school environment, immediate neighborhood and 

regular food consumption of schoolchildren. 

Abstract 

 
School feeding plays a fundamental role in the nutritional profile of children and 
adolescents, currently with a high incidence of overweight. Thus, this research 
sought to evaluate the feeding offered to students of state schools in Rio Grande 
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do Norte, PNAE participants. METHODS: A cross-sectional study was carried out 
from August 2017 to July 2018 in 15 municipalities selected by the FNDE, where 
a questionnaire about feeding in the school environment was used. Data were 
collected from the FNDE on the amounts spent for the purchase of food by family 
farms (AF). RESULTS: 9 schools showed lack of school meals at some point 
during the school year. 14 schools had elaborate menus. 2 schools had menus 
for students with special nutritional needs. The menu was fulfilled completely, in 
30.8% of the institutions. There were donations of foodstuffs in 8 schools, and in 
these, 7 used the products in the menus. 3 institutions registered food trade. 4 
municipalities had their percentage of purchase by the AF diminished over the 
years, until they did not buy in the year 2016. 4 municipalities had their 
percentages increased, not reaching the 30%. And 7 municipalities did not buy 
from AF in any year, or did not have information on the amounts spent. 
CONCLUSION: The food offered to the schools of the state school system is 
favorable, however, it has certain inefficiencies and weaknesses. 
 
Keywords: School feeding. PNAE. Nutritional profile. 
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TÍTULO: Avaliação da satisfação de usuários de aparelho de amplificação 

sonora individual (AASI) com perda auditiva unilateral 

Resumo 

Introdução: A perda auditiva unilateral é caracterizada pelo decréscimo da 
audição em apenas uma orelha. As complicações provenientes da privação 
sensorial podem ser minoradas com o uso do Aparelho de Amplificação Sonora 
Individual (AASI). Objetivo: Avaliar o nível de satisfação de usuários de aparelho 
de amplificação sonora individual (AASI) com perda auditiva unilateral. 
Metodologia: Trabalho aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer 
1.900.140). Foram atendidos oito pacientes, portadores de perda auditiva 
unilateral, provenientes do Centro Suvag RN. Foi aplicado o questionário 
Satisfação com Amplificação na Vida Diária (SADL). Os dados foram analisados 
de forma descritiva, pelo Teste Exato de Fisher e pelo Coeficiente de Correlação 
de Spearman. Resultados: A amostra caracterizou-se por 37,5% do sexo 
masculino e 62,5% do sexo feminino, com média de idade de 45 anos. Não foram 
verificadas correlações entre as variáveis sexo, tipo e grau da perda auditiva com 
a satisfação. Foi verificado elevado nível de satisfação dos participantes em 
todas as subescalas e escore global avaliados pelo SADL após a adaptação do 
AASI. Conclusão: Os resultados obtidos revelam elevado nível de satisfação 
com o uso do AASI em todos os indivíduos avaliados, evidenciando a 
importância da indicação otorrinolaringológica para uso do AASI na perda 
auditiva unilateral. 
Introdução: A perda auditiva unilateral é caracterizada pelo decréscimo da 
audição em apenas uma orelha. As complicações proveni 
 
Palavras-chave: Auxiliares de Audição. Perda Auditiva Unilateral. Questionários. 

TITLE: Evaluation of satisfaction in users of hearing aids individual (HA) with 

unilateral hearing loss 

Abstract 

Background: Unilateral loss hearing is characterized by the decrease of the 
hearing in one ear. The impairments stemming from the sensory deprivation can 
be reduced with the use of hearing aids individual (HA). Objective: To evaluate 
the level of satisfaction in users of hearing aids individual (HA) with unilateral loss 
hearing. Method: This study was approved by Ethics and Research committee 
(report 1.900.140). Eight patients, from Centro Suvag RN, who had unilateral loss 
hearing, were assessed. The Brazilian Satisfaction with Amplification in Daily Life 
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(SADL) questionnaire was applied. Datas were analysed descriptively by Fisher 
exact test and Spearman correlation coefficient. Results: Sample was 
characterized by 37,5% male and 62,5% female, with average age of 45 years 
old. We have not found correlations between the variables sex, type and grade 
of hearing loss with the satisfaction. We have observed a high level of 
participants’ satisfaction in all subscales and global scores that were assessed 
with SADL after HA’s adaptation. Conclusion: Findings suggest a high level of 
satisfaction with the use of the HA in all individuals assessed, showing the 
importance of otolaryngology indication to the use of HA in the unilateral hearing 
loss. 

 
Keywords: Hearing Aids. Hearing Loss. Unilateral. Questionnaires. 
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TÍTULO: Reencontrando antigos parentes. Reconectando fragmentos com uma 

especie de primata ameaçada na Caatinga 

Resumo 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa realizada com dois primatas de 
espécies irmãs do Brasil,uma na Caatinga e outra na Mata Atlântica. Neste 
trabalho a espécie estudada foi o Callicebus coimbrai, primata endêmico da Mata 
Atlântica nordestina.Callicebus coimbrai é uma espécie de primata endêmico da 
Mata Atlântica nordestina. Como vive em pequenos fragmentos a proximidade 
destes a fonte de água é importante. Por outro lado, a presença de rodovias 
próximas aos fragmentos se mostra um fator negativo, reforçando o isolamento 
entre os fragmentos. O objetivo desse trabalho é avaliar o efeito da proximidade 
de rios e rodovias na ocorrência de Callicebus coimbrai em fragmentos de Mata 
Atlântica. Para isso foi medida a menor distância em metros dos 51 fragmentos 
com ocorrência e dos 9.552 fragmentos sem ocorrência da espécie para rios e 
rodovias na área de distribuição da espécie. Medida essas proximidades, 
fragmentos com ocorrência de C. coimbrai foram mais próximos a estradas e 
rodovias (mediana = 635.49) que o esperado aleatoriamente (mediana foi de 
1300.34, p<0,001), como também os fragmentos com ocorrência de C. coimbrai 
foram mais próximos a rios e corpos d’água (mediana = 505.4) que o esperado 
aleatoriamente (mediana foi de 765.88, p<0,001).Conclui-se que, a espécie é 
afetada pela proximidade à essas rodovias e que isso pode levar ao isolamento 
de suas populações, entretanto, a proximidade aos rios é um ponto positivo pois 
contribui para a manutenção da espécie na área. 
 
Palavras-chave: Callicebus coimbrai; Primatas; Floresta tropical; Fragmentação; 

TITLE: Catching up with former relatives. Reconnecting fragments with a kind of 

endangered primate in Caatinga 

Abstract 

This work is part of a survey conducted with two species endemic to the sisters 
primates Brazil, one in Caatinga and another in the Atlantic forest. In this paper 
the species studied was the Callicebus coimbrai, Northeastern Atlantic forest 
endemic primate. Callicebus coimbrai is a species of primate endemic to the 
northeastern Atlantic forest. How do you live in tiny fragments the proximity of 
these water supply is important. On the other hand, the presence of nearby 
highways to shreds if it shows a negative factor. The objective of this work is to 
evaluate the effect of proximity of rivers and highways on occurrence of 
Callicebus coimbrai in Atlantic forest fragments. This measure the shortest 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 177 

 

distance in metres from the 51 fragments with occurrence and no fragments of 
the species occurrence 9,552 for rivers and roads in the area of distribution of the 
species. As these nearby fragments with occurrence of c. coimbrai were closer 
to roads and highways (median = 635.49) than expected randomly (median was 
1300.34, p < 0.001), as well as the fragments with occurrence of c. coimbrai were 
more next to rivers and water bodies (median = 505.4) than expected randomly 
(median was 765.88, p < 0.001). It is concluded that the species is affected by 
the proximity to these highways and that this can lead to the isolation of their 
populations, however, the proximity to the rivers is a plus point because it 
contributes to the maintenance of the species in the area. 
 
Keywords: Callicebus coimbrai; Primates; Tropical forest; Fragmentation; 
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TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ACERCA DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES QUANTO AOS PROCESSOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Resumo 

O SUS deve trabalhar na perspectiva da intersetorialidade. Neste sentido, 
destaca-se o Programa Saúde na Escola (PSE) que prevê a realização de 
atividades técnico-assistenciais sob responsabilidade dos profissionais das 
Equipes de Saúde da Família (ESF), bem como atividades de educação popular 
em saúde direcionada a professores, pais, comunidades e estudantes. Apesar 
da importância do PSE, identificam-se fragilidades que comprometem resultados 
mais efetivos como necessidade de investimentos na educação permanente dos 
profissionais envolvidos (profissionais da educação e saúde). Deste modo, o 
presente trabalho tem como objetivo avaliar as dificuldades dos profissionais de 
saúde do município de Natal/RN para instituir estratégias voltadas à saúde 
escolar de adolescentes. Quanto aos profissionais, a escolha foi feita mediante 
a sorteio das ESF das Unidades de Saúde da Família (USF) responsáveis pelas 
escolas selecionadas. Tais profissionais participaram de grupo focal onde teve 
condução mediada a partir de um roteiro com questões relacionadas à 
compreensão sobre educação em saúde no contexto do seu trabalho. O estudo 
comprovou que, apesar de lidar com diversas fragilidades, os profissionais 
compreendem o conceito de educação em saúde e a necessidade de adequar 
estratégias pedagógicas ao público-alvo, bem como necessitam da valia de 
políticas públicas que garantam sua capacitação profissional constante e a de 
educadores para que possam juntos promover a integralidade no PSE. 
 
  
 

  

 
Palavras-chave: Educação em saúde. Promoção da Saúde. PSE. Qualidade de 

vida. 

TITLE: Perception of health professionals about its responsibilities for health 

education processes 

Abstract 

 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 179 

 

The SUS must work in the perspective of intersectoriality. In this sense, the 
Health in School Program (PSE) stands out, which provides for the execution of 
technical and assistance activities under the responsibility of the professionals of 
the Family Health Teams (ESF), as well as activities of popular education in 
health directed to teachers, parents, communities and students. Despite the 
importance of the PSE, fragilities are identified that compromise more effective 
results, such as the need for investments in the permanent education of the 
professionals involved (education and health professionals). The objective of this 
study is to evaluate the difficulties faced by health professionals in the city of 
Natal / RN to institute strategies aimed at adolescents' school health, As for the 
professionals, the choice was made through the drawing of the FHS of the Family 
Health Units (USF) responsible for the selected schools. These professionals 
participated in a focal group where they had mediated conduction from a script 
with questions related to the understanding about health education in the context 
of their work. The study showed that, despite dealing with various weaknesses, 
professionals understand the concept of health education and the need to adapt 
pedagogical strategies to the target audience, as well as need the value of public 
policies that guarantee their constant training and that of educators so that they 
can together promote the integrality of the PES. 

 
 
Keywords: Health education. Health Promotion. PSE. Quality of life. 
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TÍTULO: Fator tumoral de Willms 1 (WT-1) exossomal urinário como marcador 

precoce de pré-eclâmpsia 

Resumo 

Introdução: A pré-eclâmpsia (PE) é uma doença hipertensiva da gravidez, 
caracterizada por hipertensão e proteinúria após a 20ª semana que vem sendo 
relacionada à podocitúria. O fator tumoral de Willms 1 (WT-1) é uma proteína 
associada aos podócitos que está concentrada nos exossomos urinários em 
quantidades suficientes para ser detectado. O objetivo foi avaliar o WT-1 como 
marcador precoce da PE. Metodologia: As gestantes foram divididas em dois 
grupos: gestante com PE (n=10) e grupo controle GC (n=10). Realizou-se a 
coleta de dados epidemiológicos e de exames laboratoriais de cada uma. Para 
avaliação do WT-1 foi feita a extração de exossomos urinários pelo método de 
Pisitikun; Shen; Knepper (2004), modificado por Zhou e colaboradores (2008). O 
WT-1 foi quantificado por Western Blot. Resultados: Obteve-se um aumento dos 
níveis de ureia, creatinina, ácido úrico, AST, triglicerídeos, magnésio e fósforo 
no grupo PE; e uma diminuição dos valores de cálcio, albumina e proteínas totais 
nesse mesmo grupo quando comparados às gestantes do grupo GC. O WT-1 
exossomal não demonstrou correlação estatisticamente significativa quando 
comparados os grupos PE e GC. Conclusão: Foram observadas alterações 
bioquímicas que culminam com alterações metabólicas nas gestantes com PE. 
Embora não tenha sido encontrada diferença significativa para o WT-1 entre os 
grupos estudados, mais estudos são necessários antes de inviabilizar sua 
utilização como marcador precoce de PE. 
 
Palavras-chave: Fator tumoral de Willms 1 (WT-1). Pré-eclâmpsia. Marcador 

precoce. 

TITLE: Urinary exosomal Willms Tumor Factor 1 (WT-1) as early marker of 

preeclampsia 

Abstract 

 

Introduction: Pre-eclampsia (PE) is a hypertensive pregnancy disease, 
characterized by hypertension and proteinuria after the 20th week that has been 
related to podocyturia. Willms tumor factor 1 (WT-1) is a podocyte-associated 
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protein that is concentrated in the urinary exosomes in amounts sufficient to be 
detected. The objective was to evaluate WT-1 as an early PE marker. 
Methodology: The pregnant women were divided into two groups: pregnant with 
PE (n = 10) and control group GC (n = 10). Epidemiological data and laboratory 
tests of each were collected. For the evaluation of WT-1 the extraction of urinary 
exosomes was done by the method of Pisitikun; Shen; Knepper (2004), modified 
by Zhou et al. (2008). WT-1 was quantified by Western Blot. Results: There was 
an increase in the levels of urea, creatinine, uric acid, AST, triglycerides, 
magnesium and phosphorus in the PE group; and a decrease in calcium, albumin 
and total protein values in this group when compared to pregnant women in the 
CG group. The WT-1 did not demonstrate a statistically significant correlation 
when compared to the PE and GC groups. Conclusion: Biochemical alterations 
were observed, culminating in metabolic alterations in pregnant women with PE. 
Although no significant difference was found for WT-1 among the groups studied, 
more studies are needed before making it unusable as an early PE marker. 

 
 
Keywords: Willms Tumor Factor 1 (WT-1). Preeclampsia. Early marker. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 182 

 

CÓDIGO: SB0177 

AUTOR: ANA CARLA COSTA DE MELO 

ORIENTADOR: THEO DUARTE DA COSTA 

 

 

TÍTULO: Avaliação da capacidade funcional dos Componentes do Sistema 

Nacional de Auditoria existente no Estado do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Um dos maiores desafios enfrentados hoje no Sistema Único de Saúde (SUS) 
está relacionado à gestão adequada dos recursos financeiros disponíveis. Nesse 
contexto, a auditoria surge como um órgão regulador que contribui com a gestão 
e deve garantir o acesso aos serviços em equidade como também a sua 
qualidade. O estudo buscou definir e avaliar o estado atual dos componentes do 
Sistema Nacional de Auditoria (SNA) do SUS no contexto das estruturas e 
processos existentes no Estado do Rio Grande do Norte. A pesquisa foi do tipo 
descritivo, transversal, com abordagem mista, e ressalta-se que a pesquisa foi 
renovada por igual período. A análise de dados está sendo auxiliada com 
programa SPSS. Como resultados parciais obtivemos um mapeamento que se 
propôs a identificar a cobertura de serviços de auditoria nos municípios do 
Estado, e permitiu observar a reduzida quantidade de municípios que atém e 
usufruem das ações e serviços de auditoria em saúde. A infraestrutura não foi 
encarada como uma problemática visto que as auditorias existentes possuem o 
espaço físico e os materiais necessários para realização de suas atividades. 
Conclui-se que a presente pesquisa está sendo importante, posto que, ao 
proporcionar um conhecimento mais preciso, tem gerado mais transparência 
acerca do funcionamento do SNA no estado. E, também, contribuído para a 
disseminação de sua importância como instrumento de controle do SUS frente 
aos municípios e a sociedade. 
 
Palavras-chave: Auditoria. Sistema Único de Saúde. Infraestrutura. 

TITLE: Evaluation of the functional capacity of the components of the National 

Audit System existing in the State of Rio Grande do Norte 

Abstract 

One of the greatest challenges facing the Sistema Único de Saúde (SUS) today 
is related to the adequate management of available financial resources. In this 
context, auditing emerges as a regulatory body that contributes to management 
and must guarantee access to services in equity as well as its quality. The study 
sought to define and evaluate the current state of the components Sistema 
Nacional de Auditoria (SNA) of the SUS in the context of existing structures and 
processes in the State of Rio Grande do Norte. The research was descriptive, 
cross-sectional, with mixed approach, and it should be emphasize that the 
research was renewed for a new year to continue. To perform the data analysis 
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will be used as a help tool the SPSS program. As partial results we obtained a 
mapping that aimed to identify the coverage of audit services in the municipalities 
of the state, and allowed to observe the small number of them that have access 
and enjoy. Infrastructure was not seen as problematic since the existing audits 
have the physical space and materials needed to perform their activities. It is 
concluded that the present research is being important, since, by providing a 
more precise knowledge, it has generated more transparency about the 
functioning of the SNA in the state. And, also, contributed to the dissemination of 
its importance as an instrument of control of SUS in the eyes of municipalities 
and society. 
 
Keywords: Audit. Unified Health System. Infrastructure. 
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TÍTULO: Determinação de arsênio total na carne de caranguejo 

Resumo 

A busca por caranguejo no Brasil é uma atividade econômica que vem crescendo 
juntamente com seu consumo. Porém, devido à intensa poluição das águas com 
lixo e resíduos industriais ocorre a bioacumulação de arsênio em organismos 
marinhos, o que ocasiona a exposição dos seres humanos a possíveis 
contaminações por esse metaloide tóxico. Devido a isso, a população 
apreciadora desse alimento pode ter sua saúde em risco. Dessa maneira, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de arsênio em amostras de carne de 
caranguejo adquirido de três lugares diferentes no comércio da cidade de 
Natal/RN. O arsênio total foi determinado por espectrofotometria de absorção 
molecular, tendo sido feita a mineralização das amostras por via seca. As três 
amostras avaliadas apresentaram concentrações de arsênio (As) abaixo do valor 
máximo permitido de 1,00mg/kg, tendo a amostra valores de média e desvio 
padrão de 0,592±0,000, 0,579±0,164 e 0,660±0,000 mg/kg. 
 
Palavras-chave: arsênio, caranguejo, espectrofotometria de absorção molecular 

TITLE: Determination of total arsenic in crab meat 

Abstract 

The search for crab in Brazil is an economic activity that has been growing along 
with its consumption. However, due to the intense pollution of water with garbage 
and industrial waste, bioaccumulation of arsenic in marine organisms occurs, 
which causes the exposure of humans to possible contamination by this toxic 
metalloid. The objective of this work was to evaluate the arsenic content in 
samples of crab meat purchased from three different places in the city of Natal / 
RN. Total arsenic was determined by molecular absorption spectrophotometry, 
and the mineralization of the samples was done by dry route. The three samples 
had arsenic (As) concentrations below the maximum allowed value of 1.00 mg / 
kg, the sample having mean values and standard deviation of 0.592 ± 0.000, 
0.579 ± 0.164 and 0.660 ± 0.000 mg / kg. 
 
Keywords: arsenic, crab, molecular absorption spectrophotometry 
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TÍTULO: Agentes envolvidos no processo de implantação do Programa Saúde 

na Escola 

Resumo 

Este estudo objetivou identificar os agentes envolvidos na implantação do 
Programa Saúde na Escola. Trata-se de um estudo avaliativo, de caráter 
exploratório baseado no referencial teórico-metodológico de Avedis Donabedian 
(2005) que propõe a avaliação baseada em estrutura, processo e resultados. A 
pesquisa foi realizada com os profissionais das Unidades de Saúde da Família 
do Município de Natal/RN. A coleta foi realizada por meio de questionário 
elaborado a partir de normatizações do Programa Saúde na Escola e ocorreu 
em maio e junho de 2017. Os resultados obtidos apresentaram os profissionais 
participantes do Programa e suas características, sendo 16 (15,24%) do sexo 
masculino e 89 (84,76%) do sexo feminino, com idades entre 24 e 67 anos. 
Destes, seis (5,71%) eram médicos, 20 (19,05%) enfermeiros, 13 (12,38%) 
auxiliares ou técnicos de enfermagem, 24 (22,86%) agentes comunitários de 
saúde, 22 (20,95%) odontólogos e 20 (19,05%) auxiliares ou técnicos de saúde 
bucal. O tempo de atuação no PSE foi de 0,2 a 18 anos. Os dados apontaram a 
maior participação dos odontólogos (95,2%), seguidos de ACS (91,4%), auxiliar 
de saúde bucal (84,8%) e enfermeiro (79%). Os menos citados foram pessoal de 
apoio (4,5%), outros (18,1%), convidados (18,2%) e coordenador pedagógico 
(31,8%). Faz-se necessário o incentivo à participação de todas as categorias 
profissionais no programa, visando a melhoria na saúde escolar e coletiva. 
 
Palavras-chave: Saúde Escolar. Estudantes. Avaliação em Saúde. 

Intersetorialidade. 

TITLE: Identificaton of the agents involved in implantation of the Health School 

Program 

Abstract 

This study aimed to identify the agents involved in the implementation of the 
Health in School Program. This is an exploratory, exploratory study based on 
Avedis Donabedian's theoretical-methodological framework (2005), which 
proposes the evaluation based on structure, process and results. The research 
was carried out with the professionals of the Family Health Units of the 
Municipality of Natal / RN. The collection was carried out by means of a 
questionnaire elaborated from norms of the Health Program in the School and 
occurred in May and June of 2017. The results showed the professionals 
participating in the Program and its characteristics, of which 16 (15.24%) were 
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male and 89 (84.76%) were female, with ages between 24 and 67 years. Of 
these, six (5.71%) were physicians, 20 (19.05%) nurses, 13 (12.38%) auxiliaries 
or nursing technicians, 24 (22.86%) community health agents, 95%) dentists and 
20 (19.05%) auxiliaries or oral health technicians. The duration of the PSE was 
0.2 to 18 years. The data indicated a greater participation of the dentists (95.2%), 
followed by ACS (91.4%), oral health auxiliary (84.8%) and nurse (79%). The 
least cited were support staff (4.5%), others (18.1%), invited (18.2%) and 
pedagogical coordinator (31.8%). It is necessary to encourage the participation 
of all professional categories in the program, aiming at improving school and 
collective health. 
 
Keywords: School Health. Students. Health Assessment. Intersectoriality. 
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TÍTULO: ANALISANDO A SAÚDE NA BASE NACIONAL CURRICULAR 

COMUM 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo discutir a temática de saúde dentro do contexto 
proposto pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC) nas escolas de Ensino 
Infantil e Fundamental, com enfoque nas transformações conceituais sobre a 
temática bem como o embasamento teórico encontrado na BNCC que paute sua 
visão a respeito do tema. Analisando seus impactos durante as práticas para 
abordagem do tema e seu desenvolvimento ao longo do curso proposto pelo 
documento. Para tal, realiza uma análise de documental-bibliográfica composta 
em seu cerne pela BNCC e diversas fontes da comunidade científica que 
dialoguem para a efetiva análise comparativa do documento oficial e a realidade 
escolar a respeito de saúde e educação física. Neste sentido, percebe-se um 
preocupante norteamento sugerido pela Base que acarretará em significativos 
retrocessos à temas já bem consolidados pela academia que poderão impactar 
significativamente às práticas corporais desenvolvidas no componente curricular 
de educação física e a construção social pelos alunos. 
 
Palavras-chave: Base Nacional Curricular Comum; Educação Física; Saúde; 

TITLE: ANALYZING "HEALTH" ON THE NATIONAL CURRICULAR COMMON 

BASE 

Abstract 

This article aims to discuss health issues within the context proposed by the 
National Curricular Common Base (BNCC) in primary and secondary schools 
focusing on the conceptual transformations on the subject as well as the 
theoretical basis found in the BNCC that guides its view about the topic. Analyzing 
their impacts during the practices to approach the theme and its development 
throughout the course proposed by the document. To do so, it performs a 
documentary-bibliographic analysis composed at its core by the BNCC and 
various sources of the scientific community that dialogue for the effective 
comparative analysis of the official document and the school reality regarding 
health and physical education. In this sense, there is a worrying orientation 
suggested by the Foundation that will lead to significant setbacks to the themes 
already well consolidated by the academy that could significantly impact the 
corporal practices developed in the curricular component of physical education 
and social construction by the students. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EFEITO DA NEUROMODULAÇÃO NÃO INVASIVA 

NA BEXIGA NEUROGÊNICA EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

DA LITERATURA 

Resumo 

 

INTRODUÇÃO: Dentre os defeitos de fechamento do tubo neural, a 
mielomeningocele (MMC) é uma das alterações mais comuns entre os nativivos 
com uma prevalência de aproximadamente 1:1000 [1, 3]. Dentro do tratamento 
não farmacológico temos a Neuromodulação (NML) realizada de forma não 
invasiva (NMNI), que já é bem documentada para tratamento de disfunções não 
neurológicas [12 - 14] porém, ainda é um tema pouco estudado em crianças com 
lesões neurológicas. METODOLOGIA: O presente estudo foi elaborado segundo 
as seis etapas recomendadas para a elaboração de uma revisão integrativa de 
qualidade [25 -28]. Ao todo, foram incluídos no estudo 8 artigos. Adotou-se como 
critérios de inclusão realizar tratamento para BN utilizando estimulação elétrica 
ou neuromodulação não invasiva, incluir no mínimo uma criança com 
mielomeningocele e possuir os textos disponíveis nas plataformas online de 
busca. DISCUSSÃO: No presente estudo, apesar da diversidade metodológica 
e os vieses de seleção e delineamento dos estudos encontrados, é possível 
observar que a neuromodulação não invasiva apresenta resultados preliminares 
positivos sobre a função da bexiga em crianças com disfunções neurológicas. 
CONCLUSÃO: Apesar da neuromodulação não invasiva apresentar bons 
resultados no tratamento de crianças com bexiga neurogênica, são necessários 
mais estudos que sugiram protocolos bem delineados para a reprodução na 
prática clínica. 

 
 
Palavras-chave: Neuromodulação, bexiga neurogênica e crianças. 

TITLE: EVALUATION OF THE EFFECT OF NON-INVASIVE 

NEUROMODULATION IN THE NEUROGENIC BLADDER IN CHILDREN: AN 

INTEGRATING LITERATURE REVIEW 

Abstract 

INTRODUCTION: Among neural tube closure defects, myelomeningocele (MMC) 
is one of the most common changes among children with a prevalence of 
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approximately 1: 1000 [1, 3]. Within the non-pharmacological treatment we have 
non-invasive neuromodulation (NML), which is already well documented for the 
treatment of non-neurological disorders [12-14], but it is still a poorly studied 
subject in children with neurological lesions. METHODOLOGY: The present 
study was prepared according to the six steps recommended for the elaboration 
of an integrative quality review [25 -28]. In all, 8 articles were included in the 
study. We adopted as inclusion criteria to perform treatment for BN using 
electrical stimulation or non-invasive neuromodulation, to include at least one 
child with myelomeningocele and to have the texts available in the online search 
platforms. DISCUSSION: Despite the methodological diversity and selection and 
design bias of the studies, it is possible to observe that noninvasive 
neuromodulation presents preliminary positive results on bladder function in 
children with neurological dysfunctions. CONCLUSION: Although noninvasive 
neuromodulation has good results in the treatment of children with neurogenic 
bladder, further studies are needed to suggest well - designed protocols for 
reproduction in clinical practice. 
 
Keywords: Neuromodulation, neurogenic bladder and children. 
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TÍTULO: Prevalência das Projeções do Córtex Infralímbico do Sagui em 

Estruturas Subcorticais 

Resumo 

 

Todas as áreas neocorticais recebem fibras aferentes oriundas dos núcleos 
talâmicos. As informações tálamo-corticais (TC) conduzem dados essenciais 
para a manutenção das funções normais do córtex. Assim, compreender os 
princípios da retransmissão talâmica ajudará a esclarecer os princípios 
funcionais básicos da operação cortical. Evidencias mostram que alguns núcleos 
talâmico podem modular a informação transmitida ao córtex cerebral e ao 
mesmo tempo inferir significativamente nos processos cognitivos, afetando a 
expressão do comportamento. O núcleo médio dorsal do tálamo (MD) está 
posicionado lateralmente a linha média e medialmente aos núcleos 
intralaminares do tálamo. Está bem estabelecido na literatura que o MD é o 
principal núcleo talâmico associado ao córtex pré-frontal (PFC), uma grande e 
diversificada região cortical composta de várias áreas citoarqutetônicas. O 
Presente estudo visa estudar o padrão de distribuição e a morfologia das fibras 
tálamo-corticais que atingem o PFC após injeções de BDA no MD de saguis. As 
fibras foram seguidas através do estriado a substância branca logo abaixo do 
PFC. Estas firas atravessaram as camadas corticais profundas, assemelhando-
se a pequenos tufos axonais ramificados, repletos de varicosidades. Na camada 
V as fibras terminam em um extenso plexo de fibras, com diversos axônios muito 
finos, os quais emitem ramos profusamente para as camadas superficiais.  

 
 
Palavras-chave: Médio dorsal; Tálamo; Córtex Pré frontal 

TITLE: Analysis of Prevalence Projections of the Prelambial Cortex of the Sagui 

(Callitrix jacchus) to subcortical areas 

Abstract 

All neocortical areas receive afferent fibres from a circunscribed region or nucleus 
of the thalamus. Thalamocortical (TC) information transferi s essencial for normal 
cortical functions: thus, understading the principles of thalamic relay will help to 
clarify the basic principles of cortical operation. Evidences shows that some 
thalamic nuclei may modulate information transfer across cortical áreas and, via 
these interconnections may influence cognition and behavior in their own right. 
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The mediodorsal thalamic nucleus (MD) is located laterally to the midine nuclei 
and medial to the intralaminar thalamic complex in the dorsal thalamus. It is well 
established that te MD is the principal thalamic nucleus related to the pfrefontal 
córtex (PFC), a large, diverse cortical region that is composed of sevreal 
achitectonic areas. MD subdivisions receive imputs from widely distributed 
subcortical brai regions, and transmit information topographically to multiple 
áreas of the PFC. The presente study aims to studyy the distribution pattern and 
the morphology of the thalamocortical fibres, reaching the PFC after of BDA in 
the MD in primates. Thick fibres could be followed through the striatum to the 
White matter underlying the PFC.. These fibres traverse the deep cortical layers, 
appearing as smooth axons with branches and varicosites.  
 
Keywords: Mediodorsal; Thalamus; Cortex prefrontal 
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TÍTULO: Avaliação da infecção natural por Trypanosoma cruzi em triatomíneos 

capturados em municípios do interior do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Estudos recentes feitos no interior do Rio Grande do Norte comprovaram que 
existem pessoas e triatomíneos infectados com o T. cruzi. O objetivo deste 
estudo foi conhecer a triatomofauna presente nos ambientes domiciliares e 
peridomiciliares das zonas rurais e verificar a infecção natural pelo T. cruzi para 
destacar a importância das diferentes espécies na transmissão deste parasito ao 
homem nos municípios do semiárido potiguar. A área de estudo foi nos 
municípios de Acari, Parelhas, Caraúbas e Marcelino Vieira. A avaliação da 
infecção natural foi feita a partir da análise do conteúdo intestinas de triatomíneos 
através do exame direto, xenocultura e PCR do kDNA. A presença de T. 
brasiliensis, T. pseudomaculata, R. nasutus e P. lutzi foi observado em 
ambientes artificiais situados no interior do RN. O estudo demonstrou a presença 
de quatro princiáis espécies de triatomíneos no RN, aumentando a chance de 
infecção em moradores rurais. 
 
Palavras-chave: Trypanosoma cruzi, T. brasiliensis, T. pseudomaculata, R. 

nasutus 

TITLE: Evaluation of the natural infection by Trypanosoma cruzi in triatomines 

captured in municipalities of the interior of Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

Recent studies done in the interior of Rio Grande do Norte have shown that 
people and triatomines are infected with T. cruzi. The objective of this study was 
to know the triatomofauna present in the domiciliary and peridomiciliary 
environments of the rural areas and to verify the natural infection by T. cruzi to 
highlight the importance of the different species in the transmission of this 
parasite to the man in the municipalities of the semi - arid potiguar. The study 
area was in the municipalities of Acari, Parelhas, Caraúbas and Marcelino Vieira. 
The evaluation of the natural infection was made from the analysis of the 
intestinal contents of triatomines through direct examination, xenoculture and 
kDNA PCR. The presence of T. brasiliensis, T. pseudomaculata, R. nasutus and 
P. lutzi was observed in artificial environments located inside the RN. The study 
demonstrated the presence of four main triatomine species in the newborn, 
increasing the chance of infection in rural dwellers. 
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Keywords: Trypanosoma cruzi, T. brasiliensis, T. pseudomaculata, R. nasutus 
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TÍTULO: Distribuição dos haplótipos da globina βS no Brasil: do quilombo à 

cidade. 

Resumo 

As hemoglobinopatias são as doenças monogênicas hereditárias mais comuns, 
acometendo cerca de 7% da população mundial. Entre elas está a anemia 
falciforme, causada por uma mutação em ponto no gene da globina β. Seu curso 
clínico é bastante variável, estando condicionada por fatores adquiridos e 
hereditários e, dentre estes, está incluído o tipo de haplótipo associado à HbS. 
Este trabalho analisa a distribuição dos haplótipos da globina βS por região 
brasileira, destacando ainda, os trabalhos que abordam comunidades 
remanescentes de quilombo. Para isso, foram coletados dados de artigos nas 
plataformas NCBI e Google Acadêmico. Os dados mostraram que, de modo 
geral, há predomínio do haplótipo Bantu no país; o haplótipo Benin também está 
presente em todas as regiões, apresentando alta frequência especialmente na 
Bahia; já a elevada prevalência dos haplótipos menos frequentes na maioria dos 
estados, como o Senegal (alta prevalência especialmente no Pará) e o 
Camarões (alta prevalência no Rio Grande do Norte), refletem particularidades 
do tráfico de escravos. Apesar disso, percebe-se que a escassez de dados 
disponíveis na literatura, bem como a falta de dados atualizados dificulta tanto o 
estudo da heterogeneidade clínica da doença quanto o estudo sobre as rotas do 
tráfico negreiro, sendo necessário, pois, mais estudos acerca do tema. 
 
Palavras-chave: Anemia falciforme; frequência haplotípica; remanescentes de 

quilombo. 

TITLE: Distribution of βS globin haplotypes in Brazil: from the quilombo to the 

city. 

Abstract 

Hemoglobinopathies are the most common hereditary monogenic diseases, 
affecting about 7% of the world population. Among them is sickle cell anemia, 
caused by an in-point mutation in the β-globin gene. Its clinical course is quite 
variable, being conditioned by acquired and hereditary factors and, among them, 
the type of haplotype associated with HbS is included. This work analyzes the 
distribution of the globin βS haplotypes by Brazilian region, highlighting also the 
works that approach communities remaining quilombo. For this, we collected data 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 196 

 

from articles on the NCBI and Google Scholar platforms. The data showed that, 
in general, there is a predominance of the Bantu haplotype in the country; The 
Benin haplotype is also present in all regions, especially in Bahia; And the high 
prevalence of less frequent haplotypes in most states, such as Senegal (high 
prevalence especially in Pará) and Cameroon (high prevalence in Rio Grande do 
Norte), reflect particularities of the slave trade. Nevertheless, the scarcity of data 
available in the literature makes it difficult to study the clinical heterogeneity of 
the disease, as well as the study of slave trade routes. 
 
Keywords: Sickle cell anemia; Haplotype frequency; remaining of quilombo. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO BIOMECÂNICA DO COMPLEXO DO PÉ DE MULHERES 

SAUDÁVEIS E PORTADORAS DA SÍNDROME DA DOR FEMOROPATELAR 

(SDFP) 

Resumo 

 

Introdução: Dentre as disfunções mais frequentes que acometem a articulação 
do joelho está a Síndrome da Dor Femoropatelar (SDFP), sendo mais comum 
no sexo feminino. Baseando-se na literatura existente, observa-se a carência de 
pesquisas que verificaram a relação da biomecânica do complexo do pé, em 
pacientes portadores da SDFP, realizando a comparação com a biomecânica de 
pessoas saudáveis. O objetivo deste estudo foi avaliar a pronação subtalar de 
mulheres com SDFP comparando-as com mulheres saudáveis. Metodologia: 
Trata-se de um estudo observacional analítico transversal, o qual foram 
avaliadas pacientes com diagnóstico de SDFP e mulheres saudáveis. O estudo 
contou com 82 voluntárias do sexo feminino, na faixa etária de 18 a 35 anos de 
idade, sendo 41 voluntárias saudáveis e 41 com SDFP. A avaliação da pronação 
subtalar do pé foi feita por meio de goniometria e do Software de Avaliação 
Postural em apoio unipodal estático e apoio bipodal estático. Resultados: Não 
houve diferença significativa para os valores de pronação subtalar entre os 
grupos. Conclusão: Os resultados sugerem que não há diferença significativa 
para os valores de pronação subtalar entre mulheres saudáveis e portadoras da 
SDFP quando avaliadas em posição estática, o que indica a possibilidade de 
mulheres saudáveis desenvolverem a SDFP no futuro. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Articulação subtalar. Síndrome da dor 

femoropatelar. 

TITLE: BIOMECHANICAL EVALUATION OF THE FOOT COMPLEX OF 

HEALTHY WOMEN AND CARRIERS OF PATELLOFEMORAL PAIN 

SYNDROME (PFPS) 
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Abstract 

 

Introduction: Among the most frequent dysfunctions that affect the knee joint is 
the Patellofemoral Pain Syndrome (PFPS), being more common in females. 
Based on the existing literature, there is a lack of research that verified the 
biomechanical relationship of the foot complex in patients with PFPS, comparing 
them with the biomechanics of healthy individuals. The objective of this study was 
to evaluate the subtalar pronation of women with PFPS comparing them with 
healthy women to investigate if there is a relationship between the subtalar 
pronation and PFPS. Methodology: the study is an observational cross-sectional 
study, in which patients with a diagnosis of PFPS and healthy women were 
evaluated. The study consisted of 82 female volunteers, in the age group of 18 
to 35 years old, 41 healthy volunteers and 41 with PFPS. The evaluation of the 
subtalar pronation of the foot was made by means of goniometry and postural 
evaluation software in static unipodal support and static bipodal support. Results: 
there was no significant difference for the subtalar pronation values between the 
groups. Conclusion: the results suggest that there is no significant difference for 
the values of subtalar pronation among healthy and PFPS women when 
evaluated in a static position, which indicates the possibility of healthy women 
developing PFD in the future. 

 
 
Keywords: Keywords: Subtalar joint. Patellofemoral pain syndrome. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E RESISTÊNCIA 

MUSCULAR PERIFÉRICA EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA ARTERIAL 

OBSTRUTIVA PERIFÉRICA APÓS UM PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS 

FÍSICOS COMBINADOS 

Resumo 

Objetivos: Avaliar a capacidade funcional (CF) e resistência muscular periférica 
antes e após um protocolo de exercícios físicos combinados em sujeitos com 
Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP). Métodos: Foram avaliados 
indivíduos de ambos os sexos com idade entre 60 e 80 anos e Índice Tornozelo-
Braço (ITB) < 0,9. Os indivíduos foram submetidos a avaliação inicial e medição 
do ITB, Teste de caminhada de 6 minutos (TC6’), Incremental Shuttle Walking 
Test (ISWT) e Heel Rise Test (HRT). Os sujeitos foram submetidos a um 
protocolo de exercícios combinados com duração de 3 meses. Resultados: 
Participaram do estudo 6 sujeitos (3M:3H) com idade média de 70,33 ± 3,55. 
Não houve diferença estatística quando comparados os momentos pré e pós 
para distância percorrida em metros [(357,1 ± 88,7) vs. (420,8 ± 133,1)] no TC6’ 
e no ISWT [(260,2 ± 201,5) vs (287 ± 142,1)], no percentual do predito para o 
TC6’ [(80,8 ± 22,6 vs 95,2 ± 26,6)] e ISWT [(58,7 ± 41,5 vs 63,85 ± 24,25)]; e no 
número de elevações (39,5 ± 22,5 vs 58,3 ± 46,1) do HRT. Conclusão: Diante 
do exposto, observou-se que a associação de um protocolo de exercício físico 
combinado no tratamento de sujeitos com DAOP é capaz de promover melhoras 
na Capacidade Funcional, e no número de flexões plantares, contudo, os 
resultados não foram estatisticamente significativos, o que pode ser explicado 
pelo tamanho da amostra. 
 
Palavras-chave: DAOP. Idoso. Exercício. Capacidade Funcional. 

TITLE: EVALUATION OF FUNCTIONAL CAPACITY AND MUSCLE 

RESISTANCE IN INDIVIDUALS WITH PERIPHERAL OBSTRUCTIVE 

ARTERIAL DISEASE AFTER A PROTOCOL OF COMBINED PHYSICAL 

EXERCISES 

Abstract 

Objectives: To assess functional capacity (FC) and peripheral muscular strength 
before and after a combined physical exercises protocol in subjects with 
Peripheral Obstructive Artery Disease (PAOD). Methods: Individuals of both sex 
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aged between 60 and 80 years presenting an ankle-brachial index (ABI) <0.9 
were recruited to the study. Individuals were submitted to an anthropometric and 
clinical evaluation as well as ABI measurement followed by the performance of 
6-minute walk test (6MWT), Incremental Shuttle Walking Test (ISWT) and Heel 
Rise Test (HRT). Subjects were submitted to a combined exercise protocol with 
a duration of 3 months. Results: Six subjects (3M: 3F), mean age of 70.33 ± 3.55 
participated of the study. There was no statistical difference when comparing pre 
and post moments for walked distance in meters [(357.1 ± 88.7) vs. (420.8 ± 
133.1)] neither in the 6MWT nor in the ISWT [(260.2 ± 201.5) vs (287 ± 142.1)]. 
Pre and post study protocol predicted walked distance values (in percentage) 
were [80.8 ± 22.6 vs 95.2 ± 26.6)] for 6MWT and [(58.7 ± 41.5 vs 63.85 ± 24.25)] 
for ISWT. The number of HRT elevations were 39.5 ± 22.5 vs 58.3 ± 46.1 for pre 
and post protocol moments, respectively. Conclusion: even if no significant 
difference was found in the study a combined physical exercise protocol may be 
able to promote improvements in Functional Capacity, and in the number of 
plantar flexion in subjects with PAOD. Such results may explained by the small 
sample size. 
 
Keywords: DAOP. Old man. Exercise. Functional capacity. 
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TÍTULO: Identificação das espécies animais abandonadas na Escola Agrícola de 

Jundiaí 

Resumo 

 

Na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, a comunidade escolar está exposta ao contato diário com cães e gatos, 
que estão abrigados nas proximidades dos prédios de aula, dormitórios, 
restaurantes e áreas abertas, devido aos riscos de zoonoses pode causar 
prejuízos à saúde e também a integridade física das pessoas e desses animais. 
Com o objetivo de quantificar o número de animais em situação de abandono na 
EAJ, foi realizado um monitoramento nas áreas onde há disponibilidade de 
recursos para eles. Através da contagem, foi possível perceber, que os cães e 
gatos localizam-se mais nos prédios próximos a uma grande concentração de 
pessoas e próximos a restaurantes. Durante o período de observação foram 
encontrados 14 animais (8 cães e 6 gatos), o sexo masculino foi predominante 
em ambas as espécies, dentre os animais a maioria encontrava-se 
aparentemente abaixo do peso ideal. Devido a possibilidade de reprodução 
desses animais, já que estão abrigados e procuram estar próximos a recurso 
alimentar e humanos é importante continuar com campanhas que favoreçam a 
guarda responsável para que os animais não cheguem ao abandono. 

 
 
Palavras-chave: Abandonados. Cães. Gatos. 

TITLE: Identification of animal species abandoned the Agricultural School of 

Jundiaí 

Abstract 

At the Agricultural School of Jundiaí (EAJ) of the Federal University of Rio Grande 
do Norte, the school community is exposed to daily contact with dogs and cats, 
which are housed in close proximity to classrooms, dorms, restaurants and open 
areas due to the risks of zoonoses can cause harm to the health and physical 
integrity of people and animals. In order to quantify the number of abandoned 
animals in the EAJ, a monitoring was carried out in the areas where resources 
are available for them. Through the counting, it was possible to realize that the 
dogs and cats are located more in the buildings near a great concentration of 
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people and near to restaurants. During the observation period, 14 animals (8 
dogs and 6 cats) were found, the male sex being predominant in both species, 
among the animals, the majority were apparently below the ideal weight. Due to 
the possibility of reproduction of these animals, since they are sheltered and try 
to be close to food and human resources, it is important to continue campaigns 
that favor responsible care so that the animals do not go to abandonment. 
 
Keywords: Abandoned. Dogs. Cats. 
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TÍTULO: Análise da Taxa de Relaxamento Máxima (MRR) em pacientes com 

Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) comparados a sujeitos saudáveis. 

Resumo 

Introdução: A redução da taxa máxima de relaxamento (MRR) de músculos 
inspiratórios tem sido utilizada como índice preditor de fadiga muscular 
respiratória. Objetivo: Comparar a MRR de pacientes com DMD vs. indivíduos 
saudáveis, pareados por idade e gênero. Metodologia: A avaliação foi composta 
de prova de função pulmonar com testes espirométricos e pressões respiratórias 
máximas. O MRR foi calculado como a primeira derivada da pressão em relação 
ao tempo (dP/dt), normalizada pelo pico de pressão do mesmo teste e expressa 
como percentual de queda de pressão por 10ms. Resultados: Foram avaliados 
15 pacientes com DMD e comparados a 15 indivíduos saudáveis pareados por 
sexo e idade (14,7 ± 5,4 anos). Os pacientes com DMD exibiram parâmetros de 
função pulmonar menores do que indivíduos saudáveis (CVF = 1,7 ± 0,6 vs 3,37 
± 1,3 L, p = 0,0002, VEF1 = 1,4 ± 0,7 vs 2,8 ± 1,1 L, p = 0,0003, respectivamente). 
Além disso, os parâmetros de força muscular respiratória foram 
significativamente diminuídos em pacientes com DMD em comparação com 
indivíduos saudáveis (PImáx = 56,1 ± 18,7 vs 116,4 ± 23, PEmáx = 53,8 ± 17 vs 
122,7 ± 35, SNIP = 53,4 ± 20 vs 97,3 ± 20,4, p <0,001 ). Os pacientes com DMD 
mostraram uma MRR significativamente menor do que indivíduos saudáveis (7 
[5,8-8,4] vs 10,1 [7,6-15,1]% / ms, p = 0,001). Conclusão: Pacientes com DMD 
apresentam uma MRR reduzida quando comparados a indivíduos saudáveis, 
sugerindo fraqueza muscular inspiratória ou fadiga. 
 
Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne, Taxa de Relaxamento 

Máxima. 

TITLE: Analysis of maximum relaxation rate in patients with Duchenne muscular 

distrophy compared to healthy subjects 

Abstract 

Introduction: Slowing in the maximum relaxation rate (MRR) is a reliable index of 
respiratory muscle fatigue and it is related to weakness. Aim: assess MRR in 
Duchenne muscular dystrophy (DMD) and compare to matched-paired healthy 
subjects. Methodology: The evaluation consisted of pulmonary function tests with 
spirometric tests and maximal respiratory pressures. MRR, through non-invasive 
sniff nasal inspiratory pressure, was calculated as the first derivative of pressure 
with respect to time, normalized by the pressure peak of the same test and 
expressed as percentage pressure fall per 10ms. Results: We evaluated 15 DMD 
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patients and compared to 15 healthy subjects paired by gender and age (14.7 ± 
5.4 years). DMD patients exhibited lung function parameters lower than healthy 
subjects (FVC = 1.7 ± 0.6 vs 3.37 ± 1.3 L, p= 0.0002, FEV1 = 1.4 ± 0.7 vs 2.8 ± 
1.1 L, p= 0.0003, respectively). Moreover, respiratory muscle strength 
parameters were significantly decreased in DMD patients compared to healthy 
subjects (MIP = 56.1 ±18.7 vs 116.4 ±23, MEP = 53.8 ±17 vs 122.7 ±35, SNIP = 
53.4 ±20 vs 97.3 ±20.4, p < 0.001). DMD patients showed a significantly lower 
MRR than healthy subjects (7 [5.8-8.4] vs 10.1 [7.6-15.1] %/ms, p = 0.001). 
Conclusion: We concluded that in DMD patients MRR is decreased, suggesting 
inspiratory muscle weakness or fatigue. 
 
Keywords: Duchenne muscular distrophy, Maximum Relaxation Rate. 
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TÍTULO: Desafios para prevenção de infecções em pacientes renais crônicos 

Resumo 

A insuficiência renal crônica (IRC) é definida como um dano progressivo e 
irreversível da função renal, que tem como consequência o acúmulo de ureia e 
outras substâncias indesejáveis no sangue, acarretando problemas no 
funcionamento dos demais sistemas do corpo humano. Devido à grande 
repercussão sistêmica, as pessoas que convivem com IRC precisam de 
tratamentos e terapias específicas. O paciente com IRC têm maior propensão a 
ser acometido por agentes infecciosos, tanto pelo próprio curso da doença, 
quanto pela exposição a procedimentos invasivos. Essa maior vulnerabilidade 
contribui para o aumento das comorbidades e em consequência da mortalidade. 
Para diminuir a mortalidade associada à IRC devem ser planejadas e 
implementadas ações direcionadas a prevenção das complicações advindas do 
tratamento. Frente ao exposto o objetivo deste estudo é identificar os desafios 
para a prevenção de infecções em pacientes renais crônicos em tratamento 
dialítico na literatura. Trata-se de estudo descritivo sobre os desafios para a 
prevenção de infecções em pacientes renais crônicos. Ao analisar os estudos 
viu-se que um dos principais desafios para a prevenção de infecções em 
pacientes renais crônicos, advém da manipulação inadequada dos cateteres de 
hemodiálise.Sendo assim, a preocupação com a prevenção e controle das 
infecções em paciente renais crônicos, deve ser o foco constante dos 
profissionais das unidades que recebem pacientes para terapias dialíticas. 
 
Palavras-chave: Insuficiência renal crônica, infecção, diálise renal 

TITLE: CHALLENGES FOR PREVENTION OF INFECTIONS IN CHRONIC 

RENAISSANCE PATIENTS IN DIALYSTIC TREATMENT 

Abstract 

Chronic renal failure (CRF) is defined as a progressive and irreversible damage 
to renal function, which results in the accumulation of urea and other undesirable 
substances in the blood, causing problems in the functioning of other systems in 
the human body. Due to the great systemic repercussion, people living with CKD 
need specific treatments and therapies. Patients with CRF are more likely to be 
affected by infectious agents, both in the course of the disease and by exposure 
to invasive procedures. This greater vulnerability contributes to the increase of 
comorbidities and as a result of mortality. To reduce mortality associated with 
CRF, actions aimed at preventing complications from treatment should be 
planned and implemented. In view of the above, the objective of this study is to 
identify the challenges for the prevention of infections in chronic renal patients in 
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dialysis treatment in the literature. This is a descriptive study on the challenges 
for the prevention of infections in chronic renal patients. In analyzing the studies 
it was observed that one of the main challenges for the prevention of infections 
in chronic renal patients stems from the inadequate manipulation of hemodialysis 
catheters. Therefore, the concern with the prevention and control of infections in 
chronic renal patients should be the constant focus of the professionals of the 
units that receive patients for dialysis therapies. 
 
Keywords: Chronic renal failure, infection, renal dialysis 
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TÍTULO: Avaliação da expressão de marcadores osteogênicos em células-

tronco mesenquimais humanas tratadas com polissacarídeos sulfatados 

extraídos da alga verde Caulerpa prolifera 

Resumo 

 

Várias são as causas que limitam o potencial de autorregeneração do tecido 
ósseo, entre as quais, encontramos várias patologias, acidentes e traumas o que 
leva à busca de novos métodos que promovam a regeneração óssea. A medicina 
regenerativa e a engenharia de tecidos são as principais áreas de estudo que 
combinam o uso de células (entre as quais células-tronco), biomateriais e 
moléculas bioativas que de forma seletiva ofereçam vantagens aos tratamentos 
convencionais na regeneração do tecido ou que atuem como coadjuvantes 
nesse processo. Nesse contexto, os polissacarídeos sulfatados (PSs) isolados 
de macroalgas marinhas têm mostrado atividades biológicas interessantes 
fazendo destes compostos bons candidatos para o desenvolvimento de novas 
terapias. Em trabalhos anteriores realizados no âmbito deste projeto mostrou-se 
que amostras ricas em PSs extraídas da macroalga marinha verde Caulerpa 
prolifera aumentaram a atividade da fosfatase alcalina (ALP) em células 
mesenquimais humanas isoladas da geleia de Wharton (hCTM-GW), bem como 
induziram o acúmulo de cálcio na matriz extracelular destas.. Dessa forma, o 
presente trabalho propõe avaliar a atividade osteogênica a nível da expressão 
gênica de marcadores osteogénicos, nas células tronco tratadas com as 
amostras ricas em PSs. Para isto, a expressão de dois marcadores iniciais da 
osteogênese (ALP e RUNX2) foi avaliada pela reação em cadeia da polimerase 
em tempo real (qRT-PCR). Os resultados, entretanto, não foram conclusivos. 

 
 
Palavras-chave: Células-tronco, medicina regenerativa, Caulerpa prolifera, 

RUNX2, ALP 

TITLE: Evaluation of the expression of osteogenic markers in human 

mesenchymal stem cells treated with sulphated polysaccharides extracted from 

the green algae Caulerpa prolifera 

Abstract 
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Many are the causes that limit the auto-regeneration potential of the bone tissue, 
including pathologies, accidents and traumas, leading to the search of new 
methods to promote bone regeneration. The regenerative medicine and the 
tissue engineering are the main areas of study that combine the use of cells 
(including stem cells), biomaterials and bioactive molecules in a way to offer 
advantages to the conventional treatments for tissue regeneration or act 
supporting the process. In this context, sulphated polysaccharides (SPs) isolated 
from marine macroalgae have demonstrated interesting biological activities, 
making these compounds good candidates for the development of new therapies. 
Previous researches in the scope of this project demonstrated that samples rich 
in sulphated polysaccharides extracted from the green macroalgae Caulerpa 
prolifera promoted the alkaline phosphatase activity (ALP) increase in 
mesenchymal stem cells isolated from the Wharton-jelly (hMSC-WJ), as well as 
induced the calcium accumulation in their extracellular matrix. Therefore, the 
present work proposes to evaluate the osteogenic activity at the genic expression 
level, searching for osteogenic markers in the stem cells treated with the samples 
containing SPs. Thereunto, the expression of two initial markers of osteogenesis 
(ALP and RUNX2) were measured through the real time polymerase chain 
reaction (qRT-PCR). The results, however, were not conclusive. 
 
Keywords: Stem cells, regenerative medicine, Caulerpa prolifera, RUNX2, ALP 
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TÍTULO: Avaliação da qualidade de vida de mulheres saudáveis e portadoras da 

síndrome Femoropatelar. 

Resumo 

 

Introdução: Dentre as disfunções mais frequentes que acometem a articulação 
do joelho está a Síndrome da Dor Femoropatelar (SDFP). Apesar da etiologia 
ainda mostrar-se inespecífica, disfunções biomecânicas e estruturais dos 
membros inferiores podem promover desequilíbrios estáticos e dinâmicos, 
predispondo o surgimento ou a exacerbação dos sintomas, e assim 
influenciando na qualidade de vida do portador. Objetivo: Avaliar a qualidade de 
vida de mulheres portadoras da síndrome da dor femoropatelar e comparar com 
mulheres saudáveis. Métodos: Trata-se de um estudo observacional analítico 
transversal, onde foram recrutadas 82 mulheres com média de idade de 18 a 30 
anos, divididas igualmente em dois grupos: saudável e com SDFP. A qualidade 
de vida foi avaliada pelo questionário Form Health Survey (SF-36). A 
normalidade dos dados foi verificada pelo teste Kolmogorov-Smirnov e para a 
comparação entre grupos utilizou-se o teste t de student não pareado, aceitando-
se em todas as análises um nível de significância <0,05. Resultados: Não foram 
observadas diferenças significativas para os domínios: capacidade funcional 
(p=0,15), dor (0.12), aspecto físico (p=0,41) e estado geral (p=0,51) do SF-36. 
Conclusão: Apesar de poucos estudos na literatura que envolvam avaliação da 
qualidade de vida de portadores da SDFP, o presente trabalho demonstrou não 
existir diferença significativa nos quesitos de capacidade funcional e dor quando 
avaliados pelo questionário SF 36. 

 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida, Síndrome femoropatelar, SF-36. 

TITLE: Evaluation of the quality of life of healthy women with Femoropatellar 

syndrome. 

Abstract 
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Introduction: Among the most frequent dysfunctions that affect the knee joint is 
the Femoropatellar Pain Syndrome (PFPS). Although the etiology still remains 
nonspecific, biomechanical and structural dysfunctions of the lower limbs may 
promote static and dynamic imbalances, predisposing the onset or exacerbation 
of symptoms, and thus influencing the quality of life of the patient. Objective: To 
evaluate the quality of life of women with patellofemoral pain syndrome and to 
compare it with healthy women. METHODS: This was an observational cross-
sectional study, where 82 women with an average age of 18 to 30 years were 
recruited, divided equally into two groups: healthy and with PFPS. Quality of life 
was assessed using the Form Health Survey (SF-36). The normality of the data 
was verified by the Kolmogorov-Smirnov test and for the comparison between 
groups the unpaired Student's t-test was used, accepting in all the analyzes a 
level of significance <0.05. Results: No significant differences were observed in 
the domains: functional capacity (p = 0.15), pain (0.12), physical appearance (p 
= 0.41), and general condition (p = 0.51) of SF-36. Conclusion: Although there 
are few studies in the literature that involve quality of life assessment of patients 
with PFPS, the present study demonstrated that there was no significant 
difference in functional capacity and pain when assessed by the SF questionnaire 
36. 
 
Keywords: Quality of life, Patellofemoral syndrome, SF-36. 
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TÍTULO: TESTE DE VIGOR DE PLÂNTULAS NA ANÁLISE DE SEMENTES 

Enterolobium contortisiliquum (VELLOZO) 

Resumo 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, é uma espécie pertencente ao 
bioma Caatinga, conhecido como tamboril ou orelha de negro, utilizado para 
recuperação de áreas degradadas. O objetivo deste trabalho foi descrever a 
morfologia e então utilizar parâmetros morfométricos para adaptar o teste de 
vigor de plântulasde E. contortisiliquum. Os frutos foram coletados na Floresta 
Nacional de Nísia Floresta (Flona) e na Escola Agrícola de Jundiaí, localizada 
em Macaíba - RN. Separados em seis lotes de sementes que foram beneficiados 
e desinfestados e depois instalados para teste de germinação em papel de toalha 
Germitest® e em bandeja de areia previamente lavada e esterilizada, utilizando 
quatro repetições de 25 sementes em cada um dos substratos.O delineamento 
experimental foi o inteiramente ao acaso. Os dados de cada variável foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey 
ao nível de 1% de probabilidade (p < 0.01). Os resultados foram que o E. 
contortisiliquum teve germinação do tipo epigeal-phanercotiledonar. 
Anormalidades como formação deficiente de vias aéreas, deficiência de 
pigmentação e irregularidades nos olhos também foram encontradas. Como as 
plântulas normais normais confirmam que o teste de vigor é eficiente no teste 
fisiológico das sementes. Os parâmetros morfométricos selecionados foram 
adequados para que o teste de vigor de plântulas identificasse lotes de sementes 
de diferentes níveis de vigor. 
 
Palavras-chave: germinação, morfologia, planta da Caatinga, plântulas 

TITLE: Enterolobium contortisiliquum (VELLOZO) Enterolobium contortisiliquum 

(VELLOZO) SEED TESTING IN SEED ANALYSIS 

Abstract 

The Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, is a species belonging to the 
Caatinga biome, known as angler or black ear, used for the recovery of degraded 
areas. The objective of this work was to describe the morphology and then to use 
morphometric parameters to adapt the vigor test of E. contortisiliquum seedlings. 
The fruits were collected in the National Forest of Nísia Floresta (Flona) and the 
Agricultural School of Jundiaí, located in Macaíba - RN. Separated into six seed 
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lots that were beneficiated and disinfested and then installed for germination test 
on Germitest® towel paper and on a previously washed and sterilized sand tray, 
using four replicates of 25 seeds in each of the substrates. The experimental 
design was entirely at random. The data of each variable were submitted to 
analysis of variance and the means were compared by the Tukey test at the 1% 
probability level (p <0.01). The results were that E. contortisiliquum had epigeal-
phanercotiledonar germination. Abnormalities such as deficient airway formation, 
pigmentation deficiency and eye irregularities were also found. As the normal 
normal seedlings confirm that the vigor test is efficient in the physiological test of 
the seeds. The selected morphometric parameters were adequate for the 
seedling vigor test to identify seed lots of different vigor levels. 
 
Keywords: germination, morphology, Caatinga plant, seedlings 
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TÍTULO: A Influência do estresse ambiental na resposta hormonal e 

comportamental de machos e fêmeas de sagüi, Callithrix jacchus, no cativeiro 

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 environmental stress on the hormonal response of male 

and female marmosets, Callithrix jacchus, in captivity 

Abstract 

 

In general, the environment in which the animals are inserted plays an important 
role in their ontogenetic development, adaptation and expression of species-
specific 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 
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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: Keywords: Cortisol. Day of the week. Stress. Callithrix jacchus 
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TÍTULO: Analisar o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração 

de medicamentos em prontuários de crianças hospitalizadas. 

Resumo 

Introdução: O erro de medicação corresponde a qualquer evento que possa levar 
ao uso inadequado de medicamentos e que possa ser evitado, podendo ou não, 
lesar o paciente. Atualmente estima-se que cerca de 30% dos danos durante a 
hospitalização estão associados a erros com medicamentos, os quais trazem 
sérias consequências econômicas às instituições de saúde. Objetivo: analisar o 
protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos 
em prontuários de crianças hospitalizadas em uma unidade de terapia intensiva 
pediátrica. Metodologia: trata-se de um estudo quase experimental, do tipo antes 
e depois, sem grupo controle e de abordagem quantitativa, que analisou os 
prontuários com erros de prescrição ou registro de prescrição e/ou administração 
de medicamentos através de estatística descritiva. Resultados: Nenhum 
profissional cumpriu os critérios referentes a identificação de alergias e 
confirmação de dados do paciente, representando cada um 16,9% da amostra. 
O critério de dose certa obteve o menor número de não cumprimentos, 
representando menos de 1%. Conclusões: O estudo foi de grande valia para 
melhoria da qualidade da assistência de enfermagem na UTI pediátrica, tendo 
em vista que identificou os principais erros de medicação que ocorrem no setor. 
Desse modo, estratégias de ensino podem ser utilizadas, dentre elas a Educação 
Permanente em Saúde (EPS), tornando os profissionais capacitados para 
reconhecer e evitar erros. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva; Erros de 

Medicação 

TITLE: Analysis of the safety protocol in the prescription, use and administration 

of medicines in medical records of hospitalized children 

Abstract 

Introduction: The medication error corresponds to any other event than the 
inappropriate use of medications and can be avoided, and may or may not harm 
the patient. Stock it is estimated that 30% of the damages during hospitalization 
are associated with medicines, which bring the best pathways to health 
institutions. Objective: to analyze the safety protocol in the prescription, use and 
administration of drugs in patients hospitalized in a pediatric intensive care unit. 
Methodology: this is a quasi-experimental, before-and-after study, without 
quantitative and quantitative control, which presents the medical records with 
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prescription errors or prescription and / or drug administration records by means 
of descriptive statistics. Results: No professional is invited to have an 
identification relationship with allergies and with patient data, each reporting 
16.9% of the sample. The ideal is the least number of unfulfilled, accounting for 
less than 1%. Conclusions: The study was of great value for the improvement of 
nursing care in the pediatric ICU, presenting the main medication errors occurring 
in the sector. Thus, teaching strategies can be used, as they are in Continuing 
Education in Health (EPS), becoming able to recognize and avoid errors. 
 
Keywords: Nursing; Intensive Care Units; Medication Errors 
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TÍTULO: CRIOTERAPIA COMBINADA A TENS-BURST NA DOR LOMBAR 

CRÔNICA NÃO ESPECÍFICA 

Resumo 

 

Introdução: A dor lombar crônica (DLC) não específica é definida por dor 
persistente que permanece por mais de 3 meses e não apresentam alterações 
específicas detectáveis. Dentre os recursos não farmacológicos para o 
tratamento dessa condição há a Crioterapia e a Estimulação Elétrica Nervosa 
Transcutânea (TENS) no modo Burst que têm sido utilizados na prática clínica 
na forma isolada ou combinada. Objetivo: Analisar os efeitos do uso combinado 
da Crioterapia e a TENS Burst na sensação dolorosa, capacidade funcional e 
qualidade de vida de pacientes com DLC não específica. Materiais e métodos: 
ensaio clínico com 44 indivíduos de ambos os sexos, distribuidos aleatoriamente 
em quatro grupos: controle-placebo (gCP), Crioterapia (gCrio), TENS-Burst 
(gTENSb) e Crioterapia + TENS Burst (gCrioTENSb). Todos os sujeitos foram 
submetidos às medidas de avaliação da: Capacidade funcional pelo questionário 
de Roland-Morris (RM) e o Teste de sentar e levantar; Qualidade de vida pelo 
questionário SF 36; Dor por meio da Escala Visual Analógica (EVA) e limiar de 
dor por pressão pelo Algômetro. Resultados: Houve melhora dos escores da 
EVA e limiar de dor a pressão, capacidade funcional e qualidade de vida, após 
o protocolo de intervenção em todos os grupos (p<0,05). No entanto, sem 
diferença estatística entre os grupos (p>0,05). Conclusão: Este estudo mostrou 
que não existe diferença entre a aplicação da crioterapia e TENS-Burst de forma 
isolada, combinada ou placebo nas variáveis avaliadas. 
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TITLE: CRYOTHERAPY COMBINED TO TENS-BURST IN NON-SPECIFIC 

CHRONIC LOW BACK PAIN 
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Introduction: Non-specific chronic low back pain (CBLP) is defined by persistent 
pain that remains for more than 3 months and does not have specific detectable 
changes. Among the non-pharmacological resources for the treatment of this 
condition are Cryotherapy and Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 
(TENS) in Burst mode that have been used in clinical practice in isolated or 
combined form. Objective: To analyze the effects of combined use of Cryotherapy 
and TENS Burst on the pain sensation, functional capacity and quality of life of 
patients with non-specific CBLP. Materials and methods: Clinical trial of 44 
individuals of both genders, randomly assigned to four groups: control-placebo 
(gCP), cryotherapy (gCrio), TENS-Burst (gTENSb) and cryotherapy + TENS 
Burst (gCrioTENSb). All subjects were submitted to the evaluation measures of: 
Functional ability by the Roland-Morris (RM) questionnaire and the sit and stand 
test; Quality of life through questionnaire SF 36; Pain through the Visual Analogue 
Scale (VAS) and pain threshold by pressure by the Algometer. Results: There 
was an improvement in VAS scores and pain threshold at pressure, functional 
capacity and quality of life, after the intervention protocol in all groups (p <0.05). 
However, there were no statistical differences between groups (p> 0.05). 
Conclusion: This study showed that there is no difference between the application 
of cryotherapy and TENS-Burst alone, combined or placebo in the evaluated 
variables. 

 
 
Keywords: Pain, Cooling Agents and Analgesia. 
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TÍTULO: PRODIAVC - APRENDIZAGEM MOTORA 

Resumo 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma patologia que causa diversos 
comprometimentos motores e funcionais. O objetivo do estudo foi analisar o 
padrão sono-vigília em pacientes com AVC. Foram avaliados 10 pacientes e 10 
indivíduos saudáveis, através de ficha sociodemográfica e clínica, além da 
National Institute of Health Stroke Scale para avaliação neurológica, escala Fugl-
Meyer para função motora, Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP), 
e uma avaliação objetiva do padrão sono-vigília pela Actimetria durante 7 dias 
consecutivos. A análise foi realizada através dos testes t’Student não-pareado e 
o de correlação de Pearson. Foi observado diferença significativa entre os dois 
grupos no IQSP, com pacientes apresentando qualidade do sono ruim. Na 
actimetria os pacientes tiveram menor nível de atividade na vigília e no sono, 
maior duração do sono e menor tempo de vigília. Nas variáveis de ritmicidade 
circadiana os pacientes apresentaram maior Estabilidade Interdiária (EI), maior 
Variabilidade Intradiária (VI), e valores menores para as 10 horas mais ativas e 
para as 5 horas menos ativas. Houve correlação significativa entre o IQSP e o 
nível de atividade na vigília, e o IQSP e o VI. Os resultados sugerem que o nível 
de atividade e a fragmentação do ritmo desta podem alterar o padrão sono-vigília 
e causar problemas na qualidade do sono dos pacientes com AVC, podendo ser 
um marcador temporal para planejamento da intervenção terapêutica durante o 
processo de reabilitação. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; ritmo de atividade; ciclo sono-

vigília. 

TITLE: ACTIMETRY OF THE SLEEP-WAKE PATTERN OF PATIENTS WITH 

STROKE 

Abstract 

Stroke is a pathology that causes several motor and functional impairments. The 
aim of the study was to evaluate the sleep-wake pattern in stroke patients. 10 
patients and 10 healthy subjects were evaluated by a sociodemographic and 
clinical evaluation sheet, National Institute of Health Stroke Scale for neurologic 
evaluation, Fugl- Meyer scale for motor function evaluation, Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI) and sleep-wake pattern objective evaluation by Actigraphy 
for 7 consecutive days. Analysis was performed using the unpaired t'Student test 
and Pearson's correlation test. Significant difference was observed between the 
two groups in the IQSP, with patients presenting poor sleep quality. Actigraphic 
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analysis demonstrated that stroke patients showed lower level of activity in the 
wake and sleep phases, longer sleep duration and lower wake time. In the 
circadian rhythmicity variables the patients presented higher Interdaily Stability 
(IS), higher Intradaily Variability (IV), and lower values to the most active 10 hours 
and to the least active 5 hours. Correlation was found between the IQSP and the 
activity level during wake phase, and IQSP and IV. The results suggest that the 
activity level and fragmentation of the activity rhythm may alter the sleep-wake 
pattern and cause problems on sleep quality in stroke patients, which may be a 
temporal marker for the planning of therapeutic intervention during 
neurorehabilitation. 
 
Keywords: Stroke; activity rhythm; sleep-wake cycle. 
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TÍTULO: Avaliação da memória espacial e comorbidades em animais 

cronicamente epilépticos 

Resumo 

 
Nos últimos anos, modelos animais contribuíram para expandir nossa 
compreensão a respeito da fisiopatologia da epilepsia do lobo temporal (ELT). 
Nesses modelos, a condição epilética é obtida após um insulto inicial (status 
epilepticus, SE). A administração sistêmica de pilocarpina ou ácido caínico leva 
ao SE, com a formação de múltiplos focos epilépticos no encéfalo do animal, 
contribuindo para um aumento da variabilidade experimental, além de resultar 
em modificações estruturais com consequências cognitivas, especialmente em 
tarefas de memória e no controle emocional. Neste trabalho, avaliamos o 
aprendizado e os níveis de ansiedade e depressão em animais cronicamente 
epilépticos. Para isso, comparamos a performance comportamental de animais 
epilépticos produzidos pela administração intra-hipocampal de pilocarpina (PILO; 
70 e 700 µg, 1 µl) e ácido caínico (KA, 20 mM, 50 nL). Trinta dias após o SE, 
animais dos grupos PILO e KA apresentam maior ambulação no campo aberto, 
em comparação o grupo controle. Entretanto, apenas animais KA apresentam 
aumento da ansiedade. Animais do grupo KA também apresentaram anedonia e 
prejuízo na memória espacial. Animais dos grupos PILO tiveram desempenho 
nessas tarefas similar ao grupo controle. Juntos, esses dados sugerem que a 
administração intra-hipocampal de pilocarpina em camundongos apresenta-se 
como um modelo de ELT com mínimas alterações cognitivas crônicas, 
similarmente ao que acontece com pacientes com ELT com baixa frequência de 
crise 
 
Palavras-chave: Epilepsia. Comorbidade. Pilocarpina. Àcido caínico. 

Hipocampo. Memória 

TITLE: EVALUATION OF SPATIAL MEMORY AND COMORBIDITIES IN 

CHRONIC EPILEPTIC ANIMALS 

Abstract 

 

In recent years, animal models contributed to the expansion our 
understanding about the physiopathology of temporal lobe epilepsy (TLE). In 
these models, the epileptic condition is obtained after an initial insult (status 
epilepticus, SE). The systemic administration of pilocarpine or kainic acid leads 
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to SE, with formation of multiple epileptic foci in the animal's brain, contributing to 
increase the experimental variability, and resulting in structural modifications with 
cognitive consequences, especially in memory and emotional control tasks. In 
this study, we evaluated learning and levels of anxiety and depression in 
chronically epileptic animals. We compared the behavioral performance of 
epileptic animals produced by the intra-hippocampal administration of pilocarpine 
(PILO, 70 and 700 μg, 1 μl) and kainic acid (KA, 20 mM, 50 nL). Thirty days after 
SE, animals from the PILO and KA groups presented increase ambulation in open 
field test, compared to the control group. However, only KA animals present 
increased in anxiety levels. Animals of the KA group also presented anhedonia 
and impairment in spatial memory. Animals from the PILO groups performed 
similarly to the control group. Together, these data suggest that the intra-
hippocampal administration of pilocarpine in mice is an ELT model with minimal 
chronic cognitive abnormalities, similar to patients with TLE with a low frequency 
of seizures. 

 
 
Keywords: Epilepsy. Comorbidity. Pilocarpine. Kainic acid. Hippocampus. 

Memory. 
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TÍTULO: ESTUDO DO SISTEMA ATIVADOR DE PLASMINOGÊNIO EM 

CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL 

Resumo 

 

O carcinoma de células escamosas (CCE) é definido como uma neoplasia 
maligna que corresponde a mais de 90% dos tumores malignos que acometem 
a cavidade oral, com elevado potencial de invasão e tendência a metástases em 
linfonodos regionais, que são eventos críticos na progressão dessas lesões, em 
que se verifica uma importante participação de metaloproteinases da matriz 
(MMPs) e o sistema ativador de plasminogênio (SAP), composto, dentre outras 
proteínas, pelo ativador de plasminogênio tipo uroquinase (uPA) e seu receptor 
uPAR. A presente pesquisa propõe analisar a imunoexpressão desses 
biomarcadores a partir de 60 casos de CCE de língua diagnosticados e 
registrados no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Dr. Luiz Antônio, 
Natal-RN, no período de 2004 a 2015, no intuito de estabelecer possíveis 
associações entre o perfil de expressão destas proteínas e os parâmetros clinico-
patológicos do tumor. As informações clínicas de interesse e dados dos 
pacientes para a presente pesquisa serão obtidas a partir dos prontuários 
médicos e transcritas em fichas previamente elaboradas. Após os cortes 
histológicos estes serão digitalizados e visualizados para que possa ser avaliada 
a profundidade de invasão em cada espécime de CCE de língua, em milímetros, 
da espessura do tumor até a área mais profunda de invasão. Os casos também 
serão analisados em relação ao grau histológico de malignidade, com base nos 
parâmetros do sistema de Brandwin-Gensler. 

 
 
Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas oral; Sistema ativador de 

plasminogênio 

TITLE: STUDY OF PLASMINOGEN ACTIVATOR SYSTEM IN ORAL 

EPIDERMAL CARCINOMA 

Abstract 

 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 224 

 

Squamous cell carcinoma (SCC) is defined as a malignant neoplasm that 
corresponds to more than 90% of malignant tumors affecting an oral cavity, a 
large invasion potential and a tendency to regional lymph node metastases, 
which are critical events in the progression (SAP ), Composed of, among other 
proteins, urokinase plasminogen activator (uPA) and its uPAR receptor. 
Research of Pathological Anatomy of the Dr. Luiz Antônio Hospital, Natal-RN, 
from 2004 to 2015, with intention of sharing associations between the expression 
profile of the proteins and the clinical-pathological parameters of the tumor. As 
clinical information of interest and patient data for this one, the research is 
obtained from medical records and transcribed into previously prepared records. 
After histological sections, these were digitized and visualized to create a depth-
of-invasion depth in each specimen of tongue SCC, in millimeters, from tumor 
thickness to a deeper invasion area. The cases were also analyzed in relation to 
the histological degree of malignancy, based on the Brandwin-Gensler system 
parameters. 

 
 
Keywords: oral squamous cell carcinoma; plasminogen activator system. 
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TÍTULO: "Avaliação da atividade antitumoral de micropartículas do novo 

derivado 2-aminotiofeno" 

Resumo 

Derivados 2-aminotiofeno têm mostrado potencial atividade antitumoral em 
linhagem celular de câncer humano. O 2-amino-4,5,6,7-
tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3carbonitrila (6CN) é uma nova entidade química e 
apresenta problemas como baixa solubilidade em água que interferem no seu 
uso clínico. Este trabalho tem como objetivo desenvolver micropartículas 
poliméricas com 6CN-hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) pelo método de spray-
drying com o objetivo de melhorar suas características físico-químicas e, assim, 
incrementar sua atividade farmacológica. As micropartículas (MPs) 
desenvolvidas foram caracterizadas por FTIR, MEV e DRX. Além disso, o ensaio 
MTT foi realizado em linhagem celular de adenocarcinoma cervical (HeLa) para 
investigar os efeitos antiproliferativo e citotóxico das MPs. Os resultados da 
caracterização mostraram que o método de obtenção foi eficiente para a 
produção de microesferas com uma distribuição de tamanho de partículas 
homogênea nas quais o 6CN foi incorporado, o que tornou o sistema mais 
amorfo. O ensaio MTT demonstrou atividade antiproliferativa e citotóxica das 
micropartículas carregadas com o 6CN e, portanto, pode ser considerado como 
candidatos promissores para novos medicamentos antineoplásicos. 
 
Palavras-chave: 2-aminotiofeno, micropartículas poliméricas, ensaio MTT 

TITLE: Evaluation of atitumor activity of a novel 2-aminothiophene derivative 

microparticles 

Abstract 

2-aminothiophene derivative has shown potential anti-proliferative activity in 
human cancer cell lines. The 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-
carbonitrile (6CN) is a novel chemical entity and presents problems as low 
aqueous solubility that interferes its clinical use. This work aims to develop 
polymeric microparticles with hydroxypropyl metylcellulose (HPMC) by spray-
drying method with the purpose to improve their physicochemical characteristics 
and therefore, increasing its pharmacological activity. Microparticles (MPs) were 
characterized by FTIR, XRD and SEM. Finally, MTT assay was perfomed in 
cervical adenocarcinoma (HeLa) to investigate the cytotoxic and antiproliferative 
effects of the MPs. The characterization results show that spray-drying method 
was efficient to produce microspheres with a homogeneous size distribution with 
6CN incorpored into the polymeric matrix, making a amorphous system. The MTT 
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assay demonstrated the cytotoxic and antiproliferative activities of 6CN-loaded 
HPMC microparticles in HeLa cells and therefore, might be considered as 
promising candidates for new anticancer drugs. 
 
Keywords: 2-aminothiophene, polymeric microparticles, MTT assay 
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TÍTULO: Aplicação do questionário The Activities-specific Balance Confidence 

Scale em pacientes com vestibulopatias pré intervenção fonoaudiológica. 

Resumo 

 

Introdução: A tontura e o desequilíbrio são sintomas prevalentes atualmente. 
Questionários são utilizados para avaliar a interferência dos sintomas 
vestibulares, entre eles, destaca-se o The Activities-specific Balance Confidence 
Scale (ABC Scale) que avalia o nível de confiança dos indivíduos em realizar 
atividades diárias envolvendo o equilíbrio. Objetivo: Avaliar o nível de confiança 
do paciente vestibulopata em realizar em atividades que envolvam o equilíbrio, 
pré reabilitação vestibular (RV). Método: Trabalho aprovado pelo comitê de ética 
em pesquisa (parecer 1.808.228). Trata-se de um estudo seccional, descritivo, 
individuado, com amostragem por conveniência. Participaram 24 indivíduos, de 
ambos os sexos, portadores de vestibulopatia periférica. Realizada anamnese e 
aplicação do ABC Scale pré RV. Realizou-se uma análise exploratória e 
estatística descritiva básica e percentual. Resultados: A amostra caracterizou-
se por 75% do sexo feminino e 25% do sexo masculino, com média de idade de 
57,16 anos. O diagnóstico mais prevalente foi de VPPB (62,5%), assim como a 
comorbidade de maior prevalência foi a HAS (37,5%) sendo a vertigem (75%) a 
principal queixa levantada. A média do ABC Scale foi de 42,91 pontos, 
evidenciando um nível de confiança baixo. Conclusão: Conclui-se que a média 
do nível de confiança em atividades envolvendo o equilíbrio dos pacientes 
avaliados por meio do ABC Scale foi baixa, gerando uma maior propensão à 
desequilíbrio e risco de quedas. 

 
 
Palavras-chave: Tontura. Vertigem. Reabilitação. Questionário. 

TITLE: Application of the questionnaire The Activities-specific Balance 

Confidence Scale In patients with vestibulopathy pre speech therapy intervention. 

Abstract 

Introduction: Dizziness and imbalance are symptoms prevalent currently. 
questionnaires are used to assess the interference of vestibular symptoms, 
among them, the The Activities-specific Balance Confidence Scale (ABC Scale) 
that toIt was worth the level of confidence of individuals to carry out daily activities 
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involving the balance. Objective: To evaluate the level of confidence of the 
patient vestibulopata to perform in activities involving the balance, pre vestibular 
rehabilitation (RV). Method: Work Approved by the Ethics Committee on 
Research (Appear 1.808.228). This is a study Sectional, descriptive, individuado, 
with sampling for convenience. 24 individuals participated in both sexes, carriers 
of vestibulopatia peripheral. Fulfilled history and application of ABC Scale pre RV. 
A basic and percentage descriptive exploratory and statistical analysis was 
carried out. Results: The sample was characterized by 75% of the female and 
25% male, with an average age of 57.16 years. The most prevalent diagnosis 
was VPPB (62,5%), as well as comorbidity of higher prevalence was the HAS 
(37,5%) being vertigo (75%) the main complaint raised. The average of the ABC 
Scale it was 42.91 points, showing a low confidence level. Conclusion: It is 
concluded that the average of the Confidence level in activities involving the 
balance of evaluated patients por middle of the ABC Scale was low, generating 
a greater propensity for imbalance and risk of falls. 

 
Keywords: Dizziness. Vertigo. Rehabilitation. Quiz. 
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TÍTULO: EFEITOS DO TREINO EM ESTEIRA INCLINADA SOBRE VARIÁVEIS 

CARDIOVASCULARES E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

Estudos mostram que o AVC é uma das principais doenças que causam 
incapacidade em adultos, devido ao grande comprometimento de funções 
sensitivas, motoras, cognitivas e de coordenação, bem como a perda de força 
em um dos lados do corpo (hemiplegia). Devido a esse comprometimento global, 
os portadores do AVC geralmente apresentam uma grande necessidade de 
auxílio para realizar as atividades do dia a dia, causando dependência de seus 
familiares e cuidadores. Todos esses fatores contribuem para a insatisfação 
acerca da qualidade de vida desses indivíduos, que sofrem restrições no 
ambiente de trabalho, na participação social, no convívio familiar e na realização 
de atividades de vida diária. Estudos apontam que prática de exercícios tem um 
papel fundamental na reabilitação desses indivíduos, atuando significativamente 
na melhora do quadro clínico. Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo 
de analisar os efeitos do treino em esteira inclinada sobre variáveis 
cardiovasculares e qualidade de vida de indivíduos com acidente vascular 
cerebral. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Qualidade de vida. Treino em 

Esteira 

TITLE: THE EFFECTS OF TREADMILL TRAINING ON CARDIOVASCULAR 

VARIABLES AND QUALITY OF LIFE OF INDIVIDUALS WITH STROKE 

Abstract 

 

Studies show that stroke is one of the major diseases that cause disability in 
adults due to the great impairment of sensory, motor, cognitive and coordination 
functions as well as loss of strength on one side of the body (hemiplegia). 
Because of this global commitment, stroke sufferers are often in great need of 
help in carrying out day-to-day activities, causing dependency on their family 
members and caregivers. All these factors contribute to the dissatisfaction about 
the quality of life of these individuals, who suffer restrictions in the work 
environment, social participation, family life and daily activities. Studies indicate 
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that exercise practice plays a fundamental role in the rehabilitation of these 
individuals, acting significantly in improving the clinical picture. Therefore, the 
present work has the objective of analyzing the effects of treadmill training on 
cardiovascular variables and quality of life of individuals with stroke. 

 
 
Keywords: Stroke. Quality of life. Treadmill Training 
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TÍTULO: O conhecimento da equipe de enfermagem sobre os fatores de riscos 

para o desenvolvimento de LP 

Resumo 

O estudo tem como objetivo analisar o conhecimento da equipe de enfermagem 
em relação aos fatores de riscos para o desenvolvimento de lesão por pressão 
(LP). Trata-se de um estudo do tipo descritivo. A pesquisa foi realizada com 
profissionais de enfermagem de um centro cirúrgico de um hospital de ensino na 
Região Nordeste do Brasil. O projeto foi desenvolvido após aprovação do comité 
de ética em pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), sob 
número 1.617.481 e seguiu as normas éticas. Os dados coletados foram 
descritos por valor da amostra e percentuais, analisados por meio da estatística 
descritiva e apresentados em tabela. Quanto ao conhecimento dos fatores de 
riscos, a maioria dos profissionais elencou, em primeiro plano, a idade avançada 
(17,2%), seguido de imobilidade no leito (15,0%); tempo de cirurgia superior a 2 
horas (12%), uso de anestésicos (11,5%); posicionamento na cama cirúrgica 
(11,2%); extremos de peso (8,8%); estado nutricional (8,5%); uso de cabos de 
ECG, oximetria de pulso (6,0%), uso de analgésicos (3,7%); arrastar o paciente 
durante a troca de maca (3,4%); uso de drogas vasoativas (2,5%). De acordo 
com a pesquisa, observou-se conhecimento intermediário da equipe de 
enfermagem quanto aos fatores de riscos de LP e concluiu-se que esse 
conhecimento juntamente com a preparação do profissional quanto à 
compreensão da etiologia e fisiopatologia da doença são caminhos essenciais 
para prevenção das LP em pacientes cirúrgicos. 
 
Palavras-chave: Lesão por pressão, Cuidados de Enfermagem, Prevenção de 

Doenças. 

TITLE: PERCEPTION OF THE NURSING TEAM RELATED TO THE 

PREVENTION OF PRESSURE INJURY 

Abstract 

This study aims to analyze the knowledge of the nursing team in relation to risk 
factors for the development of pressure injury (LP). This is a descriptive study. 
The research was carried out with nursing professionals from a surgical center of 
school hospital in the Northeast Region of Brazil. The project was developed after 
approval of the research ethics committee of University Hospital Onofre Lopes 
(HUOL), under number 1,617.481 and followed the ethical norms. The data 
obtained were distributed by the sample and percentages, distributed by means 
of the descriptive statistics and presented in the table. As to the knowledge of the 
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risk factors, most of the professionals listed, in the foreground, the old age 
(17,2%), followed by immobility in the bed (15%), surgery time over 2 hours 
(12%), use of anesthetics (11,5%), positioning in the surgical bed (11,2%), 
extreme of weight (8,8%), nutritional status (8,5%), use of ECG cables, pulse 
oximetry (6%), use of analgesics (3,7%), dragging the patient in the exchange of 
stretcher (3,4%), use of vasoactive drugs (2,5%). According to the research, the 
nursing team's presents intermediate knowledge in relation to risk factors of LP 
and it was concluded that this knowledge, together with the professional's 
preparation in understanding the etiology and pathophysiology of the disease, 
are essential ways to prevent LP in surgical patients. 
 
Keywords: Pressure Ulcer, Nursing Care Disease Prevention. 
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TÍTULO: Avaliação do consumo alimentar de carboidrato em mulheres que 

convivem com a síndrome dos ovários policísticos 

Resumo 

A síndrome dos ovários policísticos é uma endocrinopatia que acomete mulheres 
em período reprodutivo. A obesidade é uma das principais alterações 
metabólicas e pode relacionar-se ao padrão alimentar dessas mulheres. O 
objetivo do trabalho é avaliar o consumo de carboidrato e alimentos fontes em 
mulheres com a síndrome dos ovários policísticos. Foram aplicados e avaliados 
dois recordatórios 24 horas e realizada antropometria em 35 mulheres 
portadoras da síndrome entre 15 e 44 anos. Os dados do consumo alimentar e 
dietético foram analisados pelo software DietSmart® 2.0. Os alimentos foram 
classificados quanto alimento-fonte de carboidrato e fibra e quanto o grau de 
processamento. Foi feito o teste de correlação e análise de regressão para 
verificar a influencia do consumo de carboidrato sobre o estado nutricional 
antropométrico das mulheres.  Para os testes estatísticos utilizou-se o software 
SPSS Statistics23. A média de idade foi de 27 anos, 94% das mulheres estavam 
com obesidade grau I. A média de ingestão calórica total, de carboidrato e de 
fibra foi de 1743 Kcal, 231g e 15,88g, respectivamente. Os carboidratos de carga 
glicêmica média e alta representaram 65% do total consumido, e observou-se 
um consumo elevado de alimentos ultraprocessados. O consumo médio de 
carboidrato e fibra ficou abaixo da recomendação para faixa etária, porém com 
uma predominância no consumo dos carboidratos com carga glicêmica média e 
alta, e ingestão elevada de alimentos ultraprocessados. 
 
Palavras-chave: Síndrome do Ovário Policístico. Obesidade. Consumo de 

alimentos. 

TITLE: Evaluation of carbohydrate intake in women with polycystic ovary 

syndrome 

Abstract 

 

Polycystic ovary syndrome is an endocrinopathy that affects women in the 
reproductive period. Obesity is one of the major metabolic changes and can be 
related to the dietary pattern of these women. The objective of the study is to 
evaluate the consumption of carbohydrate and food sources in women with 
polycystic ovary syndrome. Two 24-hour reminder and anthropometry were 
performed and evaluated in 35 women with the syndrome between 15 and 44 
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years of age. Dietary and dietary intake data were analyzed by DietSmart® 2.0 
software. Food was classified as food-source carbohydrate and fiber and how 
much processing. Correlation and regression analysis were performed to verify 
the influence of carbohydrate intake on the anthropometric nutritional status of 
women. Statistical tests were performed using SPSS Statistics23 software. Mean 
age was 27 years, 94% of women were with grade I obesity. The mean total 
caloric intake, carbohydrate and fiber intake was 1743 Kcal, 231g and 15.88g, 
respectively. Carbohydrates of medium and high glycemic load accounted for 
65% of the total consumed, and a high consumption of ultraprocessed foods was 
observed. The average consumption of carbohydrate and fiber was below the 
recommended age range, but with a predominance of carbohydrates with 
medium and high glycemic load, and high intake of ultraprocessed foods. 

 
 
Keywords: Polycystic ovary syndrome. Obesity. Food consumption. 
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TÍTULO: Valorização do coproduto do melão (Cucumis melo L.) através de 

bioprocessos destinados a peletização de ração animal 

Resumo 

Melão (Cucumis melo L.) é uma fruta muito apreciada por suas qualidades e sua 
produção que vem crescendo e ganhando espaço no mercado nacional e 
internacional. Em regiões como o Noroeste do Rio Grande do Norte, destaca-se 
como uma nova alternativa de renda para vários agricultores. Neste contexto, o 
presente trabalho teve como objetivo de estudo, a elaboração e analise da 
composição químico-bromatológica de um suplemento energético obtido através 
do processo de bioconversão do coproduto do melão utilizando micro-
organismos e/ou ureia por fermentação semissólida, agregando valores aos 
resíduos em diferentes tratamentos utilizando a levedura e/ou a adição da ureia, 
Foram caracterizados parâmetros físico-químicos do resíduo, compreendendo 
matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, fibra em detergente neutro, Fibra 
em detergente ácido, ácido, carboidratos totais, carboidratos não fibrosos, 
lignina, hemicelulose e celulose. Os resultados das análises físico-químicas 
demonstraram que o resíduo sólido estudado obteve resultados similares ao 
produto sem um tratamento e principalmente um alto teor de lignina (9,58%), que 
não é metabolizado pela levedura e não possuem elevadas diferenças proteicas 
se tornando um produto com características de um volumoso adequado. Logo, 
não é viável a utilização deste resíduo que possui na sua composição química 
grande potencial de lignina, uma vez que este nutriente não metabolizável pela 
levedura. 

 
Palavras-chave: Cucumis melo,subproduto,ruminantes, Saccharomyces 

cerevisiae. 

TITLE: VALORIOF THE MELON CO-ZATIONROLLER (CUCUMIS MELO L.) 

THROUGH BIOPROCESSES INTENDED FOR ANIMAL FEEDING. 

Abstract 

Melon (Cucumis melo L.)is a fruit very appreciated for its qualities and its 
production that has been growing and gaining space in the national and 
international market. In regions such as the Northwest of large northern river, it 
stands out as a new income alternative for several farmers. In this context, the 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 236 

 

present work had as its objective the elaboration and analysis of the chemical-
bromatological composition of an energetic supplement obtained through the 
bioconversion process of the melon co-product using microorganisms and / or 
urea by semi-solid fermentation, adding values to the The physicochemical 
parameters of the residue, including dry matter, crude protein, ethereal extract, 
neutral detergent fiber, acid detergent fiber, acid, total carbohydrates, 
carbohydrates non-fibrous, lignin, hemicellulose and cellulose. The results of the 
physical-chemical analysis showed that the solid residue studied showed similar 
results to the product without a treatment and mainly a high lignin content 
(9.58%), which is not metabolized by yeast and does not have high protein 
differences. product with characteristics of a suitable bulk. Therefore, it is not 
feasible to use this residue, which has a large potential chemical composition of 
lignin, since this nutrient is not metabolizable by yeast. 

 
Keywords: Cucumis melo, by-product, ruminants, Saccharomyces cerevisiae. 
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TÍTULO: Identificação e Classificação de Reações Adversas a Medicamentos 

2017-2018 

Resumo 

Objetivo: Identificar e classificar as suspeitas de reações adversas de acordo 
com a causalidade e gravidade das mesmas. Métodos: A pesquisa foi conduzida 
no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). A identificação de suspeita de 
RAM no HUOL utilizou-se de três estratégias: Relatos voluntários dos diversos 
profissionais de saúde em formulário específico, busca ativa nas enfermarias e 
identificação dos medicamentos indicadores de RAM. Resultados: Ao 
classificarmos as RAM detectadas através da causalidade com auxílio do 
algoritmo de Liverpool, observamos que a maioria (82,5%) foram classificadas 
como prováveis, 10,6% foram classificadas como possíveis, e 6,9% classificadas 
como definitiva. Já com o algoritmo de Naranjo observamos 65,7% das reações 
foram classificados como prováveis, 33,7% foram classificados como possíveis, 
e 0,5% classificados como definitiva. Ao classificarmos as RAM quanto à 
gravidade através do algoritmo de Hartwig observamos que 55,4% delas foram 
consideradas graves, 44,6% moderadas, e 0% foi considerada letal; quando 
classificadas utilizando o algoritmo de Lasagna pudemos observar que 53,3% 
das RAM foram consideradas como graves, 46,46% como moderada, e 0,3% 
classificada como letal. Conclusão: Em suma, a maioria das RAM foram 
classificadas como prováveis, segundo os algoritmos de Liverpool e Naranjo, e 
graves, segundo o os algoritmos de Hartwig e Lasagna. Destaca-se a limitação 
da aplicabilidade do questionário de Naranjo. 
 
Palavras-chave: Classificação. Farmacovigilância. Reação adversa. 

TITLE: Identification and Classification of Adverse Drug Reactions 

Abstract 

 

Objective: To identify and classify suspected adverse reactions according to their 
causality and severity. Methods: The study was carried out at Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL). The identification of the suspected ADHD in 
the HUOL was based on three strategies: voluntary reports of the different health 
professionals in a specific way, active search in the wards and identification of 
the drugs indicative of ADR. Results: When selected as RAM detected through 
causality using the Liverpool algorithm, including those classified as probable, 
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10.6% were classified as possible, and 6.9% classified as definitive. With the 
algorithm of Naranjo observed 65.7% From entries were block to the possible, 
33.7% were classified as possible, and 0.5% as classified according to the 
number of clicks. 6% moderate and 0% were lethal; When classified as being the 
Lasagna algorithm, it can be observed that 53.3% of the samples were classified 
as being 46.46% as moderate, and 0.3% as being lethal. Conclusion: In short, 
most of the RAM for the classes classified, according to the algorithms of 
Liverpool and Naranjo, and the graves, according to the algorithms of Hartwig 
and Lasagna. We emphasize the limitation of the applicability of the Naranjo. 

 
 
Keywords: Ranking. Pharmacovigilance. Adverse reaction. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 239 

 

CÓDIGO: SB0228 

AUTOR: JÉZICA MARIZA MELLO SUCAR 

CO-AUTOR: SARA IASMIN VIEIRA CUNHA LIMA 

ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO 

 

 

TÍTULO: Cadastro de Reações Adversas a Medicamentos 

Resumo 

 

As reações adversas a medicamento (RAM) causam implicações graves aos 
pacientes, cujo surgimento e causas são multifatoriais e complexas, podendo 
reduzir a qualidade de vida e/ou levar ao prolongamento da permanência 
hospitalar ou ainda causar a morte, estando os adultos e idosos mais 
susceptíveis devido à polifarmácia e alterações fisiológicas relacionadas ao 
envelhecimento. Sendo assim, foi realizado um estudo no Hospital Universitário 
Onofre Lopes – HUOL o qual analisava a ocorrência de reações adversas, qual 
o sintoma e o medicamento que causava essa reação, bem como o seu modo 
de detecção e foi observado que as duas reações que mais ocorreram foram a 
hipoglicemia e a hipotensão, sendo a insulina NPH e o enalapril os 
medicamentos que mais causaram reação adversa, sendo todos eles detectados 
através da busca ativa. 

 
 
Palavras-chave: Reação adversa a medicamento. Hospital. Hipoglicemia. 

Hipotensão. 

TITLE: Registration of Adverse Drug Reactions 

Abstract 

Adverse drug reactions (ADRs) have serious implications for patients, whose 
emergence and causes are multifactorial and complex, can reduce the quality of 
life and/or lead to prolonged hospital stay or even cause death, with adults and 
older people being more susceptible due to polypharmacy and physiological 
changes related to aging. Thus, a study was carried out in the Hospital 
Universitário Onofre Lopes – HUOL which analyzed the occurrence of adverse 
reactions, what the symptom and the medicine that caused this reaction, as well 
as their mode of detection and it was observed that the two reactions that 
occurred the most were hypoglycemia and hypotension, being NPH insulin and 
enalapril the drugs that caused the most adverse reaction, all of which were 
detected through active search. 
 
Keywords: Adverse drug reaction. Hospitals. Hypoglycemia. Hypotension. 
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TÍTULO: Padrões cromossômicos em espécies das famílias Blenniidae e 

Labrisomidae em ambientes insulares brasileiros 

Resumo 

Blennioidei e Gobioidei são dois grandes grupos de peixes marinhos. Apesar da 
diversidade, há escassas informações citogenéticas. Entre os Labrisomidae, o 
gênero Labrisomus, possui representantes abundantemente distribuídos em 
regiões costeiras do litoral do Nordeste brasileiro. Uma das espécies comumente 
encontrada no litoral brasileiro é o Labrisomus nuchipinnis. Ocorre em grande 
parte do Atlântico ocidental. O presente trabalho se propôs a contribuir para a 
caracterização citogenética e identificação de tendências evolutivas na família 
Labrisomidae (Labrisomus nuchipinnis), através de bandamentos 
cromossômicos, utilizando técnicas de coloração convencional, Ag-RONs e 
banda-C. A espécie foi coletada na Praia de Búzios/Nísia Floresta-RN. Depois 
de coletados, os espécimes foram mantidos em aquários aerados, até que 
fossem submetidos às técnicas citogenéticas que consistem em estimulação 
mitótica, obtenção de cromossomos mitóticos, seguida por técnicas de coloração 
convencional (Giemsa) e bandamentos cromossômicos (Ag-RONs e 
bandamento C). Número diplóide modal de 2n=48, foi observado em 85,7% das 
metáfases analisadas, com fórmula cromossômica de 2ST+46A (NF=50). RONs 
simples foram localizadas em porções teloméricas no maior par acrocêntrico, 
sugerindo uma condição plesiomórfica para esta característica. Os resultados 
obtidos reafirmam que novos estudos sejam realizados com vista a melhor 
compreensão dos padrões de divergência cromossômica nesta espécie. 
 
Palavras-chave: Labrisomidae, cariótipo, Labrisomus nuchipinnis. 

TITLE: Chromosomal in-species patterns of the Labrisomidae family (Labrisomus 

nuchipinnis) in Brazilian island environments 

Abstract 

Blennioidei and Gobioidei are two large groups of marine fish. Despite the 
diversity, there is scarce cytogenetic information. Among the Labrisomidae, the 
genus Labrisomus, has representatives abundantly distributed in coastal regions 
of the Brazilian Northeast. One of the species commonly found on the Brazilian 
coast is Labrisomus nuchipinnis. It occurs in much of the western Atlantic. The 
present work aims to contribute to the cytogenetic characterization and 
identification of evolutionary tendencies in the Labrisomidae family (Labrisomus 
nuchipinnis) through chromosomal banding using conventional staining 
techniques, Ag-RONs and C-band. The species was collected at Búzios Beach / 
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Nísia Floresta-RN. After collection, the specimens were kept in aerated aquaria 
until they were submitted to cytogenetic techniques consisting of mitotic 
stimulation, mitotic chromosomes, followed by conventional staining techniques 
(Giemsa) and chromosomal banding (Ag-RONs and C-banding) . A modal diploid 
number of 2n = 48 was observed in 85.7% of the metaphases analyzed, with a 
chromosomal formula of 2ST + 46A (NF = 50). Simple RONs were located in 
telomeric portions in the largest acrocentric pair, suggesting a plesiomorphic 
condition for this characteristic. The results obtained confirm that new studies are 
carried out in order to better understand the patterns of chromosome divergence 
in this species. 
 
Keywords: Labrisomidae, karyotype, Labrisomus nuchipinnis. 
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TÍTULO: Interação Fármaco-receptor entre olmesartana e receptor de 

angiotensina AT1 na terapêutica do AVC. 

Resumo 

 

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das doenças que mais mata e causa 
incapacidade, no Brasil e no mundo, dessa maneira muitas pesquisas são 
realizadas para contornar esse mal. Assim sendo, este trabalho visa demonstrar 
a energia de interação entre o receptor de angiotensina II, denominado de AT1 
e seu antagonista, o anti-hipertensivo Olmesartana, o qual tem se mostrado 
promissor na prevenção do AVC isquêmico ou hemorrágico. Foi feito um 
comparativo entre a interação fármaco-receptor em pH de 7.3 (considerado 
normal em meio extracelular) e em pH de 6.1 (considerado patológico em meio 
extracelular). A hipótese é que o grau de afinidade do sistema fármaco-receptor 
seja maior em pH patológico, sugerindo uma ação não apenas preventiva e sim 
terapêutica ao fármaco. A energia de interação entre cada resíduo de 
aminoácido do receptor AT1 e o Olmesartana foi calculada quanticamente, por 
funcionais que se baseiam na Teoria do Funcional da Densidade (DFT) a partir 
do método de Fracionamento Molecular com Caps Conjugados (MFCC), até um 
raio de 5Å, considerando as cargas pontuais do sistema. A pesquisa ainda está 
em andamento. 

 
 
Palavras-chave: Receptor de Angiotensina II, receptor AT1, olmesartan, pH, 

MFCC, DFT. 

TITLE: Drug-receptor interaction between olmesartan and angiotensin receptor 

AT1 in stroke therapy. 

Abstract 

 

Stroke is one of the diseases that kills the most and causes disability, in Brazil 
and in the world, in this way a lot of research is done to get around this disease. 
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Thus, this study aims to demonstrate the interaction energy between the 
angiotensin II receptor, called AT1 and its antagonist, the antihypertensive 
Olmesartan, which has been shown to be promising in the prevention of ischemic 
or hemorrhagic cerebrovascular accident (CVA). A comparison was made 
between the drug-receptor interaction at pH 7.3 (considered normal in 
extracellular medium) and at pH 6.1 (considered pathological in extracellular 
medium). The hypothesis is that the degree of affinity of the drug-receptor system 
will be greater at pathological pH, suggesting an action not only preventive but 
therapeutic. The interaction energy between each amino acid residue of the AT 
1 receptor and Olmesartan was calculated quantically by functional based on the 
Functional Density Theory (DFT) from the Molecular Fraction with Conjugated 
Caps (MFCC) method up to a radius of 5Å, considering the system punctual 
charge. The research is still ongoing. 

 
 
Keywords: Angiotensin II Receptor, AT1 receptor, olmesartan, pH, MFCC, DFT. 
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TÍTULO: DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE ACESSOS DE MAXIXEIRO 

COLETADOS NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA-RN 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar a variabilidade genética presente no 
germoplasma de maxixeiro, resultante da agricultura tradicional do município de 
Macaíba-RN, bem como identificar genes de interesse para o melhoramento 
genético da cultura. Para isso foi instalado um experimento no pomar didático da 
Escola Agrícola de Jundiaí- UFRN, em delineamento de blocos completos ao 
acaso, com sete tratamentos e três repetições. Os tratamentos corresponderam 
a cinco acessos de maxixe, coletados no município de Macaíba-RN, e duas 
variedades comerciais. A parcela experimental foi constituída por 12 plantas. A 
caracterização dos acessos foi realizada por meio da aplicação de 14 descritores 
de sementes, folhas e flores. Ao final do ensaio e tabulação dos dados, foi 
processada a análise de variância univariada, para verificação da presença de 
variação por caractere separadamente, e multivariada para o estudo da 
divergência genética. Para isso, foram agrupados genótipos similaridades de 
acordo com a matriz de distâncias de Ward. Ao final do ensaio, verificou-se a 
presença de variabilidade genética em caracteres biométricos e agronômicos do 
germoplasma. Como resultado da avaliação da divergência genética entre os 
acessos, foram recomendados, para obtenção de híbridos variáveis, os 
cruzamentos A1 x A2, A1 x A3, A1 x A7, A2 x A3, A2 x A5, A2 x A7, A3 x A4, A3 
x A5, A3 x A6, A4 x A7, A5 x A7 e A6 x A7. 

 

  

 
Palavras-chave: diversidade genética,germoplasma,Cucumis anguria 

L.,recursos genéticos 

TITLE: GENETIC DIVERGENCE BETWEEN ACCESS OF MAXIXEIRO 

COLLECTED IN THE COUNTY OF MACAÍBA-RN 

Abstract 

The objective of this work was to characterize the genetic variability present in 
the maxixeiro germplasm, resulting from the traditional agriculture of the county 
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of Macaíba-RN, as well as to identify genes of interest for the genetic 
improvement of the crop. For this, an experiment was carried out in the didactic 
orchard of the Jundiaí Agricultural School - UFRN, in a randomized complete 
block design with seven sessions and three replications. The treatments respond 
to a five accesses of maxixe, collected in the county of Macaíba-RN, and two 
commercial varieties. The experimental plot consisted of 12 plants. The 
characterization of the accessions was accomplished through the application of 
14 descriptors of seeds, leaves and flowers. In order to perform the data analysis, 
a univariate analysis of variance was performed to verify the presence of variance 
per separated character, and multivariate for the study of genetic divergence. For 
this, similar genotypes were grouped according to Ward's distances matrix. At 
the end of the experiment, the presence of genetic variability in biometric and 
agronomic characters of the germplasm was verified. Crosses were 
recommended to obtain variable hybrids A1 x A2, A1 x A3, A1 x A7, A2 x A3, A2 
x A5, A2 x A7, A3 x A4, A3 x A5, A3 x A6, A4 x A7, A5 x A7 e A6 x A7. 
 
Keywords: genetic diversity.germoplasm.Cucumis anguria L.plant genetic 

resourses 
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TÍTULO: Coleta de dados de usuários atendidos pelo Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) na Unidade Central de 

Agentes Terapêuticos (Unicat). 

Resumo 

As doenças respiratórias representam um importante problema de saúde no 
Brasil. O tratamento se baseia na utilização de fármacos administrados pela via 
inalatória. O trabalho objetiva efetuar estudos voltados para o manuseio correto 
dos Dispositivos Inalatórios (DI) utilizados na terapêutica da asma e Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), em parceria com o pneumologista do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). A pesquisa acontece por meio de 
entrevista e aplicação de questionários com os pacientes para detectar aqueles 
que executam de forma incorreta o uso do DI, para posterior intervenção. A 
maioria dos pacientes fez o uso correto dos dispositivos (54,2%). O erro mais 
cometido foi a não realização da expiração normal antes à administração e não 
fez pausa pós-inspiratória de 5 segundos ou até aguentar (27,1%). Houve baixa 
prevalência de erros na técnica de uso de DI no estudo, mas continua a 
importância de orientar o paciente tanto na primeira prescrição, como reavaliá-lo 
periodicamente, uma vez que dúvidas e erros podem surgir ao longo do 
tratamento. 

 
Palavras-chave: Asma. DPOC. Dispositivos Inalatórios (DI). 

TITLE: DRUG UTILIZATION STUDY IN INHALATION DEVICES FOR ASTHMA 

AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) 

Abstract 

Respiratory diseases represent an important health problem in Brazil. The 
treatment is based on the use of drugs administered by inhalation. The objective 
of this work is to carry out studies aimed at the correct handling of the Inhalatory 
Devices (ID) used in the treatment of asthma and Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (COPD), in partnership with the pulmonologist of the University Hospital 
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Onofre Lopes (UHOL). The research is conducted through interviews and 
questionnaires with patients to detect those who incorrectly perform the use of ID 
for later intervention. The majority of patients made correct use of the devices 
(54.2%). The most common error was not achieving normal expiration before 
administration and did not pause post-inspiratory for 5 seconds or until endured 
(27.1%). There was a low prevalence of errors in the technique of DI use in this 
study, but the importance of guiding the patient both on the first prescription and 
re-evaluate it periodically, since doubts and errors may arise over the course of 
treatment. 

 
Keywords: Asthma. COPD. Inhalation Devices (ID). 
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TÍTULO: Prevalência de Hipossalivação em idosos no interior do Nordeste 

Brasileiro e seus fatores associados 

Resumo 

Introdução:O Brasil vive uma transição demográfica caracterizada pelo 
envelhecimento populacional já vivida por outros países. Configura-se como 
desafio as mudanças para atender as necessidades de tal população em 
crescimento e entender esse processo é importante para o desenvolvimento de 
estratégias em saúde. Esta população é acometida por diversas mudanças 
fisiológicas também no ambiente oral, dentre elas a hipossalivação, 
caracterizada pela redução do fluxo salivar. Metodologia: Estudo do tipo 
individuado e observacional. A amostra obedeceu a uma técnica de amostragem 
probabilística por conglomerados, que arrolou de forma aleatória uma amostra 
representativa da população idosa de Macaíba-RN. O instrumento de coleta de 
dados foi através de uma ficha clínica para a obtenção dos dados de saúde 
bucal. Resultados e discussão: A avaliação quanto à quantidade e qualidade da 
saliva mostrou que 17,6% dos idosos relataram sentir a boca seca durante as 
refeições e apenas 7,1% desses relataram dificuldade para deglutir os alimentos. 
Além disso, 22,0% dos indivíduos relataram sentir pouca quantidade de saliva 
na boca, ao passo que 14,3% relatou dificuldades para sentir o gosto dos 
alimentos e apenas 8,2% relatou sensação de queimação na língua. Conclusão: 
A hiposalivação é frequente na população idosa. Suas consequências levam a 
uma diminuição na qualidade de vida. Portanto, é de fundamental importância 
minimizar o danos ao paciente, investindo assim no seu conforto e qualidade de 
vida 
 
Palavras-chave: Salivação; idoso; xerostomia 

TITLE: Prevalence of Hyposalivation in the elderly in the interior of the Brazilian 

Northeast and its associated factors 

Abstract 

Introduction: Brazil is living a demographic transition characterized by population 
aging already experienced by other countries. It is a challenge the changes to 
meet the needs of such a growing population and understanding this process is 
important for the development of health strategies. This population is affected by 
several physiological changes also in the oral environment, among them the 
hyposalivation, characterized by the reduction of the salivary flow. Methodology: 
Study of the individuated and observational type. The sample obeyed a 
probabilistic sampling technique by conglomerates, which randomly put a 
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representative sample of the elderly population of Macaíba-RN. The instrument 
of data collect was through a clinical record for obtainig data of oral health. 
Results and discussion: The evaluation of the quantity and quality of saliva 
showed that 17.6% of the elderly reported having dry mouth during meals and 
only 7.1% of them reported difficulty swallowing food. In addition, 22.0% of the 
individuals reported feeling little saliva in the mouth, while 14.3% reported 
difficulties in feeling the taste of food and only 8.2% reported a burning sensation 
in the tongue. Conclusion: Hyposalivation is frequent in the elderly population. 
Their consequences lead to a decrease in the quality of life. Therefore, it is of 
fundamental importance to minimize damages to the patient, thus investing in 
their comfort and quality of life. 
 
Keywords: Salivation; seniors; dry mouth 
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TÍTULO: Elaboração de farinha de semente de melão para aplicações 

tecnológicas na produção de refeições 

Resumo 

O melão (Cucumis melo L.) é uma fruta muito consumida nas UAN, e que 
normalmente, tendo muitas partes desperdiçadas. As partes descartadas podem 
ser usadas em novas formulações alimentares, como em farinhas, biscoitos, 
bolos e pães. Diante do exposto, o objetivo deste estudo é obter farinha de 
semente de melão para fins alimentares, determinando suas características 
físico-químicas, desta forma obtendo-se um novo ingrediente para elaboração 
de produtos futuros. Para a obtenção da farinha, primeiro as sementes de melão 
da variedade Cantaloupe foram coletadas no Restaurante Universitário da 
UFRN. As sementes foram higienizadas e secas em estufa a 80. A secagem 
ocorreu em estufa a 80°C por 24 horas e depois trituradas. A caracterização 
físico-química foi feita em matéria seca, umidade, cinzas e lipídeos foram feitos 
segundo o método da AOAC (2000). Fibras por método enzimático-gravimétrico 
e proteínas por Kjeldahl. Os resultados médios globais obtidos foram, umidade 
de 1,64g/100g, 3,49g/100g de cinzas, 32,57g/100g de extrato étereo, 
18,80g/100g de proteínas, fibra alimentar de 35,48g/100g, 8,02g/100g de 
carboidrato e valor calórico total de 400,41 kcal/100g. É visível o potencial 
nutricional da farinha da semente do melão, podendo vir a fazer parte da 
alimentação, como fonte calórico-proteica e de fibras. Tendo assim grande 
potencial de uso nos processos de panificação, como forma de agregar mais 
nutrientes e promover saúde por meio do alimento. 

 
Palavras-chave: Análise de alimentos, Dietética, Culinária 

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

production of meals 

Abstract 

The melon (Cucumis melo L.) is a fruit very consumed in the UAN, and that 
usually, having many parts wasted. The discarded parts can be used in new food 
formulations, such as flours, biscuits, cakes and breads. In view of the above, the 
objective of this study is to obtain melon seed meal for food purposes, 
determining its physico-chemical characteristics, thus obtaining a new ingredient 
for the elaboration of future products. To obtain the flour, first the cantaloupe 
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melon seeds were collected in the UFRN Restaurant. The seeds were sanitized 
and dried in an oven at 80 ° C. The drying was carried out in an oven at 80 ° C 
for 24 hours and then crushed. The physico-chemical characterization was done 
in dry matter, moisture, ashes and lipids were made according to the method of 
AOAC (2000). Fibers by enzymatic-gravimetric method and proteins by Kjeldahl. 
The mean global results obtained were 1.64g / 100g, 3.49g / 100g ash, 32.57g / 
100g ether extract, 18.80g / 100g protein, 35.48g / 100g dietary fiber, 8 , 02g / 
100g of carbohydrate and total caloric value of 400,41 kcal / 100g. The nutritional 
potential of the melon seed meal is visible, and may become part of the diet as a 
caloric-protein source and fiber. Having thus great potential of use in the 
processes of baking, as way to add more nutrients and to promote health through 
the food. 

 
Keywords: Food analysis, Dietetics, Cooking 
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TÍTULO: Caracterização e Prognóstico das Lesões Musculares em Jovens 

Atletas de Elite do Futebol Brasileiro. Um estudo do tipo coorte prospectivo 

Resumo 

Objetivos: Realizar uma análise epidemiológica e prognóstica, com base na 
classificação de lesões musculares de Munique, com a finalidade de caracterizar 
as lesões musculares em uma equipe de atletas em formação da elite do futebol 
brasileiro. Métodos: Estudo coorte prospectivo, realizado em um centro de 
formação de atletas de futebol do clube Sociedade Esportiva Palmeiras. 
Participaram 187 atletas de 8 categorias (sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-
16, sub-17,sub-18 e sub-20). As lesões foram organizadas em número, 
incidência, porcentagem, mecanismo, classificação, gravidade e recorrência, 
dias de afastamento. Foi obtida a incidência das lesões por mil horas de prática. 
Resultados: Ocorreram 59 lesões relacionadas ao futebol (0,46 para cada 1.000 
h de prática). Destas, 9 foram lesões diretas e 50 indiretas . Vinte e três foram 
desordens musculares 1A; 2 desordens musculares 1B; 2 desordens musculares 
2B; 13 desordem musculares 3A; 10 desordens musculares 3B, segundo a 
classificação de Munique. No geral, 27 das lesões foram classificadas como 
funcionais e 23 como estruturais. As lesões indiretas provocaram tempo de 
afastamento 6,3 vezes superior às lesões diretas (699 vs 110 dias de 
ausência).Conclusão: Lesões musculares são bastante frequentes em atletas de 
futebol em formação, e dependendo de sua classificação, o tempo de 
afastamento devido a lesão pode ser diferente, com lesões indiretas levando a 
um maior tempo de afastamento. 
 
Palavras-chave: Lesões. Musculares. Futebol. Munique.Caracterização. 

TITLE: Characterization and Prognosis of Muscular Injuries in Young Athletes of 

Brazilian Soccer Elite. A prospective cohort study 

Abstract 

Objectives: To perform an epidemiological and prognostic analysis, based on the 
classification of muscular injuries in Munich, with the purpose of characterizing 
the muscular injuries in a team of athletes in formation of the Brazilian soccer 
elite. Methods: Prospective cohort study, conducted at a training center for soccer 
athletes of the Sociedade Esportiva Palmeiras club. Participants included 187 
athletes from 8 categories (sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-
18 and sub-20). The lesions were organized in number, incidence, percentage, 
mechanism, classification, severity and recurrence, days of remoteness. The 
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incidence of lesions was obtained for a thousand hours of practice. Results: 
There were 59 football-related injuries (0.46 for every 1,000 hours of practice). 
Of these, 9 were direct and 50 indirect injuries. Twenty-three were muscular 
disorders 1A; 2 muscular disorders 1B; 2 muscular disorders 2B; 13 muscle 
disorder 3A; 10 muscular disorders 3B, according to the classification of Munich. 
Overall, 27 of the lesions were classified as functional and 23 as structural. 
Indirect injuries caused a time of 6.3 times greater than direct injuries (699 vs 110 
days of absence). Conclusion: Muscular injuries are quite frequent in soccer 
athletes in training, and depending on their classification, the time of withdrawal 
due to injury may be different, with indirect injuries leading to a longer withdrawal 
time. 
 
Keywords: Injuries. Muscular.Soccer. Munich.Caracterization. 
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TÍTULO: OBTENÇÃO E ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

DE COCRISTAIS DE ÁCIDO CINÂMICO 

Resumo 

 

O ácido cinâmico é uma substância de origem natural originada do metabolismo 
secundário de plantas, e apresenta diversas atividades biológicas como: 
antioxidante, antimicrobiana, antitumoral, hepatoprotetora, cardioprotetora, 
dentre outras atividades. Entretanto, sua utilização como fármaco é limitada 
devido à sua baixa hidrossolubilidade, necessitando de técnicas que aumentem 
a sua solubilidade. A cocristalização é uma técnica simples e barata que se 
apresenta promissora para aumentar a solubilidade de fármacos. Desta forma, 
este trabalho teve como objetivo a obtenção de cocristais de ácido cinâmico 
visando aumentar a sua solubilidade. Os cocristais foram caracterizados através 
das técnicas de calorimetria diferencial exploratória, termogravimetria, difração 
de raio X e a solubilidade dos cocristais foi avaliada através da 
espectrofotometria de absorção molecular na região do ultra violeta. A 
cocristalização foi capaz de aumentar a solubilidade do ácido cinâmico em até 
86%. 

 
 
Palavras-chave: Ácido cinâmico; cocristais; DSC; TG; DRX. 

TITLE: OBTAINING AND STUDY OF PHYSICAL-CHEMICAL 

CHARACTERIZATION OF CINNAMIC ACID COCRYSTALS 

Abstract 

 

The cinnamic acid is a substance of natural origin from secundary metabolism of 
plants, and present several biological activities such as: antioxidant, 
antimicrobial, antitumoral, liver protection, heart protection, among other 
activities. However, its use as a drug is limited due to its low water solubility, 
necessitating techniques that increase its solubility. Cocrystallization is a simple 
and inexpensive technique which is promising to increase drug solubility. In this 
way, this work had the objective of obtaining cinnamic acid cocristates in order to 
increase its solubility. The cocristais were characterized by differential scanning 
calorimetry, thermogravimetry, X - ray diffraction and the solubility of the 
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cocristates was evaluated by molecular absorption spectrophotometry in the ultra 
violet region. Co-crystallization was able to increase the solubility of cinnamic 
acid by up to 86%. 

 
 
Keywords: Cinnamic acid; cocrystals; DSC; TG; DRX 
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TÍTULO: AVALIAR A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TRATAMENTOS DE 

SUPERFÍCIE NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE REPAROS REALIZADOS EM 

RESINAS CONVENCIONAIS E BULK FILL 

Resumo 

 
A necessidade de substituir ou reparar uma restauração de resina composta tem 
sido relatada nos últimos anos. Isso ocorre devido a algumas deficiências das 
propriedades das resinas compostas. Com isso, pesquisas são realizadas com 
o intuito de melhorar tais propriedades. O objetivo desse trabalho é avaliar a 
resistência de união de reparos em restaurações de resina 
composta convencional e bulk fill. Foram realizados 56 espécimes de resinas 
compostas do tipo microhíbrida convencional (Filtek Z250 XT, 3M ESPE, St. 
Paul, MN, USA) e bulk fill (Filtek Bulk Fill, 3M ESPE, St. Paul, MN, USA). Os 
espécimes foram armazenados em água destilada por um período de 30 dias, 
então, os dois grupos de resinas compostas foram subdivididos aleatoriamente 
em 4 subgrupos de acordo com o tratamento de superfície a ser empregado: 
Controle – sem tratamento de superfície; AF – Condicionamento com ácido 
fosfórico a 37%; AL – Jateamento com jato de Óxido de Alumínio + 
condicionamento com ácido fosfórico a 37%; PD – Abrasão com ponta 
diamantada cilíndrica + condicionamento com ácido fosfórico a 37%. Após o 
tratamento de superfície, foi aplicado o silano e adesivo convencional de frasco 
único (Single Bond 2 – 3M ESPE, St. Paul, MN, USA). Os espécimes 
foram reparados de acordo com os protocolos de cada grupo e subgrupo. As 
resinas compostas reparadas terão sua resistência adesiva avaliada pelo teste 
de microtração. Os espécimes serão avaliados em um estereomicroscópio para 
determinação do tipo de fratura 
 
Palavras-chave: Reparação de restauração dentária; Resinas compostas; 

Adesividade. 

TITLE: TO EVALUATE THE INFLUENCE OF DIFFERENT SURFACE 

TREATMENTS IN THE RESISTANCE OF UNION REPAIRS ON 

CONVENTIONAL RESINS AND BULK FILL 

Abstract 
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The need to replace or repair a composite resin restoration has been reported in 
recent years. This is due to some deficiencies of the properties of composite 
resins. With this, searches are carried out with the intention of improving such 
properties. The objective of this work is to evaluate the bond strength of repairs 
in conventional composite resin and bulk fill restorations. Fifty-six specimens of 
conventional microhybrid composite resins (Filtek Z250 XT, 3M ESPE, St. Paul, 
MN, USA) and bulk fill (Filtek Bulk Fill, 3M ESPE, St. Paul, MN, USA) were made. 
The specimens were stored in distilled water for a period of 30 days, so the two 
groups of composite resins were randomly subdivided into 4 subgroups 
according to the surface treatment to be used: Control - no surface treatment; AF 
- Conditioning with 37% phosphoric acid; AL - Blasting with Aluminum Oxide jet 
+ conditioning with 37% phosphoric acid; PD - Abrasion with cylindrical diamond 
tip + conditioning with 37% phosphoric acid. After the surface treatment, the 
silane and conventional single-bottle adhesive (Single Bond 2 - 3M ESPE, St. 
Paul, MN, USA) were applied. The specimens were repaired according to the 
protocols of each group and subgroup. The repaired composite resins will have 
their adhesive strength evaluated by the microtensile test. The specimens will be 
evaluated in a stereomicroscope to determine the type of fracture. 

 
 
Keywords: Dental restoration repair; Composite resins; Adhesiveness. 
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TÍTULO: Análise dos efeitos da prática mental anterior à prática física na melhora 

da função motora de membro superior parético. 

Resumo 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma condição clínica que ocasiona 
comprometimentos motores e limitações funcionais nas vítimas desse 
acometimento, necessitando de uma terapia que favoreça a reorganização 
cortical e a melhora destes comprometimentos. O objetivo desse estudo foi 
analisar se a administração da Prática Mental antes da prática física provoca 
diferença na recuperação neurofuncional de pacientes pós-AVC. Participaram 
do estudo cinco pacientes com AVC crônico, com idades variadas de 48 a 77 
anos. Estes foram avaliados inicialmente com as fichas sociodemográficas, o 
Protocolo de Desempenho Fisico de Fulg-Meyer, o Teste da Extremidade 
Superior (ARAT) e o Box and Block test (BBT). Em seguida realizaram o 
protocolo de intervenção que consistiu em 15 sessões realizadas duas vezes por 
semana, associando a videoterapia e a prática mental seguida da prática física, 
com atividades funcionais, repetitivas e desafiadoras. Ao final da intervenção e 
no follow-up todos os participantes apresentaram melhora nas avaliações de 
Fulg-Meyer, ARAT e BBT, podendo-se dizer que a terapia fornecida foi eficaz na 
melhoria do comprometimento sensório-motor e neurofuncional. No entanto, 
todos os participantes possuíam um grau de comprometimento leve de membro 
superior, o que pode ter favorecido os resultados. Portanto, sugere-se que novos 
estudos associem essas práticas com grupo controle e com outros 
comprometimentos. 

 
 
Palavras-chave: AVC, Prática Mental, reabilitação 

TITLE: Analysis of the effects of mental practice prior to physical practice on the 

improvement of the motor function of the paretic upper limb. 

Abstract 

 

Cerebral Vascular Accident (AVC) is a clinical condition that causes motor 
impairments and functional limitations in the victims of this affection, requiring a 
therapy that favors the cortical reorganization and the improvement of these 
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compromises. The objective of this study was to analyze whether the 
administration of Mental Practice before physical practice causes difference in 
the neurofunctional recovery of post-stroke patients. Five patients with chronic 
stroke, ranging in age from 48 to 77 years, participated in the study. These were 
initially evaluated using the sociodemographic records, the Fulg-Meyer Physical 
Performance Protocol, the Upper Extremity Test (ARAT), and the Box and Block 
test (BBT). They then performed the intervention protocol, which consisted of 15 
sessions performed twice a week , associating video therapy and mental practice 
followed by physical practice, with functional, repetitive and challenging activities. 
At the end of the intervention and in the follow-up, all participants presented 
improvement in the evaluations of Fulg-Meyer, ARAT and BBT, and it could be 
said that the provided therapy was effective in improving sensorimotor and 
neurofunctional impairment. However, all participants had a mild degree of upper 
limb impairment, which may have favored the results. Therefore, it is suggested 
that new studies associate these practices with the control group and with other 
commitments. 

 
 
Keywords: AVC, Mental Practice, rehabilitation 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO FARMACOCINÉTICA POPULACIONAL DO SULFATO 

DE MAGNÉSIO NA PRÉ-ECLAMPSIA 

Resumo 

Objetivo:Determinar a farmacocinética populacional do sulfato de magnésio em 
pacientes com pré-eclampsia/eclampsia (PE) internados em UTIM. Metodologia: 
Trata-se de um estudo observacional, analítico, prospectivo, de coorte e 
quantitativo realizado em pacientes com critérios de diagnóstico de PE que vão 
iniciar tratamento com sulfato de magnésio, que atenderem aos critérios de 
inclusão e exclusão e que tenham assinado o TCLE. Num primeiro estudo, a 
concentração de magnésio sérico será obtida de 108 pacientes com PE antes, 
2h, 6h, 12h e 18h durante a infusão do sulfato de magnésio e 4h após a 
administração. O método estrutural avaliado foi o modelo de 1-compartimento, 
com eliminação de primeira ordem linear, sendo parametrizado em clearance 
(Cl) e volume de distribuição (V). Os parâmetros farmacocinéticos foram 
estimados utilizando a aproximação estatística. O software Monolix® Suite 
2016R1 (Lixoft®, Antony, França) foi útil para modelação não linear de efeitos 
mistos. Resultados: As concentrações plasmáticas do farmaco pelo tempo obtido 
com os dados observados se mostraram com tendência a constância, 
apresentando apenas um decaimento após o término da infusão. Os valores de 
volume de distribuição em litros do fármaco (13,41) e o Clearance em litros por 
hora (6,18) foram estabelecidos. Conclusão: A concentração sérica de Mg após 
infusão na gestante de alto risco apresenta pouca variação com o tempo. 
Caracterizada por moderado volume de distribuição e rápida taxa de eliminação. 
 
Palavras-chave: Farmacocinética, Pré-eclampsia, Sulfato de magnésio 

TITLE: POPULATION PHARMACOKINETIC EVALUATION OF MAGNESIUM 

SULFATE IN PRE-ECLAMPSIA 

Abstract 

Objective: determine population pharmacokinetics of magnesium sulfate in 
critical patients with pre-eclampsia / eclampsia. Methodology: This is an 
observational, analytical, prospective, cohort and quantitative study performed in 
patients with magnesium sulfate administration. In a first study, the serum 
magnesium concentration will be obtained from 108 patients with PE before, 2h, 
6h, 12h and 18h during infusion of magnesium sulfate and 4h after administration. 
The structural method evaluated was the 1-compartment model, with elimination 
of first order linear, being parameterized in clearance (Cl) and volume of 
distribution (V). Pharmacokinetic parameters were estimated using the statistical 
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approach. Monolix® Suite 2016R1 software (Lixoft®, Antony, France) was useful 
for non-linear mixed effects modeling. Results: The plasma concentrations of 
magnesium sulphate during the time obtained with the observed data showed a 
trend towards constancy, presenting only a decrease after end of infusion. The 
values of volume of distribution in liters of the drug (13.41) and Clearance in liters 
per hour (6.18) were established. Conclusion: serum concentration of Mg after 
infusion in high-risk pregnant women shows little variation over time. 
Characterized by a moderate volume of distribution and rapid elimination rate. 
 
Keywords: Pharmacokinetics, Pre-eclampsia, Magnesium sulphate. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 262 

 

CÓDIGO: SB0257 

AUTOR: RAYLANNE FELIPE DE SOUSA 

CO-AUTOR: MARCELO DE PAULA CAMARGO 

CO-AUTOR: IARA RAYANE SILVA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: RAYANE SARAIVA FELIX 

ORIENTADOR: KARINA CARDOSO MEIRA 

 

 

TÍTULO: ESTIMATIVAS CORRIGIDAS DE ÓBITOS POR HOMICÍDIOS EM 

MULHERES NOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE NOS ÚLTIMOS 35 

ANOS 

Resumo 

Os homicídios em mulheres em maioria são decorrentes de conflitos de gênero, 
sendo cometidos por homens, sobretudo, parceiros ou ex-parceiros. 
Objetivos do trabalho é analisar a tendência de mortalidade por homicídios em 
mulheres nos estados da região Nordeste, na faixa etária de 10 a 80 anos, no 
período de 1980 a 2014.A Metodologia utilizada foram os registros de óbitos 
como também os dados populacionais que foram coletados no SIM/DATASUS. 
Realizou-se a correção dos óbitos por agressão, redistribuindo os classificados 
cuja intenção é indeterminada de acordo com a proporção de óbitos por 
agressão em relação ao total de óbitos por causas externas 
acidentais/intencionais. Corrigidos esses registros, calcularam-se taxas de 
mortalidade, e se avaliou a tendência por meio da variação percentual anual 
estimada. 
Com isso, verificou-se as maiores taxas na faixa etária de 25-29 e 30-34 anos 
em todos os estados da região Nordeste, com aumento progressivo da 
mortalidade a partir de meados dos anos 2000. Neste cenário as maiores médias 
por 100.000 mulheres foram nos estados de Pernambuco e Alagoas e a menor 
no Piauí. 
Ainda, observou-se aumento nas taxas de mortalidade em todos os estados, 
exceto Sergipe sendo maior em Alagoas e Bahia e menor em Pernambuco. 
Os resultados evidenciam uma realidade na qual a violência contra à mulher é 
cotidiana, culminando no assassinato por desigualdade de gênero. Nesse 
sentido, é urgente a ampliação da rede de proteção às mulheres em situação de 
violência. 
 
Palavras-chave: Violência e Saúde, Homicídios, Mulheres. 

TITLE: ESTIMATES CORRECTED FOR HOMICIDES IN WOMEN IN 

NORTHEAST REGION STATES IN THE LAST 35 YEARS 

Abstract 
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Homicides in women in the majority are due to gender conflicts, being committed 
by men, especially partners or former partners. 
The objective of the study is to analyze the trend of homicide mortality in women 
in the states of the Northeast region, in the age group of 10 to 80 years, from 
1980 to 2014. The methodology used was the records of deaths as well as the 
population data that were collected in SIM / DATASUS. Correction of the deaths 
by aggression was carried out, redistributing the classified ones whose intention 
is indeterminate according to the proportion of deaths by aggression in relation 
to the total of deaths due to accidental / intentional external causes. Corrected 
these records, mortality rates were calculated, and the trend was evaluated by 
means of the estimated annual percentage change. 
As a result, the highest rates were observed in the age range of 25-29 and 30-34 
years in all states of the Northeast, with a progressive increase in mortality from 
the mid-2000s. In this scenario, the highest averages per 100,000 women were 
in the states of Pernambuco and Alagoas and the lowest in Piauí. 
Also, there was an increase in mortality rates in all states, except for Sergipe 
being higher in Alagoas and Bahia and lower in Pernambuco. 
The results show a reality in which violence against women is daily, culminating 
in murder due to gender inequality. In this sense, it is urgent to expand the 
network of prot 
 
Keywords: Violence and Health, Homicides, Women. 
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TÍTULO: EFEITOS DO TREINO EM ESTEIRA INCLINADA SOBRE VARIÁVEIS 

CARDIOVASCULARES E FUNCIONAIS DE PACIENTES COM ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

Em indivíduos pós AVC observa-se comprometimentos funcionais que é uma 
consequência do declínio da capacidade aeróbica ocasionada pela inatividade 
física gerados pelos comprometimentos da doença. O treino de marcha em 
esteira inclinada vem, a partir desse trabalho, ser sugerido como uma opção de 
intervenção para o tratamento de pós AVC. OBJETIVOS: Analisar as 
implicações do treino de marcha em esteira inclinada sobre os parâmetros 
cardiovasculares e funcionais em indivíduos com AVC crônico. 
METODOLOGIA: Ensaio clínico randomizado e cego, 09 indivíduos com 
sequelas de AVC há mais de 6 meses, de 20 a 70 anos e ambos os sexos, 
distribuídos aleatoriamente em 3 grupos: controle(n=3esteira sem inclinação), 
experimental 1(n=3 esteira inclinada 5%) e experimental 2(n=3 esteira inclinada 
10%). O treino ocorre por 6 semanas, 3 sessões semanais de 30 min cada. As 
avaliações das medidas funcionais (teste de velocidade de marcha no solo) e 
cardiovasculares (Pressão Arterial e frequência Cardíaca) ocorrem no 1º dia, 
após o término e 30 dias após o término dos treinos. RESULTADOS: Os 
resultados preliminares demonstraram que os parâmetros cardiovasculares se 
comportaram de maneira semelhante entre os grupos, com os valores de 
pressão arterial média (PAM). A PAM tende a reduzir na reavaliação e no follow 
up, já a FC manten-se relativamente estável em todos os momentos analisados. 
Os parâmetros funcionais também foram semelhantes entre os grupos nos 
momentos avaliados, com a velocidade. 
 
Palavras-chave: AVC. Fisioterapia. Esteira. Funcionalidade. Variáveis 

cardiovasculares 

TITLE: EFFECTS OF INCLINED TRAINING ON CARDIOVASCULAR AND 

FUNCTIONAL VARIABLES OF PATIENTS WITH VASCULAR CEREBRAL 

ACCIDENT 

Abstract 

In post-stroke individuals it is normal to observe functional impairments that is a 
consequence of the decline in aerobic capacity caused by the physical inactivity 
generated by the disease's impairments. Inclined treadmill training is suggested 
as an intervention option for. OBJECTIVES: To analyze the implications of 
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treadmill treadmill leaning on cardiovascular and functional parameters in 
individuals with chronic stroke. METHODS: Randomized and blinded clinical trial, 
09 individuals with stroke sequelae for more than 6 months, from 20 to 70 years 
and both sexes, randomly distributed in 3 groups: control (n = 3test without 
inclination), experimental 1 (n = 3 treadmill inclined 5%) and experimental 2 (n = 
3 inclined treadmill 10%). The training takes place for 6 weeks, 3 weekly sessions 
of 30 min each. Evaluations of functional and cardiovascular measures. 
RESULTS: Preliminary results showed that cardiovascular parameters behaved 
similarly between groups, with mean arterial pressure (MAP) values. WFP tends 
to reduce on reassessment and follow up, since HR remains relatively stable at 
all times analyzed. The functional parameters were also similar between the 
groups at the evaluated moments, with the velocity tending to increase. 
CONCLUSION: The data indicate that treadmill training on slopes is safe. It 
promotes a reduction in MAP and maintenance of HR during and after training 
and improves gait speed. 
 
Keywords: Stroke. Physiotherapy. Treadmill. Functionality. Cardiovascular variab 
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TÍTULO: DESEMPENHO FUNCIONAL EM IDOSOS residentes na comunidade 

COM E SEM SARCOPENIA: um estudo exploratório 

Resumo 

O estudo busca analisar o desempenho funcional entre idosos comunitários, 
sarcopênicos e não sarcopênicos. Trata-se de um recorte de uma pesquisa em 
andamento que pretende identificar biomarcadores para diferenciação de idosos 
com e sem sarcopenia, utilizando bioespectroscopia por infravermelho. É um 
estudo do tipo observacional exploratório de amostragem não probabilística por 
conveniência. Serão incluídos 100 idosos (acima de 60 anos) de ambos os 
sexos. Os participantes serão recrutados através da mídia impressa ou por 
rádios comunitários. Deste total, 50 participantes terão sarcopenia (25 homens 
e 25 mulheres) e 50 não terão sarcopenia. O estudo consistirá em 3 etapas: (1) 
Entrevista estruturada na qual serão coletados os diversos dados dos 
participantes; (2) Avaliação do desempenho funcional e análise da composição 
corporal; (3) Coleta de sangue para análise do plasma sanguíneo. 
 
Palavras-chave: funcionalidade, idosos, sarcopenia 

TITLE: FUNCTIONAL PERFORMANCE IN ELDERLY RESIDENTS IN THE 

COMMUNITY WITH AND WITHOUT SARCOPENIA: AN EXPLORATORY 

STUDY 

Abstract 

 

The study aims to analyze functional performance among community-dwelling, 
sarcopenic and non-sarcopenic elderly. It is a cut from an ongoing research that 
aims to identify biomarkers for differentiation of the elderly with and without 
sarcopenia using infrared biospectroscopy. It is an observational exploratory type 
study of non-probabilistic sampling for convenience. It will include 100 elderly 
(over 60 years) of both sexes. Participants will be recruited through print media 
or community radio. Of this total, 50 participants will have sarcopenia (25 men 
and 25 women) and 50 will not have sarcopenia. The study will consist of 3 steps: 
(1) Structured interview in which the various data of the participants will be 
collected; (2) Functional performance evaluation and body composition analysis; 
(3) Blood collection for analysis of blood plasma. 
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TÍTULO: Estudo da biossíntese de alcaloides tropânicos em Erythroxylum 

pungens 

Resumo 

A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupa 11% do território 
nacional e abriga fauna e flora únicas; já foram identificadas cerca de 1500 
espécies vegetais, embora se estima que possa chegar a 3000 espécies 
(PRADO, 2003). A seca é um dos estresse ambientais mais severos que limitam 
o desenvolvimento das plantas. O bioma Caatinga é amplamente afetado por 
este estresse, já que se caracteriza pelo clima semiárido, baixa umidade, 
escassez de chuvas, forte radiação e temperaturas elevadas. As plantas da 
Caatinga apresentam propriedades que lhes permitem sobreviver nessas 
condições. Destaca-se Erythroxylum pungens, uma espécie pouco explorada e, 
encontrada apenas no semiárido. O presente trabalho visou avaliar a influência 
da suspensão de rega em espécimes de E. pungens cultivados em casa de 
vegetação com finalidade de observar o perfil de alcaloides produzido e contribuir 
com o entendimento do efeito que as condições edafoclimáticas da Caatinga tem 
sobre a biossíntese dessas substâncias. 

 
Palavras-chave: Erythroxylum pungens, alcalóides tropanicos, biossíntese, 

caatinga. 

TITLE: Study of the biosynthesis of tropane alkaloids in Erythoxylum pungens. 

Abstract 

The Caatinga is the only biome exclusively Brazilian, occupies 11% of the 
national territory and shelters unique fauna and flora; about 1500 plant species 
have been identified, although it is estimated that it can reach 3000 species 
(PRADO, 2003). Drought is one of the most severe environmental stresses that 
limit the development of plants. The Caatinga biome is largely affected by this 
stress, as it is characterized by semi-arid climate, low humidity, low rainfall, strong 
radiation and high temperatures. Caatinga plants have properties that allow them 
to survive under these conditions. It stands out Erythroxylum pungens, a species 
little explored and, only found in the semiarid. The present study aimed to 
evaluate the influence of irrigation suspension on specimens of E. pungens 
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cultivated in a greenhouse in order to observe the profile of alkaloids produced 
and to contribute to the understanding of the effect that the edaphoclimatic 
conditions of the Caatinga have on the biosynthesis of these substances. 

 
Keywords: Tropane alkaloids, Erythroxylum pungens, biosynthesis, caatinga. 
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TÍTULO: Mapeando as PICS e seus impactos no Centro de Atenção e Pesquisa 

em Práticas Integrativas Complementares (CAPPIC) 

Resumo 

 

Neste texto apresentamos os resultados preliminares do plano de trabalho 
intitulado "Mapeando as PICS e seus impactos no Centro de Atenção e Pesquisa 
em Práticas Integrativas Complementares (CAPPIC)". Este projeto tinha como 
objetivo mapear as PICS e seus impactos no Centro de Atenção e Pesquisa em 
Práticas Integrativas Complementares (CAPPIC). O campo de pesquisa foi a 
Unidade de Saúde Familiar e Comunitária de Natal, no Rio Grande do Norte, 
onde funcionava o Centro de Atenção e Pesquisa em Práticas Integrativas 
Complementares (CAPPIC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Pretendeu-se fazer um mapeamento durante os primeiros três meses 
da pesquisa, levantando informações sobre usuários com doenças crônicas 
como diabetes, hipertensão, distúrbios osteomusculares, depressão entre 
outros, tal ação nos permitiria definir o tamanho amostral da pesquisa e 
paralelamente a esse mapeamento seria realizado o levantamento das PICS 
ofertadas aos usuários da Unidade de Saúde Familiar e Comunitária, para em 
seguida aplicar um instrumento aos usuários sobre a possível efetividade das 
PICS no processo saúde-doença do grupo. No entanto, não foi possível realizar 
as etapas prevista na pesquisa, uma vez que A Unidade de Saúde Familiar e 
Comunitária que foi extinta, impossibilitando a coleta de dados. 
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TITLE: MAPPING THE PICS AND ITS IMPACTS AT THE CENTER OF 

ATTENTION AND RESEARCH IN COMPLEMENTARY INTEGRATING 

PRACTICES (CAPPIC) 

Abstract 

 

In this text we present the preliminary results of the work plan entitled "Mapping 
the PICS and their impacts in the Center for Attention and Research in 
Complementary Integrative Practices (CAPPIC)". This project is underway and 
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aims to map the PICS and its impacts in the Center for Attention and Research 
in Complementary Integrative Practices (CAPPIC). The field of research was the 
Family and Community Health Unit in Natal, Rio Grande do Norte, where the 
Center for Attention and Research in Complementary Integrative Practices 
(CAPPIC) of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) works. It was 
intended to do a mapping during the first three months of the research, raising 
information about users with chronic diseases such as diabetes, hypertension, 
musculoskeletal disorders, depression among others, such action would allow us 
to define the sample size of the sample. research and parallel to this mapping 
would be carried out the survey of the PICS offered to the users of the Family 
and Community Health Unit, to then apply an instrument to the users about the 
possible effectiveness of PICS in the health-disease process of the group. 
However, it is not possible to carry out the research steps since the Center for 
Attention and Research in Complementary Integrative Practices (CAPPIC) was 
closed, making it impossible to collect data. 

 
 
Keywords: PICS. Metropolitan Region of Natal. Integral Care. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DOR EM PACIENTES SUBMETIDOS À SONDAGEM 

GASTRINTESTINAL 

Resumo 

A sondagem gastrointestinal trata-se de um procedimento realizado 
rotineiramente, sendo extremamente doloroso, pois o processo anestésico para 
o procedimento é insuficiente para produzir algum nível de anestesia local. 
Assim, objetivou-se avaliar a dor quanto à intensidade, localização e prevalência 
antes, durante e após a sondagem gastrintestinal, utilizando lidocaína spray a 
10% e/ou em gel a 2%. Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, 
compondo a primeira etapa do projeto “Aspectos relacionados à dor em 
pacientes submetidos à sondagem gastrintestinal: um ensaio clínico”. Foi 
realizada no primeiro semestre/2018, nas bases de dados da Biblioteca Virtual 
em Saúde e Public Medline, onde selecionaram-se 9 estudos. Observou-se pela 
literatura que a inserção de sonda nasogástrica foi considerada um dos 
procedimentos mais dolorosos pelos pacientes. Além disso, os estudos 
corroboraram quanto ao benefício da associação de lidocaína gel 2% com a 
lidocaína a 10% em spray ou nebulização, na redução significativa do nível de 
dor. O manuseio adequado da dor relaciona-se diretamente com a evolução 
clínica do paciente, pois ela aumenta o metabolismo do paciente acarretando 
diversas alterações corporais. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de 
estudos que avaliem a eficácia desse método, com enfoque no desenvolvimento 
de novos protocolos padronizados para as instituições, garantindo ao paciente 
uma melhor qualidade na assistência, reduzindo a dor e as possíveis 
complicações. 
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TITLE: EVALUATION OF PAIN IN PATIENTS SUBMITTED TO A 

GASTROINTESTINAL INTUBATION 

Abstract 

Gastrointestinal intubation is a routinely performed procedure, which is extremely 
painful because the anesthetic process for the procedure is insufficient and 
inconsistent to produce some type of local anesthesia. So, the objective of this 
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study was to evaluate the aspects of pain, regarding intensity, location and 
prevalence, before, during and after the procedure, using lidocaína spray a 10% 
or in gel a 2%. This is a systematic review of literature, corresponding to the first 
stage of the project: Aspects related to pain in patients submitted to 
gastrointestinal intubation: a clinical trial”. It was realized in the first semester / 
2018, in the BVS and PubMed databases, where 9 studies were selected. It was 
observed in the literature that nasogastric tube insertion was considered one of 
the most painful procedures by the patients. In addition, the studies corroborated 
the benefit of the combination of 2% lidocaine gel with 10% lidocaine in spray or 
nebulization, in the significant reduction of pain level. The proper management of 
pain is directly related to the clinical evolution of the patient, since it increases the 
patient's metabolism, causing several bodily changes. Thus, it is necessary to 
develop studies that evaluate the efficacy of this method, focusing on the 
development of new standard protocols for institutions, guaranteeing the patient 
a better quality of care, reducing pain and possible complications. 

 
Keywords: Gastrointestinal Intubation. Pain level. Clinical trial 
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TÍTULO: ATRIBUTOS QUÍMICOS DE LATOSSOLO SUBMETIDO A 

DIFERENTES USOS E MANEJO NA REGIÃO LITORÂNEA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Qualidade do solo (QS) refere-se à capacidade deste recurso desempenhar suas 
funções dentro de determinado ecossistema, natural ou manejado. As práticas 
de uso e manejo podem modificar as características do solo, influenciando em 
sua qualidade. Neste trabalho, sistemas de uso e manejo do solo foram 
analisados comparativamente, com o objetivo de avaliar as modificações nas 
propriedades químicas de um Latossolo Amarelo amostrado de mata nativa, 
cultivo com diferentes espécies florestais e pastagem degradada, em 
Macaíba/RN. Para isto, foram selecionadas seis áreas contíguas sob mesma 
condição de clima, relevo e de solo, porém com diferentes usos. Em cada área, 
coletou-se 10 amostras compostas em duas profundidades (0-10 cm e 10-20 
cm). As amostras foram analisadas quanto a características químicas. Com os 
dados, realizou-se análise comparativa das diferentes áreas estudadas por meio 
de teste de média, buscando identificar variações significativas (p < 0,05) que 
ocorreram no solo. O sistema mata nativa apresentou melhores resultados para 
a maioria das variáveis químicas analisadas, apresentando qualidade superior 
em relação às demais áreas. O solo sob pastagem degradada apresentou 
valores significativamente inferiores para a maioria das variáveis químicas 
analisadas. Por outro lado, o solo sob cultivo com espécies florestais apresentou 
valores intermediários ao observado para a área sob mata nativa e para a área 
com pastagem degradada. 
 
Palavras-chave: Qualidade do solo. Propriedades químicas do solo. 
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TITLE: CHEMICAL ATTRIBUTES OF LATOSOL SUBMITTED TO DIFFERENT 

USES AND MANAGEMENT IN THE LITORAN REGION OF THE STATE OF RIO 

GRANDE DO NORTE 

Abstract 
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Soil quality (SQ) refers to the ability of this feature to perform their functions within 
a given ecosystem, natural or managed. The practices of use and management 
may modify soil characteristics, influencing on their quality. In this study, soil 
systems were analyzed comparatively as their chemical characteristics, with the 
objective of identifying changes that have occurred in the soil as a function of land 
use and management. For this, we selected six contiguous areas under the same 
condition of climate, topography and soil, but with different uses (native forest, 
crops with different forest species and degraded pasture). In each areas, 10 
samples were collected at two depths (0-10 cm and 10-20 cm), and chemical 
analyzes were performed. With the data, conducted a comparative analysis of 
the different areas studied, by means of average test, seeking to identify the 
significant changes (p &lt; 0.005) that occur in the soil. The native system native 
better results for the majority of chemical variables analyzed, offering superior 
quality compared to other areas. The soil under degraded pasture presented 
significantly lower values for the majority of chemical variables analyzed. On the 
other hand, the soil under cultivation with forest species showed intermediate 
values observed for the area under native forest and to the area with degraded 
pasture 
 
Keywords: Soil quality. Chemical properties of soil. Sustainability. 
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TÍTULO: Contribuições da maturação biológica para a capacidade de sprints 

repetidos 

Resumo 

O processo de maturidade causa diversas mudanças morfológicas e metabólicas 
nas crianças e, com isso, podem influenciar a performance física. Portanto, o 
objetivo do estudo foi analisar a relação entre a idade biológica e a capacidade 
de sprints repetidos em crianças. A amostra foi composta por 87 crianças de 08 
a 14 anos que frequentavam um centro de treinamento esportivo. Foram 
realizadas avaliações antropométricas para a predição da idade biológica e o 
teste de capacidade de sprint repetido (6x20 metros com 20 segundos de 
descanso). Os resultados obtidos demostram que a idade óssea possui relação 
com o sprint pico (r= -0,48; r2= 0,22), pior sprint (r= -0,42; r2= 0,17), tempo total 
(r= -0,42; r2= 0,17) e tempo médio (r= -0,43; r2= 0,18), mas não com o 
decréscimo de sprint (r= 0,13; p>0,05). Ao retirar o efeito da experiencia 
esportiva, a relação com o sprint pico aumentou (r= -0,50), mas a relação se 
manteve similar para os demais índices. Entretanto, a relação se tornou trivial 
para todos os índices quando foi controlado o efeito das variáveis 
antropométricas (r= -0,06 – -0,21; p>0,05). Portanto, conclui-se que as 
mudanças antropométricas são importantes mecanismos de ajuste da 
maturação e que podem exercer efeito na performance física de crianças. 
 
Palavras-chave: Idade esquelética; Esportes; Criança; Capacidade de sprint 
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TITLE: Maturity-related differences in repeated-sprint ability: A cross-sectional 

study. 

Abstract 

The maturity process causes several morphological and metabolic changes in 
the children and, with this, can influence the physical performance. Therefore, the 
aim of the study was to analyze the relationship between biological age and the 
ability of repeated sprints in children. The sample consisted of 87 children aged 
8 to 14 years attending a sports training center. Anthropometric evaluations were 
performed for the biological age prediction and the repeated sprint capacity test 
(6x20 meters with 20 seconds of rest). The results obtained show that bone age 
correlates with sprint peak (r = -0.48; r2 = 0.22), worse sprint (r = -0.42, r2 = 0.17), 
total time = -0.42, r2 = 0.17) and mean time (r = -0.43, r2 = 0.18), but not with 
sprint decrease (r = 0.13, p> 0.05) . When the effect of sporting experience was 
removed, the relationship with peak sprint increased (r = -0.50), but the 
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relationship remained similar for the other indices. However, the relationship 
became trivial for all indices when the effect of the anthropometric variables was 
controlled (r = -0.06 ~ -0.21; p> 0.05). Therefore, it is concluded that 
anthropometric changes are important mechanisms of adjustment of maturation 
and that can exert an effect on the physical performance of children. 
 
Keywords: Skeletal age; Sports; Children; Repeated-sprint ability. 
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TÍTULO: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS ATENDIDOS POR SERVIÇOS 

PRÉ-HOSPITALARES MÓVEIS DE URGÊNCIA 

Resumo 

Objetiva-se construir e validar um instrumento de avaliação da satisfação do 
usuário atendido pelo SAMU 192 RN. Trata-se de um estudo metodológico que 
visa a construção de um instrumento através de referencial teórico e validação 
do instrumento de avaliação de satisfação do usuário atendidos por serviço pré-
hospitalar móvel de urgência, o qual contou com 54 profissionais que foram 
juízes, avaliando os itens do instrumento proposto. Após a análise, utilizou-se os 
índices Kappa e Índice de Validade de Conteúdo (IVC), para consolidação dessa 
avaliação. Assim, houve a criação do instrumento fidedigno e validado de acordo 
com a realidade do serviço. Logo, o mesmo pode ser útil para a avaliação do 
serviço pela população, proporcionando avaliação da oferta e possibilidade de 
uma melhor assistência através da análise da qualidade do serviço. 
 
Palavras-chave: Estudo de Validação; Estudo de Avaliação; Assistência Pré-

hospitalar 

TITLE: CONSTRUCTION AND VALIDATION OF AN INSTRUMENT FOR 

EVALUATING THE SATISFACTION OF USERS ATTENDED BY URGENT 

MOBILE PRE-HOSPITAL SERVICES 

Abstract 

The purpose of this study was to construct and validate a user satisfaction 
assessment instrument that is served by SAMU 192 RN. This is a methodological 
study that aims to construct an instrument through a theoretical reference and 
validation of the user satisfaction assessment tool-assisted by emergency mobile 
prehospital service, which had 54 professionals who were judges, evaluating the 
items of the proposed instrument. After the analysis, the Kappa indexes and 
Content Validity Index (IVC) were used to consolidate this evaluation. Thus, the 
instrument was created trustworthy and validated according to the reality of the 
service. Therefore, it can be useful for the evaluation of the service by the 
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population, providing the evaluation of the offer and the possibility of a better 
assistance through the analysis of the quality of the service 
 
Keywords: Validation Study; Evaluation Study; Prehospital Care. 
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TÍTULO: RELAÇÃO DO ESTADO MATURACIONAL E TEMPO DE REAÇÃO EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA INICIAÇÃO ESPORTIVA 

Resumo 

Introdução: O controle inibitório (CI), dá a possibilidade de escolha e mudança 
nas ações que teriam respostas condicionadas e impulsivas, sendo também 
associado ao bom desempenho esportivo e acadêmico de crianças e 
adolescentes. Objetivo: Comparar o desempenho no teste de controle inibitório 
de jovens que participam de treinamento esportivo e educação física escolar com 
os que se restringem à educação física na escola. Métodos: Foram selecionados 
em duas escolas 148 sujeitos (10,75 + 0,67 anos; 40,38 + 10,75 Kg; e 1,45 + 
0,07 metros), sendo 61 que praticavam apenas a educação física escolar (PEF) 
e 87 que adicionavam treinamento esportivo à sua rotina (PTE). A mensuração 
do desempenho de CI foi realizada através do stroop test, utilizando um 
notebook, e os resultados foram expressos em milissegundos. Resultados: O 
grupo (PTE) mostrou melhor desempenho no tempo de reação total 
(68476,00+13033,00) comparado ao grupo (PEF) (85016,00+19941,00). Além 
disso, na etapa 3 do stroop test, na qual o controle inibitório é efetivamente 
avaliado, o grupo (PTE) foi superior ao grupo (PEF), (2275,00+526,90) e 
(2762,30+869,80), respectivamente. A quantidade de erros também se mostrou 
menor nessa etapa para o grupo (PTE) em relação ao grupo (PEF), sendo 
(1,00+2,00) e (3,00+8,00), respectivamente. (p<0,05). Conclusão: A participação 
em programa de treinamento esportivo promove melhora no controle inibitório de 
jovens. 
 
Palavras-chave: Criança, Adolescente, Educação Física e treinamento, Cérebro. 

TITLE: Cognitive markers in school children practicing and not practicing sports 

activities 

Abstract 

Introduction: Inhibitory control (IC) gives the possibility of choice and change in 
actions that would have conditioned and impulsive responses, being also 
associated to the good sports and academic performance of children and 
adolescents. Objective: To compare performance in the inhibitory control test of 
young people who participate in sports training and school physical education 
with those who are restricted to physical education in school. METHODS: 148 
subjects (10.75 + 0.67 years, 40.38 + 10.75 kg, and 1.45 + 0.07 meters) were 
selected in two schools, of which 61 were those who practiced physical education 
only (PEF ) and 87 who added sports training to their routine (PTE). Measurement 
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of IC performance was performed through the stroop test, using a notebook, and 
the results were expressed in milliseconds. Results: The group (PTE) showed 
better performance in the total reaction time (68476.00 + 13033.00) compared to 
the group (PEF) (85016.00 + 19941.00). In addition, in stage 3 of the stroop test, 
in which inhibitory control is effectively evaluated, the group (PTE) was superior 
to the group (PEF), (2275.00 + 526.90) and (2762.30 + 869.80 ), respectively. 
The number of errors was also lower in this step for the group (PTE) in relation 
to the group (PEF), being (1.00 + 2.00) and (3.00 + 8.00), respectively. (p <0.05). 
Conclusion: Participation in a sports training program promotes improvement in 
the inhibitory control of young people. 
 
Keywords: Child, Adolescent, Physical Education and Training, Brain. 
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TÍTULO: Avaliação da inativação de fungos pela ação de extratos hidro 

alcóolicos de tamarindo liofilizado em diferentes concentrações 

Resumo 

 

Entre os microrganismos deteriorantes de alimentos, os fungos são os principais 
causadores de alterações, seja por meio do crescimento de micélios na 
superfície de pães ou frutas, ou pela produção de micotoxinas. Tal crescimento 
de fungos filamentosos em alimentos pode ter efeito devastador na produção, 
sendo de considerável importância o estudo da inibição destes para a indústria 
alimentícia. Foram utilizados extratos hidro alcoólicos de tamarindo liofilizado 
nas concentrações de 0%, 1,2% e 5,0%. As espécies de Aspergillus niger, 
Fusarium sp., Penicillium expansum e Rizophus sp foram preparadas em 
suspensão e inoculadas no centro de placas de PDA, onde o crescimento da 
colônia foi avaliado diariamente através do diâmetro. A avaliação da ação 
antifúngica evidenciou que o extrato de tamarindo liofilizado possuiu eficácia 
frente ao Fusarium sp. e Penicillium expansum, bem como ao Aspergillus niger 
em sua fase inicial. 

 
 
Palavras-chave: Ação antifúngica. Extratos hidro alcoólicos de frutas. 

Tamarindo. 

TITLE: Evaluation of mold inactivation by the action of hydro alcoholic extracts of 

lyophilized tamarind in different concentrations 

Abstract 

 

Among foodborne microorganisms, fungus are the main cause of changes, either 
through the growth of mycelia on the surface of breads or fruits, or through the 
production of mycotoxins. Such growth of filamentous fungi in food can have a 
devastating effect on production, and the study for their inhibition in the food 
industry need to be consired. Hydroalcoholic extracts of lyophilized tamarind 
were used in the concentrations of 0%, 1,2% and 5,0%. The suspension of 
Aspergillus niger, Fusarium sp., Penicillium expansum and Rizophus sp were 
prepared and inoculated in the center of PDA plates, where colony growth was 
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evaluated daily through the diameter. The evaluation of the antifungal action 
evidenced that the extracts of lyophilized tamarind had efficacy against Fusarium 
sp. and Penicillium expansum, as well as Aspergillus niger in its early stages. 

 
 
Keywords: Antifungal action. fruit extracts. tamarind. foodborne microorganisms 
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TÍTULO: NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS SÓLIDAS PARA LIBERAÇÃO 

MODIFICADA DE FÁRMACOS E BIOMOLÉCULAS 

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 
otimizar uma NLS, utilizando o TG1 como matriz lipídica, funcionalizar com carga 
positiva e incorporar o fitol (FT) como composto ativo. Na preparação das NLS 
foi utilizado o método de emulsificação por evaporação do solvente. Avaliou-se 
as NLS com e sem o FT. As NLS foram avaliadas pelo tamanho de partícula, 
índice de polidispersão (IPD) e o potencial zeta (PZ). Em uma determinada faixa 
de concentração, as NLS obtiveram tamanho de 119,4 ± 0,45 nm, com IPD de 
0,38 ± 0,01 nm e PZ de -36,02 mV. O potencial zeta para todas as amostras foi 
negativo variando de -23,7 mV a -28,2 mV. Com a adição da PEI o potencial zeta 
das NLS tornou-se positivo. O presente estudo permitiu selecionar as melhores 
condições para obter, a partir do TG1, NLS com a adição do FT avaliando 
tamanho e PZ, obtendo partículas pequenas (raio inferior a 200 nm) e 
distribuição uniforme (PDI ≤ 0,4), adequadas para sua liberação modificada de 
fármacos e biomoléculas. As nanopartículas se mantiveram estáveis por 6 
semanas. 
 
Palavras-chave: NLS; fitol; emulsificação com evaporação-solvente; TG1 

TITLE: PREPARATION OF FUNCTIONALIZED SOLID LIPID NANOPARTICLES 

WITH POSITIVE CHARGE FOR MODIFIED DRUG AND BIOMOLECULE 

RELEASE 

Abstract 

Solid lipid nanoparticles SLN began to be developed in the 1990s as an 
alternative to lipid-encapsulating drug systems, such as liposomes, emulsions 
and polymer nanoparticles. The characteristics that the SLN presents is their 
good physico-chemical stability, which makes them excellent for protecting labile 
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drugs. The main of the study is to optimize a SLN using TG1 as a lipid matrix, to 
functionalize with a positive charge and to incorporate phytol (PYT) as active 
compound. In the preparation of the SLN was used the emulsification solvent-
evaporation method. The SLN were evaluated with and without PYT. The SLN 
were evaluated by particle size, polydispersity index (IPD) and zeta potential 
(PZ). At a given concentration range, the SLNs obtained a size of 119.4 ± 0.45 
nm, with IPD of 0.38 ± 0.01 nm and PZ of -36.02 mV. The zeta potential for all 
samples was negative ranging from -23.7 mV to -28.2 mV. With the addition of 
PEI the zeta potential of the SLN became positive. The present study allowed to 
select the best conditions to obtain, starting from TG1, SLN with the addition of 
PYT evaluating size and PZ, obtaining small particles (radius less than 200 nm) 
and uniform distribution (PDI ≤ 0.4), suitable for their modified release of drugs 
and biomolecules. The nanoparticles remained stable for 6 weeks. 
 
Keywords: SLN; Lipid; emulsification-solvent evaporation method; TG1 
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TÍTULO: Implicações do uso da ractopamina e dos óleos de cártamo e de coco 

no metabolismo de suínos 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a influência dos óleos vegetais e da ractopamina nos níveis 
séricos de suínos em pós-terminação. Foram utilizados 24 machos castrados, 
com peso médio inicial de 99,33 kg/PV em delineamento experimental de blocos 
casualizados em esquema fatorial (4 x 2 x 6). Os tratamentos consistiram de: T1 
- ração basal (RB); T2 - RB com 10 ppm de ractopamina; T3 - RB + 
suplementação com óleo de cártamo e T4 - RB + suplementação com óleo de 
coco. Foram coletadas amostras de sangue no início e no final do experimento, 
e realizadas análises do Colesterol total, HDL e Triglicerídeos. Os teores de 
VLDL e LDL foram estimados por equação. Pode-se concluir que a ractopamina 
não influenciou os níveis séricos e que suplementação dos óleos vegetais de 
coco e cártamo influenciou positivamente na redução dos teores de Colesterol 
total final e LDL final em suínos na fase de pós-terminação. 
 
Palavras-chave: aditivos, adrenérgicos, colesterol, perfil lipídico 

TITLE: Influence of ractopamine and safflower and coconut oil on serum levels 

of post-finishing pigs 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the influence of vegetable oils and 
ractopamine on serum levels of post-finishing pigs. 24 castrated males with initial 
mean weight of 99.33 kg/LW were used in a randomized complete block design 
in a factorial scheme (4 x 2 x 6). Treatments consisted of: T1 - basal diet (RB); 
T2 - RB with 10 ppm ractopamine; T3 - RB + safflower oil supplementation and 
T4 - RB + coconut oil supplementation. Blood samples were collected at the 
beginning and end of the experiment, and total cholesterol, HDL and triglyceride 
analyzes were performed. The levels of VLDL and LDL were estimated by 
equation. It can be concluded that ractopamine did not influence serum levels 
and that supplementation of coconut and safflower oils influenced positively the 
reduction of total final and final LDL levels in pigs in the post-termination phase. 
 
Keywords: additives, adrenergics, cholesterol, lipid profile 
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TÍTULO: Morfometria dos túbulos seminíferos do morcego hematófago Diphylla 

ecaudata 

Resumo 

O morcego hematófago Diphylla ecaudata possui ocorrência restrita. São 
escassas as informações acerca da reprodução nesta espécie, e não foram 
encontrados estudos sobre sua espermatogênese. Por estarem associados à 
transmissão do vírus da raiva, e diante da necessidade do conhecimento da 
reprodução das espécies para a realização de um manejo racional que vise 
também a sua conservação, objetivou-se neste estudo analisar o processo 
espermatogênico de D. ecaudata através de análises morfométricas das 
gônadas, a fim de compreender a sua dinâmica gonadal e reprodução. Para isto, 
foram feitas avaliações morfológicas e morfométricas de 5 animais adultos, sob 
microscopia de luz. D. ecaudata revelou um padrão semelhante ao observado 
em outras espécies de morcegos e outros mamíferos quanto a maioria dos 
parâmetros. Os animais apresentaram peso corporal médio de 24g e índice 
gonadossomático médio de 0,47%. O diâmetro tubular (230,98 µm) e a altura do 
epitélio seminífero (106,93 µm) tiveram os maiores registros, o que levou 
consequentemente a um dos menores comprimentos de túbulos seminíferos por 
grama de testículo já observados entre os quirópteros (27,68 m). Embora a 
quantificação da espermatogênese tenha se apresentado, de um modo geral, 
semelhante à de outras espécies de morcegos, o índice mitótico e o rendimento 
da espermatogênese foram os menores observados. Estes achados indicam que 
D. ecaudata possui uma menor capacidade de produção espermática quando 
comparado a outros morcegos 
 
Palavras-chave: Espermatogênese. Morfometria testicular. Morcegos. 

Reprodução. 

TITLE: Morphometry of the seminiferous tubules of the hematophagous bat 

Diphylla ecaudata 

Abstract 

 

The hematophagous bat Diphylla ecaudata has a restricted occurrence. The 
information about reproduction in this species is scarce, and no studies on its 
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spermatogenesis have been found. Because they are associated with the 
transmission of the rabies virus, and due to the necessity of knowledge on its 
reproduction for the rational management and conservation, this study aimed to 
analyze the spermatogenic process of D. ecaudata through morphometric 
analysis of the gonads in order to understand their gonadal dynamics and 
reproduction. For this, morphological and morphometric evaluations of 5 adult 
animals were performed under light microscopy. D. ecaudata revealed a similar 
pattern to that observed in other bat species and other mammals, for most of the 
parameters. The animals had a mean body weight of 24 g and a mean 
gonadosomatic index of 0.47%. The tubular diameter (230.98 µm) and the 
seminiferous epithelium height (106.93 µm) had the highest records, which 
consequently resulted in one of the smaller seminiferous tubule lengths per gram 
of testis already observed among chiropterans (27.68 m). Although the 
quantification of spermatogenesis was generally similar to that of other bat 
species, mitotic index and spermatogenesis yield were the lowest observed. 
These findings indicate that D. ecaudata has a lower sperm production capacity 
when compared to other bats. 

 
 
Keywords: Spermatogenesis. Testicular morphometry. Bats. Reproduction. 
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TÍTULO: ELEMENTOS QUE DÃO SUPORTE PARA A TÉCNICA DO COPINHO 

EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Resumo 

 

Introdução: O processo de amamentação traz benefícios fisiológicos e 
psicológicos para o binômio mãe e filho. No entanto, estudos comprovam a 
existência de diversos fatores que comprometem o estabelecimento da 
amamentação. O uso do copo é uma técnica considerada atualmente auxiliadora 
da amamentação. Objetivo: investigar os elementos que a dão suporte para a 
técnica do copinho em um hospital universitário do interior do Rio Grande do 
Norte. Metodologia: pesquisa descritiva exploratória, realizada na cidade de 
Santa Cruz-RN. Resultados: A coleta dos dados aconteceu de junho a novembro 
de 2017, no qual os sujeitos do estudo foram 7 profissionais de saúde. A origem 
do complemento foi artificial, doação ou mista. Quanto à forma de preparo, em 
geral é manual, pasteurizado ou ordenhado do seio. O armazenamento do leite 
é feito no frízer, geladeira, caixa térmica ou mantido em temperatura ambiente. 
Os principais profissionais envolvidos na indicação do tipo de leite foram o 
nutricionista, enfermeiro e pediatra. Conclusões: A partir dos resultados obtidos, 
pode-se concluir que o aleitamento materno no Brasil é considerado o grande 
responsável pela diminuição de morbimortalidades infantil e que diante desse 
aspecto o Ministério da saúde juntamente com instituições de saúde, 
apresentam diversas iniciativas como forma de estímulo e promoção ao 
aleitamento materno exclusivo, buscando aumentar significativamente a 
prevalência do aleitamento materno. 

 
 
Palavras-chave: Recém-Nascido; Aleitamento Materno; Métodos de 

Alimentação 

TITLE: ELEMENTS THAT SUPPORT THE COPINHO TECHNIQUE IN A 

UNIVERSITY HOSPITAL IN THE INTERIOR OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 
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Introduction: The breastfeeding process brings physiological and psychological 
benefits to the mother and child binomial. However, studies have confirmed the 
existence of several factors that compromise the establishment of breastfeeding. 
Cup use is a technique currently considered a helper in the breastfeeding 
processor. Objective: to investigate the elements that support the technique of 
the cup in a university hospital in the interior of Rio Grande do Norte. 
Methodology: exploratory descriptive research, carried out in one located in the 
city of Santa Cruz-RN. Results: Data collection took place from June to November 
2017, in which the subjects of the study were 7 health professionals. The origin 
of the complement was artificial, donated or mixed. As for the form of preparation, 
it is usually manual, pasteurized or milked from the breast. The milk storage is 
made in the frízer, refrigerator, thermal box or kept at room temperature. The 
main professionals involved in indicating the type of milk were the nutritionist, 
nurse and pediatrician. Conclusions: Based on the results obtained, it can be 
concluded that breastfeeding in Brazil is considered to be the major responsible 
for the reduction of infant morbidity and mortality, and that in this aspect the 
Ministry of Health together with health institutions present several initiatives as a 
stimulus and promotion of exclusive breastfeeding, aiming to significantly 
increase the prevalence of breastfeeding. 

 
 
Keywords: Newborn; Breastfeeding; Food Methods 
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TÍTULO: AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM ESCOLAS DA REDE 

PÚBLICA DE NATAL/RN 

Resumo 

O presente trabalho discorre a respeito dos resultados obtidos a partir do projeto 
de pesquisa "Ações de educação em saúde em escolas da rede pública de 
Natal/RN. Para tanto, foi desenvolvido um estudo de avaliação com corte 
seccional e abordagem quantitativa com estudantes do segundo ano do ensino 
médio matriculados no ano de 2018. Esses estudantes responderam a um 
questionário para caracterização social e econômica, identificar as suas 
expectativas para melhoria da qualidade de vida e sobre atividades de educação 
em saúde realizadas na sua escola. Dentre os principais resultados, destaca-se 
o baixo índice de ações voltadas à promoção da saúde nas escolas, sobretudo 
eventos do Programa de Saúde na Escola (PSE), bem como o desejo de que 
tanto os governantes quanto os profissionais de saúde exerçam de uma melhor 
forma o seu trabalho direcionado à comunidade. Concluiu-se, portanto, ser a 
ação do PSE na rede pública de Natal bastante falha, porquanto a maioria dos 
estudantes responderam não reconhecer nenhuma ação exercida por este 
programa nas suas respectivas escolas. 
 
Palavras-chave: Educação em saúde. Promoção da Saúde. Programa Saúde na 

Escola. 

TITLE: Health education actions in schools of the public Natal network/RN 

Abstract 

The present study deals with the results obtained from the research project 
"Actions of health education in schools of the public network of Natal / RN. For 
this, an evaluation study was developed with sectional cut and quantitative 
approach with students of the second year of high school enrollment in the year 
2018. These students answered a questionnaire for social and economic 
characterization, identify their expectations for quality of life improvement and 
health education activities at their school. The low number of actions aimed at 
promoting health in schools, especially events in the School Health Program 
(PSE), as well as the desire that both health officials and health professionals 
better exercise their directed work. It was concluded, therefore, that the PSE 
action in the public network of Natal was quite flawed, since most of the the 
students replied that they did not recognize any action taken by this program in 
their respective schools. 
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TÍTULO: Condições de vida na infância e as relações entre a gravidez na 

adolescência e os resultados adversos de saúde 

Resumo 

O propósito desde trabalho foi investigar a relação entre condições de vida na 
infância e a gravidez na adolescência em uma amostra de grávidas da região do 
Trairi. Foram realizadas entrevistas com 100 gestantes primigestas, sendo 50 
adolescentes (13-18 anos) e 50 adultas (23-28), onde foram questionadas sobre 
adversidades socioeconômicas durante a infância. Ambos os grupos foram 
comparados quanto às respostas utilizando o teste qui-quadrado e considerando 
p<0,05. Observou-se uma maior frequência de adversidades na infância entre 
as adolescentes que as adultas, havendo significância estatística apenas para a 
ocorrência de divórcio dos pais nos primeiros anos de vida. Conclui-se que a 
gravidez na adolescência está relacionada a piores condições de vida durante a 
infância. Fornecer maior suporte social e reduzir a ocorrência de adversidades 
sociais nas famílias de localidades pobres pode ser uma estratégia útil para 
reduzir os índices de gravidez na adolescência. 
 
Palavras-chave: Infância, Gravidez, Adolescência. 

TITLE: Life conditions in childhood and the relationships between teenage 

pregnancy and adverse health outcomes. 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between childhood 
living conditions and teenage pregnancy in a sample of pregnant women in the 
Trairi region. Interviews were conducted with 100 primitive pregnant women, 50 
adolescents (13-18 years) and 50 adults (23-28), who were questioned about 
socioeconomic adversity during childhood. Both groups were compared for the 
responses using the chi-square test and considering p <0.05. There was a 
greater frequency of adolescent adversities among adolescents than adults, with 
statistical significance only for the divorce of the parents in the first years of life. 
It's concluded that teenage pregnancy is related to worse conditions of life during 
childhood. Providing greater social support and reducing the occurrence of social 
adversities in families from poor localities may be a useful strategy for reducing 
teenage pregnancy rates. 
 
Keywords: Childhood, Pregnancy, Adolescence. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 294 

 

CÓDIGO: SB0291 

AUTOR: ROSEANE MORAIS DA SILVA 

ORIENTADOR: DANIELLE SOARES BEZERRA 

 

 

TÍTULO: Estado nutricional de crianças menores de 5 anos beneficiárias e não 

beneficiárias do programa bolsa família do município de Santa Cruz-RN 

Resumo 

O Programa Bolsa Família (PBF) poderia ajudar a promover, além de outros 
benefícios, uma melhora no estado nutricional de crianças brasileiras pobres. O 
presente estudo analisou se o estado nutricional de crianças menores de 5 anos 
está associado ao acesso ao PBF no município de Santa Cruz/RN. O estudo 
quantitativo transversal foi realizado com crianças de 6 a 59 meses de idade 
beneficiárias e não beneficiárias do PBF assistidas em UBSs. As crianças 
tiveram seu peso e estatura mensurados e a partir desses dados foram gerados 
os índices de Peso/Idade, Peso/Estatura, Índice de Massa Corporal/Idade e 
Estatura/Idade, de forma a avaliar o estado nutricional antropométrico dessas 
crianças. Do total de crianças avaliadas, a maioria (47,2%) encontrava-se na 
faixa de 6 a 12 meses de idade. De acordo com a avaliação da participação ou 
não no PBF, 50,3% (n=100) eram beneficiárias, enquanto que 19,6% (n=39) não 
recebiam o benefício. Observou-se que independente de receber ou não o 
benefício, a maioria das crianças apresentaram-se eutróficas e com peso e altura 
adequados para a idade, não havendo diferença estatística (p>0,05) entre os 
dois grupos. No entanto, para que a hipótese de que o recebimento do benefício 
do PBF melhora o estado nutricional das crianças possa ser melhor testada, 
sugere-se a realização de estudos de tendência longitudinal, de forma a propiciar 
dados sobre o acompanhamento do estado nutricional das crianças antes e 
durante o recebimento do benefício. 

 
Palavras-chave: Estado nutricional, Antropometria, Criança 

TITLE: Nutritional status of children under 5 years beneficiary and not 

beneficiaries of the family bag of the municipality of Santa Cruz-RN 

Abstract 

The Bolsa Família Program (PBF) could help promote, in addition to other 
benefits, an improvement in the nutritional status of poor Brazilian children. The 
present study analyzed whether the nutritional status of children under 5 years of 
age is associated with access to PBF in the municipality of Santa Cruz / RN. The 
cross-sectional quantitative study was performed with children from 6 to 59 
months old who were beneficiaries and not beneficiaries of PBF assisted in 
UBSs. The children had their weight and height measured and from these data 
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were generated the indices of Weight/Age, Weight/Height, Body Mass Index/Age 
and Stature/Age, in order to evaluate the anthropometric nutritional status of 
these children. The majority of the children evaluated (47.2%) were in the range 
of 6 to 12 months of age. According to the evaluation of participation or not in the 
PBF, 50.3% (n = 100) were beneficiaries, while 19.6% (n = 39) did not receive 
the benefit. Regardless of whether or not the benefit was received, the majority 
of the children presented eutrophic and weight and height adequate for age, and 
there was no statistical difference (p> 0.05) between the two groups. However, 
for the hypothesis that the receipt of the benefit of PBF improves the nutritional 
status of the children can be better tested, it is suggested to carry out longitudinal 
trend studies, in order to provide data on the monitoring of children's nutritional 
status before and during the receipt of the benefit. 
 
Keywords: Nutritional status, Anthropometry, Child 
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TÍTULO: Avaliação do desenvolvimento cognitivo em farmacologia dos 

estudantes de medicina a partir da elaboração de questões 

Resumo 

O Projeto objetivou capacitar os discentes para a formulação das questões para 
compor um aplicativo móvel educacional, ampliar possibilidades para adequada 
formatação do questionário de elaboração de questões, construir um banco de 
perguntas, inicialmente sobre antibióticos, e estimular a proatividade. Por fim, e 
fundamentalmente, analisar o grau de ganho cognitivo da equipe de elaboração 
de questões. A partir da formulação de questões sobre antibióticos, 3 estudantes 
foram avaliados durante 3 encontros, tanto a partir das respectivas questões 
elaboradas, como também através da aplicação de uma prova-teste elaborada 
por um 4º discente. Avaliando as questões por critérios determinados e o número 
de acertos do teste, mostrou-se que houve crescente ganho cognitivo da equipe, 
embora a relação de conteúdos, eliminação de alternativas e a coerência dos 
argumentos apresentados nas resoluções sugestionaram um fator tênue. 
Outrossim, obtiveram melhor compreensão sobre o uso dos antibióticos e, 
igualmente, ampliaram a perspectiva de novo conceito de monitoria e 
autoaprendizado. Entende-se que o projeto de pesquisa atendeu às expectativas 
no sentido de por em prática a árdua tarefa de aprendizagem de Farmacologia, 
com consequente consolidação de questões para o fim apreendido (construção 
de um App). Embora a apropriação do entorno do projeto seja considerado 
salutar, o pequeno número de discentes envolvido e o não tão amplo número de 
itens formulados são considerados pontos limitadores. 
 
Palavras-chave: Farmacologia. Pesquisa. Aprendizagem. Questões. Aplicativo 

Móvel. 

TITLE: Evaluation of learning in pharmacology from questions formulated to 

compose an educational application 

Abstract 

To train the students to formulate the questions to compose an educational 
mobile application, to expand possibilities for appropriate formatting of the 
questionnaire to elaborate questions, to build a question database, initially on 
antibiotics, and to stimulate proactivity. Finally, and fundamentally, analyze the 
degree of cognitive gain of the question formulation team. From the formulation 
of questions on antibiotics, 3 students were evaluated during 3 meetings, both 
from the respective questions elaborated, as well as through the application of a 
test elaborated by a 4th student. Evaluating the questions by determined criteria 
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and the number of correct answers of the test, it was shown that there was an 
increasing cognitive gain of the team, although the relation of contents, 
elimination of alternatives and the coherence of the arguments presented in the 
resolutions suggested a tenuous factor. They also obtained a better 
understanding about the use of antibiotics and also extended the perspective of 
a new concept of teacher's assistant position and self-learning. It is understood 
that the research project met expectations in order to put into practice the arduous 
task of learning Pharmacology, with a consequent consolidation of questions for 
the purpose in question (construction of an App). Although project appropriation 
is considered salutary, the small number of students involved and the not large 
number of formulated items are considered limiting points. 
 
Keywords: Pharmacology. Research. Learning. Questions. Mobile Application. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO RISCO CARDIOVASCULAR EM MULHERES DO 

NORDESTE BRASILEIRO 

Resumo 

 

Introdução: As doenças cardiovasculares representam a principal causa de 
mortalidade no Brasil e no mundo. Nas mulheres o aumento na incidência de 
Doença Arterial Coronariana vem se relacionando às modificações hormonais, 
circulatórias e sanguíneas as quais elas passam durante a transição 
menopausal. Desse modo, a alta prevalência dessas doenças torna-se 
preocupante pelo fato de implicar na qualidade de vida da população, além de 
gerar custos para a saúde pública e família. Objetivo: Analisar a prevalência de 
risco cardiovascular (RCV) em mulheres do nordeste brasileiro. Metodologia: 
Estudo transversal com mulheres de 40 a 80 anos dos municípios de 
Parnamirim/RN e Santa Cruz/RN. Foram coletados dados de identificação, idade 
e antropometria (peso e altura) para cálculo do IMC. Além disso, foi medido grau 
de escolaridade, renda familiar e atividade física. O RCV foi medido pelo Escore 
de Framingham. Resultados: Foram avaliadas 623 mulheres. 45,9% relatou ter 
nível de escolaridade até do ensino fundamental, 70,8% possui renda familiar 
menor que três salários mínimos e apenas 21,8% tinha o IMC normal. Em 
relação ao RCV, 55,9% apresentou baixo risco cardiovascular, 28,7% 
apresentou um médio RCV e 15,4% apresentou um alto RCV. Conclusão: O 
estudo evidenciou que a maioria das mulheres apresentaram um baixo RCV, 
porém, esses resultados representam mulheres jovens. Todavia, avaliar o RCV 
nessa população pode ajudar a prever eventos cardiovasculares e promover 
medidas preventivas. 

 
 
Palavras-chave: mulheres - nordeste brasileiro - doenças cardiovasculares 

TITLE: ANALYSIS OF CARDIOVASCULAR RISK IN WOMEN IN THE 

NORTHEAST BRAZIL 

Abstract 

 

Introduction: Cardiovascular diseases are the main cause of morbidity and 
mortality in Brazil and worldwide. In women, the increase in the incidence of 
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Coronary Artery Disease has been related to the hormonal, circulatory and blood 
changes that they undergo during the menopausal transition. Therefore, the high 
prevalence of CDV can negatively affect quality of life of the population, besides 
generating high expenses for both Health Providers and family. Objective: To 
analyze cardiovascular risk (CVR) in Brazilian Northeast women. Methods: This 
is a cross-sectional study, with women between 40 and 80 years old from the 
municipalities of Parnamirim / RN and Santa Cruz / RN. Identification data, age, 
and anthropometric measures of weight and height were calculated for BMI. In 
addition, schooling, family income, and physical activity were measured. RCV 
was measured by the Framingham Score. Results: A total of 623 women were 
evaluated. 45.9% reported having a level of education up to elementary school, 
70.8% had a family income of less than three minimum wages and only 21.8% 
had a normal BMI. Regarding CVR, 55.9% demonstrated low cardiovascular risk, 
28.7% presented a mean CVR and 15.4% had a high cardiovascular risk. 
Conclusion: The study showed that most of the women had low cardiovascular 
risk. However, these results reflect a portion of young women. Yet, evaluating 
CVR in this population can help predict cardiovascular events and creat methods 
of prevention. 

 
 
Keywords: women. Northeast of Brazil. cardiovascular disease 
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TÍTULO: Compreendendo o impacto da sepse na função renal de pacientes 

críticos 

Resumo 

Objetivou-se no presente estudo investigar o impacto da sepse sobre a função 
renal em pacientes críticos. Trata-se de um estudo descritivo, transversal com 
coleta de dados retrospectiva e abordagem quantitativa, desenvolvido na 
Unidade de Terapia intensiva (UTI) adulto de um hospital universitário, localizado 
em Natal, Rio Grande do Norte. Foram incluídos neste estudo os pacientes 
admitidos na UTI durante o período da pesquisa com diagnóstico médico de 
sepse, sepse grave ou choque séptico, adultos com idade igual ou maior que 18 
anos e tempo de internação mínimo de 48h, que apresentarem aumento no nível 
basal ≥ 1,5 vezes nos valores da creatinina sérica, e/ou um volume urinário ≤ 
400 mL em 6 horas. A população estudada foi composta por 247 participantes, 
predominantemente do sexo masculino. A maioria com procedência do centro 
cirúrgico, seguido da hemodinâmica. O tempo de internação hospitalar variou 
entre 1 a 2 dias, com desfecho clínico de alta hospitalar na maioria dos casos. O 
desenvolvimento de LRA utilizando a classificação RIFLE correspondeu a 28% 
dos pacientes que desenvolveram sepse. Concluiu-se que a maioria dos 
pacientes admitidos na UTI eram do sexo masculino, com idade superior a 60 
anos. Em pacientes com diagnostico de sepse, observou-se o comprometimento 
da função renal, o que ocasionou no prolongamento do tempo de internação 
hospitalar e complicações que contribuíram para pior prognostico desses 
pacientes. 
 
Palavras-chave: Lesão Renal Aguda; Sepse; Unidades de Terapia Intensiva; 

Enfermagem. 

TITLE: Understanding the impact of sepsis on renal function in critically patients. 

Abstract 

The objective of the present study to investigate the impact of sepsis on the renal 
function in critical patients. It is a descriptive, cross-sectional study with 
retrospective data collection and quantitative approach, developed in the 
intensive care unit (ICU) adult of a teaching hospital, located in Natal, Rio Grande 
do Norte. Were included in this study patients admitted to the ICU during the 
period of research with medical diagnosis of sepsis, severe sepsis or septic 
shock, adults aged 18 years or more and minimum length of stay of 48 hours, 
have increased the level Basal ≥ 1.5 times the values of serum creatinine, and/or 
a urinary volume ≤ 400 mL in 6 hours. The study population was composed by 
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247 participants, predominantly male. Most with origin of the surgical Center, 
followed by the hemodynamics. The hospitalization time ranged from 1 to 2 days, 
with clinical outcome of hospital discharge in most cases. The development of 
LRA using the RIFLE classification corresponded to 28% of the patients who 
developed sepsis. It was concluded that most patients admitted to the ICU were 
male, aged over 60 years. In patients with diagnosis of sepsis, the impairment of 
kidney function, which caused the prolongation of the time of hospitalization and 
complications that contributed to worse prognosis of these patients. 
 
Keywords: Acute Kidney Injury; Sepsis; Intensive Care Units; Nursing. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 302 

 

CÓDIGO: SB0300 

AUTOR: ROSEANE CLARO NABAS 

CO-AUTOR: LÊDA MARIA SOARES MATIAS DE ALMEIDA 

CO-AUTOR: MARIANA DANTAS DE CARVALHO VILAR 

CO-AUTOR: HILDEBERTO MEDEIROS DA CUNHA 

ORIENTADOR: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA 

 

 

TÍTULO: Manipulação de alimentos em Food Trucks: avaliação das condições 

higienicossanitárias 

Resumo 

 

A comida de rua é uma realidade que cresce a cada dia nos grandes centros 
urbanos, sendo uma opção de baixo custo e fácil acesso à população. No 
entanto, nem sempre os alimentos ofertados por vendedores de rua, incluindo 
os comercializados em Food Trucks, são produzidos de acordo com os 
parâmetros de qualidade estabelecidos pela legislação vigente que trata das 
boas práticas em serviços de alimentação. Assim, este trabalho objetivou avaliar 
a comercialização de alimentos em Food Trucks da cidade do Natal-RN sob a 
ótica do controle higienicossanitário. Metodologia: Os dados foram coletados 
com o auxílio de uma lista de verificação abrangendo itens relacionados à 
produção e comercialização dos alimentos. Resultados: Todos os Food Trucks 
avaliados possuem cozinha auxiliar onde manipulam os alimentos. Em 53% das 
cozinhas são realizadas etapas de armazenamento, pré-preparo e preparo dos 
alimentos. No que diz respeito aos manipuladores, 61% relataram não 
realizarem exames de saúde regularmente. Conclusão: Os dados obtidos 
demonstram a necessidade de ações voltadas para a garantia da oferta de 
alimentos seguros e ressaltam a importância de regulamentação específica para 
esse segmento de comercialização de alimentos. 

 
 
Palavras-chave: Food Truck;Comida de rua;Segurança alimentar;Manipulador 

de alimento 

TITLE: FOOD HANDLERS IN FOOD TRUCKS: EVALUATION OF HYGIENIC-

SANITARY CONDITIONS 

Abstract 
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Street food is a reality that grows every day in large urban centers, being a low 
cost option and easy access to the population. However, foods offered by street 
vendors, including those marketed in Food Trucks, are not always produced 
according to the quality standards established by current legislation regarding 
good food service practices. Thus, this work aimed at the commercialization of 
foods in Food Trucks of the city of Natal-RN from the point of view of sanitary and 
sanitary control. Methodology: The data were sequenced with the help of a list of 
variables, covering items related to the production and commercialization of food. 
Results: All Food Trucks are prepared to handle food. In 53% of the kitchens, the 
steps are for storage, pre-preparation and food preparation. As far as 
manipulators are concerned, 61% of patients undergo regular health exams. 
Conclusion: Data have demonstrated the need for actions aimed at food supply 
and market reinsurance. 

 
 
Keywords: Food Truck; Street food; Food safety; Food handlers. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 304 

 

CÓDIGO: SB0302 

AUTOR: LUCAS MENESCAL JALES 

ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA 

 

 

TÍTULO: Confiabilidade da tradução da versão brasileira do instrumento 

PedsQLTM Asthma Module Short Form 22 para avaliação da qualidade de vida 

de crianças e adolescentes com asma 

Resumo 

Avaliar a reprodutibilidade e a confiabilidade da versão adaptada 
Português/Brasil do instrumento PedsQLTM Asthma Module Short Form (SF22). 
Métodos: Foram considerados elegíveis crianças e adolescentes, de ambos os 
sexos, com faixa etária de 2 a 18 anos, com diagnóstico médico de asma. Foram 
avaliados um total de 160 participantes, sendo 80 crianças/adolescentes e seus 
80 respectivos pais/responsáveis. Foi utilizada a versão traduzida e adaptada 
para a língua portuguesa/Brasil do instrumento PedsQLTM Asthma Module Short 
Form 22, sendo aplicado duas vezes (teste-reteste), com intervalo de até 5 
semanas entre os testes. A mudança geral entre teste-reteste foi avaliada 
através do questionário Global Index of Change. A análise estatística foi 
realizada por meio do SPSS versão 18.0, através do Coeficiente Alfa de 
Cronbach e do Coeficiente de Correlação de Pearson. Resultados: A 
consistência interna foi de 0,73 para o relato de crianças/adolescentes entre 8 e 
18 anos e 0,74 para pais/responsáveis para 22 questões. Participaram da análise 
de reprodutibilidade teste-reteste 56 indivíduos, cuja relação foi de moderada a 
forte (p>0,01) nos grupos “com mudança” e “sem mudança". Conclusão: A 
avaliação das propriedades psicométricas da versão brasileira PedsQL Asthma 
Module SF 22 indicou que este instrumento é capaz de fornecer medidas válidas 
e reprodutíveis na avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde de asma 
de crianças e adolescentes com asma. 
 
Palavras-chave: Asma, qualidade de vida, crianças, fisioterapia respiratória. 

TITLE: Confiabilidade da tradução da versão brasileira do instrumento Pedsql tm 

module short form 22 para avaliação da qualidade de vida de crianças e 

adolescentes com asma 

Abstract 

To evaluate the reproducibility and reliability of the adapted Portuguese / Brazilian 
version of the PedsQLTM Asthma Module Short Form (SF22). Methods: Children 
and adolescents of both sexes, aged between 2 and 18 years, with medical 
diagnosis of asthma, were considered eligible. A total of 160 participants were 
evaluated, with 80 children / adolescents and their 80 parents / guardians. The 
version translated and adapted to the Portuguese language / Brazil of the 
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PedsQLTM Asthma Module Short Form 22 instrument was used, being applied 
twice (test-retest), with interval of up to 5 weeks between the tests. The overall 
change between test-retest was assessed using the Global Index of Change 
questionnaire. Statistical analysis was performed using SPSS version 18.0, using 
the Cronbach Alpha Coefficient and the Pearson Correlation Coefficient. Results: 
Internal consistency was 0.73 for children / adolescents between 8 and 18 years 
of age and 0.74 for parents / guardians for 22 questions. Participants in the test-
retest reproducibility analysis were 56 subjects, whose relationship was moderate 
to strong (p> 0.01) in the "with change" and "without change" groups. Conclusion: 
The evaluation of the psychometric properties of the Brazilian version PedsQL 
Asthma Module SF 22 indicated that this instrument is able to provide valid and 
reproducible measures in assessing the quality of life related to the health of 
asthma in children and adolescents with asthma. 
 
Keywords: Asthma, quality of life, children, respiratory physiotherapy. 
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TÍTULO: Análises toxicológicas de amostras de mortadelas por 

espectrofotometria de absorção molecular para a determinação do teor de nitrito. 

Resumo 

        Os consumidores têm buscado alimentos mais práticos devido a constante 
mudança de rotina, visando alimentos de fácil acesso. Esses alimentos 
industrializados necessitam de conservantes como o nitrito de sódio, sendo um 
dos mais usados. Devido os benefícios e males do nitrito de sódio, há como 
quantifica-lo nas amostras utilizando o método preconizado pelo Instituo Adolfo 
Lutz. O objetivo dessa análise é quantificar o teor de nitrito que contém nessas 
amostras de mortadelas obtidas nos supermercados da cidade de Natal/RN, 
observando se o mesmo está de acordo com a legislação determinada pela 
ANVISA. Os resultados encontrados nas amostras revelaram que todas as 
amostras de mortadela estão dentro dos valores de referências permitidos pela 
lei. 
 
Palavras-chave: Nitrito de sódio; conservantes; mortadela. 

TITLE: Toxicological analyzes of mortadella samples by molecular absorption 

spectrophotometry to determine the nitrite content. 

Abstract 

 

        Consumers have been looking for more practical foods due to the constant 
change of routine, aiming for foods of easy access. These industrialized foods 
require preservatives like sodium nitrite, being one of the most used. Due to the 
benefits and ills of sodium nitrite, there is how to quantify it in the samples using 
the method recommended by the Instituto Adolfo Lutz. The objective of this 
analysis is to quantify the nitrite content contained in these samples of bologna 
obtained from supermarkets in the city of Natal / RN, observing if it is in 
accordance with the legislation determined by ANVISA. The results found in the 
samples revealed that all mortadella samples are within the reference values 
allowed by the law. 
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Keywords: Sodium nitrite; preservatives; mortadella 
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TÍTULO: Análise do clima escolar das escolas estaduais de Natal 

Resumo 

 

A educação pública, direito da população com um todo, vem passando por 
processo de sucateamento. Assim, oresgate a cultura de valorização do ensino 
público norteou este estudo que objetiva compreender a percepção 
deestudantes de rede pública de Natal/RN sobre o ambiente escolar como 
potencial propulsor de sua qualidade devida. Para tanto, desenvolveu-se estudo 
de avaliação com corte seccional e abordagem quantitativa com 125estudantes 
matriculados no ano de 2018 no segundo ano do ensino médio em escolas 
estaduais de Natal/RN. Esses estudantes responderam a um questionário sobre 
clima escolar e conhecimento de programas de incentivo ao acesso às escolas 
técnicas e 

 

universidades. Foram calculadas as frequências absolutas e relativas das 
variáveis categóricas. Como resultados, cerca de 80% dos estudantes 
concordaram que 

 

gostam de estar na escola ou sentem que tem muitos bons amigos nela; 70% 
afirmam que a relação entretodos os atores da escola (alunos, professores, 
gestores e funcionários) é boa e mais de 70% dos alunosdisseram que as aulas 
são bem pensadas e planejadas ou que os professores são bem organizados e 
ensinambem. Além disso, 67,20% sentem que quem trabalha na escola gosta 
do que faz, porque todos têm sempreboa vontade. Todavia, houve resultados 
negativos: 40% dos alunos nãosentem orgulho da escola, apenas 32% 
concordaram que todos participam das tomadas de decisões importantes na 
escola e 53% dos alunos disseram que se sentem seguros na escola. 

 
 
Palavras-chave: Promoção da Saúde. Saúde Escolar. Qualidade de vida. 

TITLE: Analysis of the school climate of the state schools from Natal 

Abstract 
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Public education, the right of the population with everything, has been undergoing 
a process of scrapping. Thus, the oresgate the culture of value of the public 
network in the school this study the objective of knowledge of digital network of 
Natal / RN about the environment school like propellant or of quality of due. The 
purpose of this study was to study sectional and quantitative data with 125 
enrolled students in the year 2018 in the second year of high school in state 
schools in Natal / RN. These students answered a questionnaire about the school 
climate and a program of knowledge of incentive programs 

 

universities. The absolute and relative frequencies of the categorical variables 
were calculated. As about 80% of students agreed that 

 

I like being in school or those who have many good friends in it; 70% state that 
relationships are the actors of the school, and managers and staff are more than 
70% of students who have practical and successful classes and teachers are well 
organized and teachers. In addition, 67.20% have to work in school than they do, 
because everyone has the right to always good. However, the result is negative: 
40% of students do not excel at school, only 32% agree that everyone 
participates in important decision-making at school and 53% of students say they 
feel safe at school. 

 
 
Keywords: Health Promotion. School Health. Quality of life. 
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TÍTULO: VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO 

DA GESTÃO DE RISCOS ASSISTENCIAIS EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

Resumo 

 

Reduzir riscos relacionados ao cuidado de saúde é uma prática recomendada, 
porém é necessário desenvolver instrumentos válidos que mensurem a adesão 
as boa prática para a segurança do paciente. O objetivo desse trabalho é 
descrever a construção e análise da validade do Questionário de Avaliação da 
Gestão de Riscos Assistenciais em Serviços de Saúde (AGRASS). Trata-se de 
validação de instrumento que se desenvolveu em 5 etapas:1) Construção do 
modelo conceitual e itens; 2) Apreciação formal multidisciplinar; 3) Grupo 
nominal para análise da validade com especialistas; 4) Desenvolvimento de 
softwares e estudo piloto nacional; 5) Delphi para análise da validade com 
utilizadores do questionário. Nas etapas 3 e 5, os itens foram julgados quanto à 
validade de face, conteúdo, utilidade e viabilidade, utilizou escala de likert 1-7. A 
versão inicial do instrumento (98 itens) foi adaptada nas etapas 2,3 e 5 para a 
versão com 40 itens . O instrumento tem duas dimensões e nove subdimensões,. 
Os softwares para coleta e análise automática geram indicadores, tabelas e 
gráficos automáticos para a instituição avaliada e conjuntos agregados. O 
Questionário AGRASS é um instrumento útil para a vigilância e mensuração da 
gestão de risco e segurança do paciente em serviços de saúde brasileiros. 

 
 
Palavras-chave: : Gestão de risco, estudo de validação, segurança do paciente 

TITLE: VALIDATION OF INSTRUMENT CONTENT TO EVALUATE 

MANAGEMENT OF ASSISTANCE RISKS IN HEALTH SERVICES 

Abstract 

 

Reducing risks related to health care is a recommended practice, but it is 
necessary to develop valid instruments that measure adherence to good practice 
for patient safety. The objective of this work is to describe the construction and 
analysis of the validity of the Questionnaire for Assessment of Healthcare Risk 
Management (AGRASS). It is validation of instrument that was developed in 5 
steps: 1) Construction of the conceptual model and items; 2) Formal 
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multidisciplinary assessment; 3) Nominal group for validity analysis with 
specialists; 4) Development of software and national pilot study; 5) Delphi for 
validity analysis with users of the questionnaire. In steps 3 and 5, the items were 
judged on face, content, utility and viability, using likert scale 1-7. The initial 
version of the instrument (98 items) was adapted in steps 2,3 and 5 for the version 
with 40 items. The instrument has two dimensions and nine subdimensions. The 
software for automatic collection and analysis generates indicators, tables and 
automatic graphs for the evaluated institution and aggregated sets. The AGRASS 
Questionnaire is a useful tool for the surveillance and measurement of risk 
management and patient safety in Brazilian health services 

 
 
Keywords: Risk Management, Validation Studies, Patient Safety 
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TÍTULO: IMAGEM CORPORAL PÓS-TRAUMA E DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMAGEM DAS VÍTIMAS DE QUEIMADURAS DE UM HOSPITAL DE 

REFERÊNCIA 

Resumo 

As queimaduras são caracterizadas como lesões cutâneas que são 
desencadeadas na grande maioria das vezes por agentes térmicos, químicos, 
elétricos ou radioativos e que necessitam de uma avaliação aprofundada, com 
identificação de diagnósticos e observação do contexto social da vítima. Este 
estudo objetiva caracterizar os diagnósticos de enfermagem e avaliar a imagem 
corporal através da escala Satisfaction With Appearance Scale (SWAP) validada 
para português-Brasil dos pacientes vítimas de queimaduras. Trata-se de estudo 
descritivo, quantitativo, realizado no Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo 
Gurgel, com 17 vítimas de queimaduras atendidas na instituição. Após análise, 
foram classificados vinte e dois diagnósticos de enfermagem, dentre esses, 
quinze são reais e sete de risco, sendo os mais prevalentes o risco de infecção; 
integridade da pele prejudicada; dor aguda. Referente à avaliação da imagem 
corporal, a média dos escores foi 29,8 pontos, indicando 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. Vítimas com queimaduras de 2° grau (29,41%) 
também estavam acima da média assim como as que tiveram mais de 20% do 
corpo queimado (29,41%). Diante disso, os principais Diagnósticos de 
Enfermagem diziam respeito ao risco de algum agravo e a maioria das vítimas 
apresentava deficiência na satisfação com sua imagem após a queimadura. 
 
Palavras-chave: Diagnósticos de Enfermagem. Queimaduras. Imagem corporal. 

TITLE: POST-TRAUMA BODY IMAGE AND NURSING DIAGNOSIS OF 

VICTIMS OF BURNS OF A REFERENCE HOSPITAL 

Abstract 

 

Burns are characterized as cutaneous lesions that are triggered in the majority of 
the time by thermal, chemical, electrical or radioactive agents and that require a 
thorough evaluation, with identification of diagnoses and observation of the social 
context of the victim. This study aims to characterize nursing diagnoses and 
evaluate body image through the Satisfaction With Appearance Scale (SWAP) 
scale validated for Portuguese-Brazil patients burn victims. This is a descriptive, 
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quantitative study carried out in the Monsenhor Hospital Complex Walfredo 
Gurgel, with 17 burn victims attended at the institution. After analysis, twenty-two 
nursing diagnoses were classified, of which fifteen are real and seven of risk, the 
most prevalent being the risk of infection; impaired skin integrity; acute pain. 
Regarding body image evaluation, the mean scores were 29.8 points, indicating 
that the patients were reasonably satisfied. Taking the average as a parameter, 
41.18% had scores above it, of these, 85.17% were in the age range of 30 to 59 
years and male. Victims with 2nd degree burns (29.41%) were also above 
average, as were those with more than 20% of the burned body (29.41%). In view 
of this, the main Nursing Diagnoses related to the risk of some injury and the 
majority of the victims presented deficiency in the satisfaction with their image 
after the burn. 

 
 
Keywords: Nursing Diagnosis. Burns. Body Image. 
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TÍTULO: EFETIVIDADE DO CHRONIC CARE MODEL NO MANEJO DA 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Resumo 

As doenças crônicas não transmissíveis são consideradas uma epidemia na 
atualidade. Sabe-se que, mundialmente, cerca de 39% das mortes prematuras 
(antes dos 70 anos) ocorrem devido a doenças cardiovasculares (DVC), doenças 
crônicas respiratórias, diabetes e câncer (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2016). O Brasil figura no sexto lugar entre os países com a mais alta taxa de 
morte por doenças cardíacas, infartos e hipertensão arterial, entre homens e 
mulheres de 35 a 74 anos. O controle da hipertensão a nível da Atenção Básica 
pode evitar o agravamento e o surgimento de complicações cardiovasculares, 
reduzindo do número de internações hospitalares e mortes por essa doença. O 
objetivo do presente estudo é sintetizar e analisar as evidências sobre a 
efetividade da Atenção Primária à Saúde na assistência e controle da 
Hipertensão Arterial. 
 
Palavras-chave: hipertensão arterial sistêmica, atenção primária à saúde 

TITLE: PRIMARY HEALTH CARE IN SYSTEMIC ARTERIAL HYPERTENSION 

IN BRAZIL 

Abstract 

Non-communicable chronic diseases are considered an epidemic today. 
Globally, about 39% of premature deaths (before age 70) occur due to 
cardiovascular diseases (CVD), chronic respiratory diseases, diabetes and 
cancer (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016). Brazil ranks sixth among 
countries with the highest death rates from heart disease, heart attacks and 
hypertension, among men and women aged 35-74 years. The control of 
hypertension in Primary Care can prevent aggravation and the appearance of 
cardiovascular complications, reducing the number of hospitalizations and deaths 
due to this disease. The objective of the present study is to synthesize and 
analyze the evidence on the effectiveness of Primary Health Care in the 
management and control of Hypertension. 
 
Keywords: systemic arterial hypertension, primary health care, basic health care 
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TÍTULO: Análise de amostras de ostras para a quantificação de arsênio total. 

Resumo 

 

O Brasil vem produzindo cada vez mais na maricultura, o consumo das ostras é 
predominantemente maior na região sul do país. O objetivo do trabalho foi avaliar 
os níveis de contaminação pelo metal pesado, arsênio, em ostras da cidade de 
Natal/RN devido ao aumento da ingestão desse alimento, podendo acarretar 
sérios riscos à saúde da população consumidora. Foram avaliados 3 amostras 
de ostras adquiridas em locais diferentes da cidade, onde se determinou a 
concentração de arsênio total a partir da espectrofotometria de absorção 
molecular. As médias dos resultados obtidos foram 0,666 mg/kg, 0,792mg/kg e 
1,202 mg/kg, sendo esse último resultado excedente do limite máximo tolerável 
de 1,00 mg/kg determinado pela legislação brasileira. 

 
 
Palavras-chave: arsênio, ostras, espectrofotometria de absorção molecular. 

TITLE: Analysis of oyster samples for a quantification of total arsenic. 

Abstract 

 

Brazil has been producing more and more in mariculture, oyster consumption is 
predominantly higher in the southern region of the country. The objective of this 
work was to evaluate the levels of heavy metal contamination, arsenic, in oysters 
of the city of Natal / RN due to the increase in the intake of this food, which could 
cause serious risks to the health of the consuming population. Three samples of 
oysters acquired in different locations of the city were evaluated, where the total 
arsenic concentration was determined from molecular absorption 
spectrophotometry. The mean values obtained were 0.666 mg / kg, 0.792 mg / 
kg and 1.202 mg / kg, the latter being a surplus of the maximum tolerable limit of 
1.00 mg / kg determined by Brazilian legislation. 
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Keywords: arsenic, oysters, molecular absorption spectrophotometry. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 317 

 

CÓDIGO: SB0314 

AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO LIRA 

ORIENTADOR: VANESSA REGIANE RESQUETI FREGONEZI 

 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TAXA DE RELAXAMENTO MUSCULAR 

INSPIRATÓRIO A PARTIR DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA NASAL EM 

CRIANÇAS SAUDÁVEIS 

Resumo 

Objetivos: Estimar valores de normalidade para os parâmetros de relaxamento 
dos músculos inspiratórios e compará-los entre sexos, faixas etárias, percentis 
corporais e por nível de atividade física em crianças saudáveis na faixa etária de 
6 a 11 anos. Metodologia: Tratou-se de um estudo observacional de caráter 
transversal. Os dados antropométricos, espirométricos e de força muscular 
respiratória foram avaliados. A taxa máxima de relaxamento (MRR), constante 
de decaimento da curva de pressão (t) e tempo de relaxamento (TR) foram 
calculados através da curva de pressão inspiratória nasal. Resultados: Foram 
avaliadas 110 crianças, sendo 55 meninos, com percentil corporal médio de 71. 
Os valores gerais encontrados entre as crianças foram 9,04 [8,09-10,86] para 
MRR, 42,20 [36,41-49,88] para t e 264 [239-298] para TR. Os parâmetros de 
relaxamento não apresentaram diferenças significativas entre as crianças 
quando comparados entre sexos, faixas etárias, percentis corporais e nível de 
atividade física (p>0,05). Conclusões: Em crianças saudáveis de 6 a 11 anos, os 
parâmetros de relaxamento são similares entre os sexos e não sofrem influência 
do percentil corporal. 
 
Palavras-chave: Taxas de Relaxamento, Músculos Inspiratório, Crianças 

TITLE: Assessment of relaxation rates of inspiratory muscles from Sniff Nasal 

Inspiratory Pressure in healthy children 

Abstract 

Objectives: To estimate normality values for the relaxation parameters of 
inspiratory muscles and compare them for sex, age, body percentile and level of 
physical activity groups in healthy children aging 6 to 11 years. Methodology: It 
was a cross-sectional study. Anthropometric, spirometric and respiratory muscle 
strength data were evaluated. Maximum relaxation rate (MRR), time constant of 
decay curve (t) and relaxation time (RT) were calculated from the nasal 
inspiratory pressure curve. Results: The sample was composed of 110 children 
(55 boys) with 71 as mean body percentile. The values were 9.04 [8.09-10.86] 
for MRR, 42.20 [36.41-49.88] for t and 264 [239-298] for RT. Relaxation 
parameters did not present significant differences among children when 
compared for sex, age, body percentile and level of physical activity groups 
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(p>0.05). Conclusions: Relaxation parameters present similar values among 
children in both sexes and they are not influenced by body percentile. 
 
Keywords: Relaxation Rates, Inspiratory Muscles, Children 
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TÍTULO: Petit Suisse: características sensoriais e intenção de compra do 

derivado lácteo (leite bovino e caprino) com baixo teor de lactose 

Resumo 

 

Este trabalho teve como propósito elaborar um derivado lácteo e verificar as 
características sensoriais do produto petitsuisse com concentrado de manga, 
utilizando concentrações da polpa em 12% e o açúcar também em 12%. Assim, 
os resultados em relação a intenção de compra e o índice de aceitabilidade 
perante aos atributos cor, aroma, sabor, textura e doçura. O processamento, os 
testes e a análise sensorial foram realizados nas unidades de Processamento 
de Leite e Derivados e Frutas e Hortaliças da Escola Agrícola de Jundiaí, campus 
Macaíba - UFRN. A avaliação do produto final ficou por conta de 50 provadores 
com idades entre 14 e 30 anos, do sexo masculino e feminino. A elaboração do 
petitsuisse com baixo teor de lactose com concentrado de manga pode 
representar uma opção de um produto com as mesmas características sensoriais 
que o tradicional para consumidores do derivado lácteo que sejam intolerantes 
a lactose. 

 
 
Palavras-chave: Concentrado; manga; processamento; polpa; lácteo. 

TITLE: Petit Suisse: sensory characteristics and intention to buy dairy derivative 

(bovine and goat milk) with low lactose content 

Abstract 

 

The objective of this work was to elaborate a dairy product and to verify the 
sensorial characteristics of the product petit suisse with mango concentrate, 
using pulp concentrations in 12% and sugar in 12%. Thus, the results in relation 
to the intention of purchase and the index of acceptability before the attributes 
color, aroma, flavor, texture and sweetness. The processing, tests and sensorial 
analysis were carried out at the Milk and Derivatives and Fruits and Vegetables 
processing units of the Jundiaí Agricultural School, Macaíba - UFRN campus. 
The evaluation of the final product was carried out by 50 tasters between the 
ages of 14 and 30 years, male and female sex.The development of low-lactose 
petit suisse with mango concentrate may represent an option for a product with 
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the same sensory characteristics as the traditional for consumers of the dairy 
derivative who are lactose intolerant. 

 
 
Keywords: Concentrate; mango;processing; pulp; dairy. 
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TÍTULO: Análise metabólica de Selaginella convoluta_raiz 

Resumo 

O desenvolvimento de projetos que contemplam e ressaltam a riqueza da 
fisiologia vegetal de plantas nativas da Caatinga culminaram com o relato da 
ocorrência do alcaloide anabasina em partes aéreas da planta Selaginella 
convoluta, e a partir desta ocorrência, tornaram-se necessários alguns estudos 
auxiliares que incrementem o projeto da Selaginella e possam servir de auxilio 
também para o esclarecimento e base de estudos posteriores. Neste sentido, 
houve a necessidade da pesquisa quanto a toxicidade desse alcaloide frente ao 
uso pela população e a elaboração de um padrão analítico da anabasina para 
servir de suporte nos trabalhos futuramente realizados com a Selaginella 
convoluta. 
 
Palavras-chave: Selaginella convoluta, Toxicidade, Alcaloide, Farmacognosia, 

Anabasina 

TITLE: Isolation and toxicity studies of the anabasin alkaloid: an aid to the 

Selaginella convoluta Project. 

Abstract 

The development of projects that contemplate and emphasize the richness of the 
plant physiology of native plants of the Caatinga culminated with the report of the 
occurrence of the anabasine alkaloid in aerial parts of the plant Selaginella 
convoluta, and from this occurrence some auxiliary studies have become 
necessary to increase the Selaginella project and can also serve as an aid to the 
clarification and basis of further studies. In this sense, there was a need to 
investigate the toxicity of this alkaloid against the use by the population and the 
elaboration of an analytical standard of anabasin to support the future work done 
with Selaginella convoluta. 
 
Keywords: Selaginella convoluta, Toxicity, Alkaloid, Pharmacognosy, Anabasine. 
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA DAS 

AMINOPEPTIDASES ERAP1, ERAP2 E LNPEP NA PRÉ-ECLÂMPSIA. 

Resumo 

 

A pré-eclampsia é uma doença hipertensiva da gravidez caracterizada pelo 
desenvolvimento de hipertensão após a 20ª semana de gestação acompanhada 
de proteinúria. É a maior causa de morte materno-fetal e possui grande 
complexidade devido ao seu caráter multifatorial. Sua patogenia ainda é incerta, 
sabe-se que a placenta contribui para o início da doença e que fatores genéticos 
também podem contribuir para o desfecho de pré-eclampsia. Estudos genéticos 
em diferentes populações indicaram os genes ERAP1, ERAP2 e LNPEP como 
importantes genes candidatos da pré-eclâmpsia. Esses genes codificam 
aminopeptidases, enzimas envolvidas em vários processos biológicos que vão 
de infecções ao câncer, além de hipertensão. Dentre as várias funções, ERAP1 
e ERAP2 regulam a pressão sanguínea e angiogênese e LNPEP promove a 
degradação de ocitocina, vasopressina e bradicinina. O objetivo deste trabalho 
é determinar a expressão gênica das aminopeptidases e os níveis plasmáticos 
de ERAP1 e LNPEP em gestantes com pré-eclâmpsia (n=15); eclampsia (n=6) 
e normotensas (n=19). Para isso foi utilizada a técnica de PCR em tempo real 
para quantificar o RNAm e o ELISA para determinar os níveis plasmáticos. Não 
foram encontradas diferenças significativas nos níveis de RNAm e níveis 
plasmáticos das aminopeptidases entre os grupos. 

 
 
Palavras-chave: Pré-eclâmpsia. Aminopeptidases. Genética 

TITLE: DETERMINATION OF GENE EXPRESSION OF ERAP1, ERAP2 AND 

LNPEP AMINOPEPTIDASES IN PRE-ECLAMPSIA. 

Abstract 

Pre-eclampsia is a hypertensive disease of pregnancy characterized by the 
development of hypertension after the 20th week of gestation accompanied by 
proteinuria. It is the major cause of maternal-fetal death and is highly complex 
due to its multifactorial character. Its pathogenesis is still uncertain, it is known 
that the placenta contributes to the onset of the disease and that genetic factors 
may also contribute to the outcome of preeclampsia. Genetic studies in different 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 323 

 

populations indicated the ERAP1, ERAP2 and LNPEP genes as important 
candidate genes for preeclampsia. These genes encode aminopeptidases, 
enzymes involved in various biological processes ranging from infections to 
cancer, in addition to hypertension. Among the various functions, ERAP1 and 
ERAP2 regulate blood pressure and angiogenesis and LNPEP promotes the 
degradation of oxytocin, vasopressin and bradykinin. The objective of this work 
is to determine the gene expression of aminopeptidases and plasma levels of 
ERAP1 and LNPEP in pregnant women with preeclampsia (n = 15); eclampsia (n 
= 6) and normotensive (n = 19). For this purpose, the real-time PCR technique 
was used to quantify mRNA and ELISA to determine plasma levels. No significant 
differences were found in mRNA levels and plasma aminopeptidase levels 
between groups. 

 
Keywords: Pre eclampsia. Aminopeptidases. Genetics. 
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TÍTULO: Aspectos toxicológicos das "legal highs": "Legal highs": uma pesquisa 

bibliográfica sistemática sobre essas novas substâncias psicoativas 

Resumo 

Apesar do vasto número de novas substâncias psicoativas (NSP), esse mercado 
é pequeno se comparado a outras drogas. O mais grave das NSP, é o 
desconhecimento dos usuários quanto às substâncias contidas nas NSP, 
elevando os riscos à saúde. Há pouco conhecimento dos efeitos gerados por 
esses produtos ou como neutralizá-los. Na pesquisa sobre as NSP, foram 
analisados 18.904 artigos publicados entre 2007 e 2017, selecionados nas bases 
de dados: PubMed, ScienceDirect, MedLine, Google Acadêmico e Scielo, 
usando os descritores: “legal highs”; "new psychoactive substances"; "new 
psychoactive substance"; "new designer drugs"; "new designer drug"; “novas 
substâncias psicoativas”; “nova substância psicoativa”; “novas drogas 
sintéticas”; “nova droga sintética”. Observou-se relatos de 141 intoxicações por 
NSP, a maioria na Europa (n=56), envolvendo o sexo masculino (65,24%). 
Dentre as NSP, as catinonas sintéticas foram mais associadas aos casos 
(38,75%), seguidas dos canabinoides sintéticos (27,58%), derivados de 
fenetilaminas (12,93%) e outras substâncias (18,96%), detectadas na urina por 
cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG-EM/EM) em 
47,41 % dos casos. Nas revisões analisadas, foi visto que pouco se conhece dos 
parâmetros farmacocinéticos e farmacológicos das NSP e seu uso tende a 
crescer. Portanto, estudos sobre os aspectos toxicológicos das NSP são cruciais 
para desenvolver programas educativos de saúde aos profissionais e ao público, 
evitando novas vítimas. 
 
Palavras-chave: novas drogas psicoativas, intoxicação, relato de casos. 

TITLE: Toxicological aspects of new psychoactive substances: a bibliographic 

research 

Abstract 

Despite the vast number of new psychoactive substances (NSPs), this market is 
small compared to other drugs. The most serious of the NSP is the lack of 
knowledge of the users about the substances contained in the NSP, raising the 
health risks. There is little knowledge of the effects generated by these products 
or how to neutralize them. In the NSP survey, 18,904 articles published between 
2007 and 2017, selected in the databases: PubMed, ScienceDirect, MedLine, 
Google Scholar and Scielo, using the descriptors: "legal highs"; "new 
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psychoactive substances"; "new psychoactive substance"; "new designer drugs"; 
"new designer drug"; "New psychoactive substances"; "New psychoactive 
substance"; "New synthetic drugs"; "New synthetic drug". There were reports of 
NSP poisonings, most of them in Europe (n = 56), involving the male sex 
(65.24%). Among the NSPs, synthetic cynonones were more associated with 
cases (38.75%), followed by synthetic cannabinoids (27.58%), phenethylamine 
derivatives (12.93%) and other substances (18.96%) detected in the urine by gas 
chromatography coupled to mass spectrometer (GC-MS / MS) in 47.41% of the 
cases. In the reviewed reviews, it was seen that little is known about the 
pharmacokinetic and pharmacological parameters of NSP and its use tends to 
grow. Therefore, studies on the toxicological aspects of NSP are crucial to 
developing health education programs for professionals and the public, avoiding 
new victims. 
 
Keywords: new psychoactive drugs, intoxication, case reports 
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TÍTULO: ANTINOCICEPÇÃO INDUZIDA PELO LABIRINTO EM CRUZ 

ELEVADO ABERTO EM RATOS FÊMEAS 

Resumo 

Situações aversivas desencadeiam um conjunto de comportamentos defensivos, 
tais como antinocicepção, alterações autonômicas, luta, fuga e imobilidade. A 
exposição dos animais ao labirinto em cruz elevado aberto (LCEa: os quatro 
braços abertos) constitui uma situação de perigo imediato e gera medo, o que 
induz antinocicepção de alta magnitude. O presente trabalho investigou a 
influência da exposição ao LCEa sobre a resposta nociceptiva de ratos fêmeas. 
Foi realizado o teste de formalina em ratos fêmeas, objetivando estimular uma 
resposta nociceptiva, para isso foi realizado a aplicação de uma injeção de 
formalina 2,5% (0,05 ml) na superfície plantar da pata traseira direita do animal. 
Durante os primeiros cinco minutos do teste, foi analisado o tempo de lambidas 
na pata tratada com formalina (1ª fase). Vinte e cinco minutos após a injeção de 
formalina, os animais foram expostos individualmente ao LCEa, ou ao LCEf (LCE 
com quatro braços fechados, situação controle), e o tempo de lambidas na pata 
foi registrado durante dez minutos (2ª fase). Os resultados mostraram que, 
durante na 1ª fase, não houve diferença significativa no tempo de lambidas na 
pata. Todavia, na 2ª fase do teste, os animais expostos ao LCEf apresentaram 
um tempo de lambidas na pata tratada, significativamente maior que os animais 
submetidos ao LCEa. Os resultados sugerem que a exposição ao LCEa induz 
antinocicepção em ratos fêmeas, que ocorre devido a aversão natural dos 
roedores a ambientes abertos. 
 
Palavras-chave: Labirinto em cruz elevado. Antinocicepção. Ratos fêmas. 

TITLE: ELEVATED PLUS MAZE-INDUCED ANTINOCICEPTION IN FEMALE 

RATS 

Abstract 

 

Aversive situations induce a set of defensive behaviors, such as antinociception, 
autonomic alterations, struggle, flight and immobility. The exposure of animals to 
open elevated plus maze (oEPM: a maze with four open arms) induces high 
magnitude antinociception due to fear generated by the immediate danger 
situation. The present article investigated the influence of fear induced by oEPM 
exposure on the nociceptive response in the Rat Behavior Laboratory. The 
formalin test was carried out to stimulate a nociceptive response. A formalin 
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injection of 2.5% (0.05 ml) was applied to the plantar surface of the right hind paw 
of animal. During the first five minutes of test, the time spentlicking the formalin-
injected paw (1ª phase) was recorded. Twenty-five minutes after formalin 
injection, the animals were individually exposed to oEPM or eEPM (enclosed 
EPM, a maze with four enclosed arms), and the time spentlicking the formalin-
injected was recorded for ten minutes (2ª phase). The results showed that during 
the first phase there was no significant difference in the time of licking in the paw. 
However, in the 2ªphase, the animals exposed to the eEPM showed a 
significantly increased time spentlicking formalin-injected than the animals 
submitted to the oEPM. The results suggest that exposure to oEPM induces 
antinociception, which occurs due to the natural aversion of rodents to open 
environments. 

 
 
Keywords: Elevated plus maze. Antinociception. Female rats. 
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TÍTULO: Avaliação da capacidade funcional, qualidade de vida e resistência 

muscular em sujeitos com Doença Arterial Obstrutiva Periférica versus 

indivíduos saudáveis 

Resumo 

 

RESUMO: 

 

 Introdução: A doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) é caracterizada por 
redução gradual do fluxo sanguíneo, devido a um processo oclusivo nos leitos 
arteriais dos membros inferiores. Métodos: O estudo foi realizado na Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairi- FACISA/ UFRN, em Santa Cruz-RN. Foram 
incluídos indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 60 e 80 anos e índice 
de tornozelo braço (ITB) menor que 0,9 e indivíduos saudáveis pareados para 
idade. Para avaliação da capacidade funcional foi utilizado o TC6, para avaliar a 
qualidade de vida o SF36 e resistência muscular o Teste da Ponta do Pé. 
Resultados: Foram avaliados 46 idosos sendo 71,7% saudáveis (n=33) e 28,3% 
com DAOP. A idade média foi 67,85 ± 5,2 anos versus 69,31 ± 3,32 anos (p= 
0,56) para o grupo DAOP e saudáveis, respectivamente. Não foram encontradas 
diferenças significativas entre os grupos quando comparados a capacidade 
funcional e resistência muscular periférica. A qualidade de vida também foi 
similar na maioria dos domínios entre os grupos (p > 0.05). Conclusão: A 
capacidade funcional e resistência muscular periférica foi estatisticamente 
similar entre os grupos avaliados. Porém quando avaliada a capacidade 
funcional através do SF-36 observou-se que indivíduos com DAOP apresentam 
menores escores neste domínio em comparação aos saudáveis. 

 
 
Palavras-chave: Doença Arterial obstrutiva Periférica. Capacidade funcional. 

Idosos 

TITLE: TITLE: Functional capacity, quality of life and peripheral muscle strength 

assessment in subjects with Peripheral arterial obstructive disease versus 

healthy individuals. 
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Abstract 

 

ABSTRACT: 

 

Background: Peripheral arterial obstructive disease (PAD) is characterized by the 
reduction of blood flow to lower limbs due to an occlusive process in the arteries. 
Methods: The study was performed at FACISA / UFRN, in Santa Cruz-RN. 
Individuals of both sex, aged between 60 and 80 years, with an ankle-brachial 
index (ABI) lower than 0.9 were recruited. Healthy individuals paired for age were 
also recruited in the community. Individuals were first assessed for 
anthropometric characteristics followed by the performance of functional capacity 
and muscle strength and quality of life tests Results: 46 individuals were 
evaluated being 28.3% (n = 13) with PAOD and 71.7% (n = 33) healthy. Mean 
age was 67.85 ± 5.2 years and 69.31 ± 3.32 years (p = 0.56) for DAOP and 
healthy subjects, respectively. No significant difference was found when we 
compared functional capacity and muscle strength between the groups. Quality 
of life was also similar between DAOP subjects and healthy individuals. 
Conclusion: Functional capacity and peripheral muscle strength was statistically 
similar between the groups as well as quality of life in most of the domains 
assessed. However, both conditions were slightly higher in the healthy group. 

 
 
Keywords: Peripheral Arterial Obstructive Disease. Functional capacity. Senio 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DO UHPLC/DAD e HPLC-

MS/TOF PARA A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA STIGMURINA, UM 

PEPITÍDIO DO ESCORPIÃO Tityus stigmurus 

Resumo 

A descoberta de novos peptídeos tem levado a um grande investimento de 
laboratórios e indústrias em pesquisas aplicadas no desenvolvimento de novos 
fármacos. Os peptídeos são moléculas de baixo peso molecular com alta 
aplicação biológica, possuindo elevada capacidade de atingir células alvo 
específicas. Porém, é notável a instabilidade de peptídeos e proteínas frente a 
variações de condições ambientais como pH, temperatura, concentração de 
solvente, entre outros. Nesse contexto, se faz necessário o uso de técnicas que 
possam avaliar a qualidade desses novos produtos biotecnológicos. Das 
técnicas utilizadas na análise de peptídeos destaca-se a Cromatografia Liquida 
de Alta Eficiência (CLAE) e a Cromatografia Liquida acoplada a o Espectrômetro 
de Massas por tempo de voo (LC-MS-TOF). Este trabalho tem como objetivo a 
validação de metodologia de análise para caracterização e avaliação do 
peptídeo inédito Stigmurina descoberto na glândula do escorpião Tytius 
stigmurus. 
 
Palavras-chave: Peptídeo sintético, cromatografia. 

TITLE: VALIDATION OF UHPLC / DAD FOR THE ASSESSMENT OF QUALITY 

OF STIGMURIN A BIOATIVE PEPTIDE OF SCORPION Tityus stigmurus. 

Abstract 

The discovery of new peptides has led to a large investment of laboratories and 
industries in applied research in the development of new drugs. Peptides are low 
molecular weight molecules with high biological application, having high ability to 
target specific target cells. However, the instability of peptides and proteins 
against changes in environmental conditions such as pH, temperature, solvent 
concentration, among others, is remarkable. In this context, it is necessary to use 
techniques that can evaluate the quality of these new biotechnological products. 
The techniques used in the analysis of peptides include High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) and Liquid Chromatography coupled to the Mass 
Spectrometer by time of flight (LC-MS-TOF). This work aims to validate the 
analysis methodology for the characterization and evaluation of the unpublished 
Stigmurine peptide discovered in the scorpion gland Tytius stigmurus. 
 
Keywords: Synthetic peptide, chromatography. 
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TÍTULO: ESTUDO RETROSPECTIVO DE ANOMALIAS VASCULARES 

Resumo 

As anomalias vasculares (AV) são um grupo de lesões distintas, que afetam 
frequentemente a região de cabeça e pescoço, com características clínicas e 
histopatológicas semelhantes, sendo extremamente comum erros referentes ao 
seu diagnóstico e classificação. Esse estudo objetivou realizar um análise 
retrospectiva e descritiva dos casos de AV investigando dados referentes ao 
sexo, idade, raça e características das lesões, como a cor, consistência, 
crescimento, aspecto, sintomatologia, diagnóstico clínico e tratamento aplicado. 
O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UFRN sob o Parecer 
de n°1.817.173. A população objeto deste estudo foi constituída pelos casos de 
AV registrados no Serviço de Patologia Oral do Departamento de Odontologia 
da UFRN. Os dados de interesse da pesquisa, foram coletados através da ficha 
clínica e dos laudos anátomo-patológicos dos pacientes selecionados. As 
análises estatísticas dos dados obtidos por esse estudo, nessa amostra 
específica, mostraram uma maior prevalência das lesões vasculares no sexo 
feminino e na raça parda, durante a terceira década de vida sendo o granuloma 
piogênico a AV mais prevalente. Entretanto os dados obtidos ainda são 
inconclusivos, visto a necessidade de uma amostra maior para uma análise mais 
ampla da prevalência e características das AVs. 
 
Palavras-chave: Hemangioma; Granuloma piogênico; Diagnóstico diferencial; 

Prevalência 

TITLE: RETROSPECTIVE STUDY OF VASCULAR ANOMALIES 

Abstract 

The vascular anomalies (VA) are a group of distinct lesions that normally affects 
the head and neck region, with similar clinical and histopathological appearances, 
which makes extremely common mistakes referring to diagnostics and 
classification. This study’s goals was to make a retrospective and descriptive 
analysis of the cases of VA, investigating data referring to gender, age, race and 
characteristic of the lesions, like color, consistency, growth, aspect, 
symptomatology, clinical diagnostic and treatment. The project was approved by 
the Research ethics committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, 
under the protocol nº 1.817.173. The population of this study was constituted by 
cases of AV recorded on the Oral Pathology Service of the Odontology 
Department of the Federal University of Rio Grande do Norte. The data of the 
selected cases were collected through the clinical chart and anatomic-
pathological medical reports. The statistical analysis of the data collected on this 
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study showed a greater prevalence of the vascular lesions on the female and on 
brown race people, during the third decade of life, being the pyogenic granuloma 
the VA most prevalent. However, the data gathered are still inconclusive in face 
of the need of a bigger sample in order to make a broader analysis of the 
prevalence and characteristics of the VAs. 
 
Keywords: Hemangioma; Granuloma, Pyogenic; Diagnosis, Differential; 

Prevalence. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO INIBIDOR DE TRIPSINA PURIFICADO DE 

SEMENTE DE TAMARINDO (Tamarindus indica L.) SOBRE A EXPRESSÃO DE 

CCK EM INTESTINO DE RATOS OBESOS 

Resumo 

A alimentação é um dos fatores mais decisivos para controle de doenças 
cardiovasculares, câncer e a síndrome metabólica (SM) e busca por ferramentas 
que auxiliem no processo de emagrecimento movimentando as pesquisas 
científicas. Dessa forma, este projeto objetiva avaliar os efeitos de o inibidor de 
tripsina purificado de sementes de tamarindo sobre a expressão relativa de 
mRNA de receptores de CCK em intestino de ratos com SM. Para tal, o inibidor 
de tripsina de sementes de tamarindo purificado (ITTp) foi obtido por 
cromatografia em coluna de afinidade. Para o estudo da expressão relativa de 
mRNA de receptores de CCK em intestino, foram utilizados ratos com obesidade 
e SM, divididos em quatro grupos, sendo um eutrófico e três com obesidade e 
SM, para dois deles administrado a dieta de alto índice glicêmico e carga 
glicêmica (dieta HGLI). Os tratamentos foram feitos por gavagem. No 11° dia os 
animais receberam a última gavagem após jejum de 8 h e foram sacrificados 
para remoção do intestino. Foi extraído e purificado o RNA total dos tecidos, 
utilizado para o estudo da expressão relativa de mRNA de CCKR1, CCKR2 por 
meio de PCR em tempo real. Como resultados preliminares da expressão 
gênica, não foi observado um aumento significativo da expressão relativa de 
mRNA dos genes estudados em intestino tanto CCK1R, quanto CCK2R tiveram 
suas expressões relativas reduzidas quando administrado o ITTp em ratos com 
obesidade e com SM em comparação ao controle.  
 
Palavras-chave: Síndrome metabólica; CCK; mRNA; Inibidor de tripsina 

TITLE: EVALUATION OF TAMARINDO SEED PURIFIED TRYSPIN INHIBITOR 

(Tamarindus indica L) ON CCK EXPRESSION IN INTESTINE OF OBESE RATS 

Abstract 

Nutrition is one of the most decisive factors for the control of cardiovascular 
diseases, cancer and the metabolic syndrome (MS) and search for tools that help 
in the process of weight loss. Thus, this project aims to evaluate the effects of the 
purified trypsin inhibitor of tamarind seeds on the relative expression of mRNA of 
CCK receptors in intestine of SM mice. To that end, the purified tamarind seed 
trypsin inhibitor (ITTÎ²) was obtained by affinity column chromatography. For the 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 334 

 

study of relative mRNA expression of CCK receptors in gut, rats with obesity and 
SM were divided into four groups, one eutrophic and three with obesity and SM, 
for two of them administered the high glycemic index and diet glycemic (HGLI 
diet). The treatments were done by gavage. On day 11 animals received the last 
gavage after 8 h fasting and were sacrificed for removal of the encephalon and 
intestine. Total tissue RNA, used to study the relative expression of CCKR1, 
CCKR2 mRNA by real-time PRC, was extracted and purified. As a preliminary 
result of gene expression, a significant increase in the relative mRNA expression 
of the genes studied in both gut CCK1R and CCK2R was not observed to have 
had their relative expressions reduced when administered ITTp in obese and SM 
mice compared to control. 
 
Keywords: Metabolic syndrome; CCK; mRNA; Trypsin Inhibitor 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 335 

 

CÓDIGO: SB0332 

AUTOR: VANESSA KAROLINE DA SILVA 

CO-AUTOR: NAYARA PRISCILA DANTAS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: DIEGO DE SOUSA DANTAS 

 

 

TÍTULO: Cuidado multiprofissional em Oncologia mamária: enfoque na cogestão 

do cuidado, na rede de atenção oncológica e funcionalidade 

Resumo 

 

O câncer é considerado um problema de saúde pública da atualidade, tendo a 
necessidade de programas e políticas públicas para controle, diagnóstico e 
tratamento, que no Brasil é regulado pela Política Nacional de Atenção 
Oncológica (PNAO) e executado pelos três níveis de atenção à saúde, formando 
uma Rede de Atenção Oncológica (RAO). Objetivo do estudo foi conhecer a 
percepção dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) sobre a RAO, 
o papel da APS nessa rede e os processos de trabalho já instituídos na linha de 
cuidado ao usuário com câncer. Estudo qualitativo, baseado na teoria das 
representações sociais. Na coleta de dados foram feitos grupos focais, guiados 
por meio de roteiros semi-estruturados, em quatro serviços de saúde das cidades 
Currais Novos/RN e Santa Cruz/RN. Participaram do estudo 23 profissionais da 
APS que atuam junto à essas equipes há, no mínimo, um ano. A análise das 
transcrições foi realizada por meio da Análise Hierárquica Descendente. 
Resultados do estudo indicam fragilidade na atuação dos profissionais da APS 
na Linha do Cuidado do Câncer, evidenciando que desconhecem a rede e não 
se reconhecem como integrantes e articuladores. Conhecer esta rede, a 
disposição da oferta de serviços, manter a comunicação ativa e constante entre 
os profissionais dos diferentes serviços e níveis de atenção são estratégias 
válidas e necessárias para a melhoria da assistência ao paciente com câncer. 

 
 
Palavras-chave: Saúde Coletiva. Atenção à saúde. Atenção Primária à Saúde. 

Oncologia. 

TITLE: Multidisciplinary care in breast oncology: focus on care co-management, 

the network of cancer care and functionality 

Abstract 

Cancer is considered a public health problem of the present time, and the need 
for public policies and programs for control, diagnosis and treatment is regulated 
in Brazil by the National Cancer Care Policy (PNAO) and implemented by the 
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three levels of health care , forming an Oncology Attention Network (RAO). The 
objective of the study was to know the perception of Primary Health Care (PHC) 
professionals about RAO, the role of PHC in this network and the work processes 
already established in the line of care for cancer patients. Qualitative study, based 
on the theory of social representations. In the data collection, focus groups were 
conducted, guided by semi-structured scripts, in four health services in the cities 
Currais Novos/RN and Santa Cruz/RN. Participated in the study 23 APS 
professionals who have worked with these teams for at least one year. The 
analysis of the transcriptions was performed through the Hierarchical Descending 
Analysis. Results of the study indicate weakness in the performance of PHC 
professionals in the Cancer Care Line, evidencing that they are unaware of the 
network and do not recognize themselves as members and articulators. Knowing 
this network, the provision of services, maintaining active and constant 
communication among professionals of different services and levels of care are 
valid and necessary strategies for improving care for the cancer patient. 
 
Keywords: Public health. Health Care. Primary Health Care. Cancer. 
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TÍTULO: CRESCIMENTO DE RÚCULA SUBMETIDA A DIFERENTES DOSES 

DE CARVÃO VEGETAL 

Resumo 

Um dos maiores dilemas da agricultura mundial é como aumentar a produção de 
alimentos para atender a demanda populacional e minimizar os impactos 
danosos ao sistema solo-planta-atmosfera. Nesse sentido, o uso do carvão 
vegetal é alternativa viável de utilização, por atuar como condicionante do solo, 
melhorando suas características químicas, físicas e biológicas. Assim, o objetivo 
deste estudo foi avaliar a resposta de plantas de rúcula (Eruca sativa Miller) a 
doses crescentes de carvão vegetal. O experimento foi conduzido na área de 
experimentação agroecológica do Grupo de Estudo em Solos (GESOLO) da 
Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN. O delineamento experimental utilizado foi em 
blocos casualizados com quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos 
foram constituídos pelas doses de 0, 3.500, 7.000 e 10.500 kg ha-1 de carvão 
vegetal. Foi avaliado o desenvolvimento agronômico da cultura da rúcula, por 
meio das variáveis: altura da planta, número de folhas, e, massa fresca e massa 
seca da parte aérea. A colheita da rúcula ocorreu 35 dias após o transplantio das 
mudas. As variáveis testadas responderam ao aumento das doses de carvão 
vegetal, constatando-se efeito linear positivo para a variável altura da planta e 
número de folhas. A partir da dose de 3.500 kg ha-1 observou-se redução no 
acúmulo de massa fresca e massa seca da parte aérea. A aplicação da dose de 
3.500 kg ha-1 de carvão vegetal mostrou-se vantajosa para as condições deste 
experimento. 
 
Palavras-chave: Rúcula, biochar, retenção de água. 

TITLE: Growth of arugula submitted to different doses of vegetable charcoal 

Abstract 

One of the greatest dilemmas in world agriculture is how to increase food 
production to meet population demand and minimize harmful impacts to the soil-
plant-atmosphere system. In this sense, the use of vegetable charcoal is a viable 
alternative to use, by acting as conditioning the soil, improving its chemical, 
physical and biological characteristics. Thus, the objective of this study was to 
evaluate the response of arugula plants to increasing doses of vegetable 
charcoal. The experiment was conducted in the area of agroecological 
experimentation of the Study Group on Soils of the Agricultural School of 
Jundiaí/UFRN. The experimental design was a randomized block with four 
treatments and four replications. The treatments were constituted by the doses 
of 0, 3.500, 7.000 and 10.500 kg ha-1 of vegetable charcoal. The agronomic 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 338 

 

development of the arugula culture was evaluated through the following 
variables: height of the plant, number of leaves, and, fresh mass and dry mass of 
the aerial part. The arugula harvest occurred 35 days after transplanting the 
seedlings. The variables responded to the increase in the doses of vegetable 
charcoal, and a positive linear effect was observed for the variable plant height 
and number of leaves. From the 3.500 kg ha-1 dose a reduction was observed in 
the accumulation of fresh mass and dry mass of the aerial part.The application of 
the 3.500 kg ha-1 dose of vegetable charcoal proved to be advantageous for the 
conditions of this experiment. 
 
Keywords: Arugula, biochar, water retention. 
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TÍTULO: Estudo da eficácia anti-prolifetativa do nanoconjugado 

PLGA+Metotrexato em células de câncer pancreático. 

Resumo 

 

O adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) corresponde a 90% dos tumores 
malignos de pâncreas. É um câncer agressivo que apresenta uma grande 
resistência aos tratamentos com quimioterapia. O objetivo do presente estudo foi 
realizar a avaliação in vitro do efeito anti-apoptótico mediante ao uso da 
nanopartícula de PLGA associada ao metotrexato, um quimioterápico padrão 
utilizado no tratamento anti-neoplasico. A combinação da nanopartícula de 
PLGA-MTX foi avaliada pelos testes de viabilidade com Alamar Blue e citometria 
de fluxo com células de adenocarcinoma ductal pancreático, PANC-1. A 
viabilidade das células PANC-1 foi reduzida frente o tratamento com a 
nanopartícula PLGA-MTX nas doses 50µg/mL e 100µg/mL no período de 24 
horas e as doses de 10–100µg/mL no período de 48 horas. Para avaliar o efeito 
pró-apoptótico do uso isolado e combinado da nanopartícula de PLGA-MTX e 
metformina, foi utilizado o método de citometria de fluxo com protocolo específico 
para definir células em apoptose inicial e apoptose tardia. Até o presente 
momento, o método foi realizado com as células tumorais PANC-1, nos períodos 
de 24 horas e 48 horas. 

 
 
Palavras-chave: PLGA; Adenocarcinoma; Toxicicidade Celular; Metotrexato 

TITLE: Study of the antiproliferative efficacy of PLGA + methotrexate 

nanoconjugate in pancreatic cancer cells. 

Abstract 

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) accounts for 90% of malignant 
pancreatic tumors. It is an aggressive cancer that is highly resistant to 
chemotherapy. The objective of the present study was to perform the in vitro 
evaluation of the anti-apoptotic effect through the use of the PLGA nanoparticle 
associated with methotrexate, a standard chemotherapeutic used in anti-
neoplastic treatment. The PLGA-MTX nanoparticle combination was evaluated 
by Alamar Blue viability tests and flow cytometry with pancreatic ductal 
adenocarcinoma cells, PANC-1. The PANC-1 cell viability was reduced by the 
treatment with the PLGA-MTX nanoparticle at 50μg / mL and 100μg / mL in the 
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24 hour period and the doses of 10-100μg / mL in the 48 hour period. To evaluate 
the pro-apoptotic effect of the isolated and combined use of the PLGA-MTX 
nanoparticle and metformin, the flow cytometry method with specific protocol to 
define cells in initial apoptosis and late apoptosis was used. To date, the method 
has been performed with PANC-1 tumor cells, in the 24 hour and 48 hour periods. 
 
Keywords: PLGA; Adenocarcinoma; Cellular Toxicity; Methotrexate 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 341 

 

CÓDIGO: SB0339 

AUTOR: JOSE AUGUSTO TORRES ESTEVAM 

ORIENTADOR: URSULA VIANA BAGNI 

 

 

TÍTULO: Aplicabilidade dos métodos de avaliação do consumo alimentar e 

nutricional em pessoas com deficiência visual 

Resumo 

A avaliação do consumo alimentar é realizada para fornecer dados para a 
implantação de planos nutricionais. A obtenção de dados fidedignos é 
desafiadora, ainda mais em pessoas com deficiência visual, assim como a 
análise desses dados. Nesse projeto o objetivo foi avaliar a aplicabilidade dos 
métodos de avaliação do consumo alimentar e nutricional em pessoas com 
deficiência visual, apontando os métodos mais apropriados para adoção pelo 
profissional na prática para conhecer alimentação de pessoas com deficiência 
visual. Trata-se de um estudo observacional transversal, desenvolvido com 98 
deficientes visuais. Foi realizada entrevista sobre a capacidade de informar, com 
precisão e sem o auxílio de outras pessoas, detalhes acerca da alimentação. A 
maior parte dos entrevistados era do sexo masculino (57,1%), de cor parda 
(54,1%) e de idade adulta (84,7%), com visão subnormal e/ou cegueira somente 
em um olho (54,1%), convivendo com a deficiência há mais da metade da vida 
(58,2%). Houve relatos de dificuldade de informar a frequência média de 
consumo dos alimentos (16,3%), a quantidade dos alimentos consumidos nas 
últimas refeições (17,3%) e os ingredientes que compunham as preparações 
(14,3%). Ficou evidente a necessidade do desenvolvimento e validação de 
novas técnicas e métodos de avaliação do consumo alimentar para pessoas com 
deficiências visuais, pois os métodos tradicionais são pouco aplicáveis nesse 
grupo. 
 
Palavras-chave: Avaliação do consumo; Deficiência visual; Métodos. 

TITLE: Applicability of methods of assessing food and nutritional consumption in 

people with visual impairment 

Abstract 

The food consumption assessment is performed to provide data for the 
implementation of nutritional plans. Obtaining reliable data is challenging, 
especially in people with visual impairment, as well as the analysis of such 
data. In this project the objective was to evaluate the applicability of methods of 
evaluation of food and nutritional consumption in people with visual impairment, 
pointing out the most appropriate methods for adoption by the professional in 
practice to know the diet of people with visual impairment. It is an observational 
cross-sectional study, developed with 98 visually impaired. An interview was 
conducted on the ability to accurately and without the help of others, details about 
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feeding. The majority of the interviewees were male (57.1%), brown (54.1%) and 
adult (84.7%), with low vision and / or blindness in only one eye (54, 1%), living 
with the disability for more than half of life (58.2%). There were reports of 
difficulties in reporting the average frequency of food consumption (16.3%), the 
amount of food consumed in the last meals (17.3%) and the ingredients that 
made up the preparations (14.3%). The need for the development and validation 
of new techniques and methods for assessing food consumption for the visually 
impaired was evident, as traditional methods are poorly applicable in this group. 
 
Keywords: Evaluation of consumption; Visual impairment; Methods. 
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TÍTULO: Associação de um protocolo de testes funcionais com a força do 

complexo do ombro em indivíduos com Síndrome do Impacto Subacromial 

Resumo 

INTRODUÇÃO: As disfunções que acometem o ombro restringem atividades da 
vida diária, diminuem a independência funcional e afetam a qualidade de vida 
dos indivíduos acometidos. São escassos os testes de desempenho funcional 
em atividades da extremidade superior que sejam de fácil e rápida mensuração 
e que não necessitem de equipamentos modernos. O objetivo desse estudo foi 
verificar a associação de um protocolo de testes funcionais com a força do 
complexo do ombro em indivíduos com Síndrome do Impacto Subacromial (SIS). 
METODOLOGIA: Participaram desse estudo 50 indivíduos com sinais clássicos 
de SIS unilateral, entre 18 e 50 anos de idade, de ambos os sexos. Os indivíduos 
foram avaliados por um protocolo de testes funcionais e foram analisados o 
tempo de execução e a força isométrica, verificada pelo dinamômetro manual da 
marca Lafayet. RESULTADOS: O protocolo funcional teve fraca correlação entre 
a força e o tempo de execução para o membro acometido e houveram diferenças 
significativas entre os membros dos testes 2 e 3, bem como a força de elevação 
entre os membros. CONCLUSÃO: não apresentaram fortes correlações entre 
força e tempo de execução, o que sugere uma nova busca por outras variáveis 
onde existam correlações mais fortes. 

 
Palavras-chave: dor no ombro; funcionalidade 

TITLE: ASSOCIATION OF A PROTOCOL OF FUNCTIONAL TESTS WITH THE 

STRENGTH OF THE SHOULDER COMPLEX IN INDIVIDUALS WITH 

SUBACROMIAL IMPACT SYNDROME 

Abstract 

INTRODUCTION: Shoulder dysfunctions restrict activities of daily living, 
decrease functional independence and affect the quality of life of affected 
individuals. There are few functional performance tests on top-end activities that 
are easy and quick to measure and do not require modern equipment. The 
objective of this study was to verify the association of a protocol of functional tests 
with the strength of the shoulder complex in individuals with Subacromial Impact 
Syndrome (SIS). METHODS: Fifty individuals with classic signs of unilateral SIS, 
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between 18 and 50 years old, of both sexes participated in this study. The 
individuals were evaluated by a protocol of functional tests and the execution time 
and the isometric force, verified by the manual dynamometer of the Lafayet 
brand, were analyzed. RESULTS: The functional protocol had a weak correlation 
between the force and the execution time for the affected limb and there were 
significant differences between the members of tests 2 and 3, as well as the lifting 
force between the limbs. CONCLUSION: they did not present strong correlations 
between force and time of execution, which suggests a new search for other 
variables where there are stronger correlations. 

 
Keywords: shoulder pain; functionality. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA PRÁTICA MENTAL SOBRE A 

MARCHA DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

Resumo 

Trabalho sobre os efeitos da prática mental sobre a marcha de indivíduos com 
AVC. Foram incluídos no estudo participantes que apresentem diagnóstico 
clínico de AVC apresentando padrão anormal da marcha. Pessoas maiores de 
18 anos, do sexo masculino e feminino, com qualquer grau de severidade da 
doença e em qualquer estágio do AVC foram incluídos. Também incluímos 
estudos onde os participantes sofreram apenas um AVC. Nós consideramos o 
conceito de prática mental como sendo uma abordagem onde se imagina o 
movimento ou parte dele, sem a sua execução real. Selecionamos estudos que 
compararam: PM, sozinha ou associada, com observação da ação, atividade 
física, ou treino de marcha funcional versus outras terapias; PM, sozinha ou 
associada, com observação da ação, atividade física, ou treino de marcha 
funcional versus efeito placebo; PM, sozinha ou associada, com observação da 
ação, atividade física, ou treino de marcha funcional versus nenhuma terapia. Os 
autores envolvidos na revisão estão na fase de busca, seleção e extração dos 
dados dos estudos que serão incluídos. Em seguida, os revisores extrairão os 
dados a partir de uma ficha de extração fornecida pela Cochrane e modificada 
pela equipe de revisão. Irão avaliar o risco de viés de cada estudo por desfecho 
e ao término do estudo, a equipe de revisores espera poder inferir com precisão 
se a prática mental realmente tem sido eficaz ou não para a reabilitação da 
marcha de indivíduos que sofreram AVC. 

 
Palavras-chave: Acidente vascular cerebral. Prática Mental. Marcha. 

Fisioterapia. 

TITLE: EVALUATION OF THE EFFECTS OF MENTAL PRACTICE ON THE 

MARCH OF INDIVIDUALS WITH VASCULAR CEREBRAL ACCIDENT: A 

SYSTEMATIC REVIEW 

Abstract 
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Work on the effects of mental practice on the gait of individuals with stroke. 
Participants were included in the study who present a clinical diagnosis of stroke 
presenting an abnormal gait pattern. Individuals over 18 years of age, male and 
female, with any degree of disease severity and at any stage of stroke were 
included. We also included studies where participants had only one stroke. We 
consider the concept of mental practice as being an approach where one 
imagines the movement or part of it without its actual execution. We selected 
studies comparing: MP, alone or associated, with observation of action, physical 
activity, or functional gait training versus other therapies; PM, alone or 
associated, with observation of action, physical activity, or functional gait training 
versus placebo effect; PM, alone or associated, with action observation, physical 
activity, or functional gait training versus no therapy. The authors involved in the 
review are in the phase of searching, selecting and extracting data from the 
studies that will be included. The reviewers will then extract the data from an 
extraction form provided by Cochrane and modified by the review team. They will 
assess the risk of bias in each study by outcome and at the end of the study, the 
team of reviewers hopes to be able to infer accurately whether or not the mental 
practice has actually been effective for the rehabilitation of the gait of individuals 
who suffered stroke. 

 
Keywords: Stroke. Mental Practice. March. Physiotherapy. 
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TÍTULO: Elaboração de geléia de abacaxi a partir de resíduos de polpa de fruta 

Resumo 

O emprego de resíduos em alimentos é uma alternativa que visa à minimização 
do impacto ambiental, uma vez que o Brasil é um grande produtor de abacaxi e 
parte dessa produção é destinada às indústrias de sucos e polpas, onde não há 
aproveitamento do resíduo gerado. Neste estudo, foram elaboradas formulações 
de geleias de abacaxi acrescentadas de resíduos da fruta com diferentes 
percentuais, avaliando a concentração de sólidos solúveis, acidez, teor de 
pectina e pH, parâmetros importantes para o processamento da geleia. Foram 
elaboradas geleias com polpa de abacaxi com os respectivos percentuais de 
resíduos 0% (padrão), 10%, 30% e 50% provenientes de uma indústria 
localizada em Macaíba/RN. A avaliação sensorial indicou excelente aceitação 
das formulações desenvolvidas, sendo a formulação de 10% a mais semelhante 
ao padrão. 
 
Palavras-chave: resíduo, geleia, abacaxi. 

TITLE: FORMULATION OF PINEAPPLE JELLY WITH THE INCORPORATION 

OF PINEAPPLE POMACE 

Abstract 

The use of residues in food is an alternative that aims minimizing the 
environmental impact, since Brazil is a major producer of pineapple and part of 
this production is destined to the juice and pulp industries, where there is no use 
of waste generated. In this study, formulations of pineapple jellies added with fruit 
residues with different percentages, evaluating the concentration of soluble 
solids, acidity, pectin content and pH, important parameters for the processing of 
jelly. Jellies with pineapple pulp were prepared with the respective percentages 
of residues 0% (standard), 10%, 30% and 50% from local industry, located in 
Macaíba/RN. The sensorial evaluation indicated an excellent acceptance of the 
developed formulation, being the formulation of 10% more similar to the standard. 
 
Keywords: residue, jelly, pineapple. 
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TÍTULO: Elaboração da manga em calda 

Resumo 

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

TITLE: Elaboration of the mango in syrup 

Abstract 

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

saponinas e polissacarídeos para ser utilizada como nova matéria-prima no 

desenvolvimento de um sabonete facial em pó. 

Resumo 

 

Tendo em vista a busca por inovação tecnológica e por matéria-prima de origem 
natural para a indústria cosmética, o presente trabalho teve como proposição 
obter o extrato e frações enriquecidas em saponinas e polissacarídeos extraídas 
do subproduto do beneficiamento industrial de Agave sisalana Perrine (Sisal), 
com o objetivo de obter um bioproduto ativo para o desenvolvimento de um 
sabonete facial hidratante em pó sem adição de tensoativos sintéticos. Os 
extratos foram obtidos a partir da prensagem do resíduo obtendo uma porção 
líquida ou do resíduo total seco em estufa os quais passaram por três 
metodologias extração (A) hidroalcoólica do extrato líquido com aquecimento e 
agitação (B) extração com água destilada em aparelho de soxhlet e (C) extração 
hidroalcoólica do extrato em pó, sendo todas as três posteriormente liofilizadas. 
As três frações liofilizadas foram filtradas em celite para concentrar os 
metabólitos de interesse. A presença de saponinas e polissacarídeos foi 
verificada por meio de Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Os 
rendimentos obtidos para as metodologias (A), (B) e (C) foram respectivamente 
27,59%, 7,54% e 9,52%. Outras metodologias de extração e obtenção das 
frações estão sendo avaliadas com o objetivo de obter melhor rendimento e 
avaliar qual o processo para se obter maior concentração de saponinas e 
polissacarídeos, para assim avaliar a segurança e realizar o desenvolvimento da 
formulação cosmética. 

 
 
Palavras-chave: Agave sisalana. Saponinas. Polissacarídeos. Cosmético. 

TITLE: In vitro and in vivo safety evaluation from enriched fractions of saponins 

and polysaccharides as a new raw material to develop a facial poder soap 

Abstract 
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Searching for technological innovation and natural raw material for cosmetic 
industry, this work has aimed to obtain extracts and enriched fractions of 
saponins and polysaccharides extracted from the industrial subproduct of Agave 
sisalana Perrine (Sisal), in order to obtain an active bioproduct and develop a 
facial powder soap with moisturizing activity and no synthetic tensoactives. The 
extracts were obtained from the pressed residues, or by oven dried residues, 
generating liquid and solid portions respectively, which were submitted to three 
different extraction methodologies (A) liquid- liquid extraction with hydroalcoholic 
solution under agitation at high temperature (B) soxhlet extraction with distilled 
water (C) and maceration of plant powder at room temperature. All the obtained 
extracts were subsequently lyophilized and submitted to filtration through celite 
in order to obtain a fraction with the interested metabolites at higher 
concentrations. The presence of saponins and polysaccharides was verified by 
Thin Layer Chromatography (TLC). The yield obtained for the A, B and C 
methodologies were 27.59%, 7.54% and 9.52% respectively, Currently, other 
methodologies to obtain extracts and enriched fractions are being developed in 
order to accomplish better yields and therefore, detect which process is better to 
obtain samples with higher concentrations of saponins and polysaccharides and 
finally evaluate its safety and develop the cosmetic formulation. 

 
 
Keywords: Agave sisalana. Saponins. Polysaccharides. Cosmetic 
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TÍTULO: Caracterização física e físico-quimicamente a manteiga de Bati 

(Ouratea sp.) 

Resumo 

A espécie Ouratea é conhecida como batiputá, suas sementes podem ser 
utilizadas para produzir a “Manteiga de bati”, rica em ácidos graxos saturados e 
insaturados. Graças a esta composição, a manteiga de bati pode ser um 
potencial substrato para a produção de lipases, classe de enzimas capazes de 
catalisar a hidrólise de triglicerídeos para glicerol e ácidos graxos livres. A 
utilização de um substrato natural, como a manteiga de bati, para produzir as 
lipases pode ser bastante proveitoso para a indústria. Por isso, o objetivo do 
presente estudo foi caracterizar físico e físico-quimicamente a manteiga de bati. 
Os achados mostram baixos teores de umidade, elevada acidez e valores altos 
para o índice de peróxido, o que pode ser negativo para o consumo humano 
tendo em vista a susceptibilidade a oxidação, porém pode representar uma fonte 
em potencial para o uso como substrato para a produção de lipase. 

 

  

 
Palavras-chave: Batiputá. Ouratea. Manteiga de bati. Análise físico-química. 

TITLE: Physical and chemochemical characterization of Bati butter (Ouratea sp.) 

Abstract 

The Ouratea species is known as batiputá, its seeds can be used to produce bati 
butter, rich in saturated and unsaturated fatty acids. Thanks to this composition, 
bati butter may be a potential substrate for the production of lipases, in other 
words, a class of enzymes capable of catalyzing the hydrolysis of triglycerides to 
glycerol and free fatty acids. The use of a natural substrate, such as bati butter, 
to produce the lipases can be quite useful for the industry. Therefore, the 
objective of the present study was to characterize physically and physico-
chemically bati butter. The findings show low levels of moisture, high acidity and 
high values for the peroxidation index, which may be negative for human 
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consumption in view of the susceptibility to oxidation, but may represent a 
potential source for the use as a substrate for the production of lipase. 

 

  

 
Keywords: Batiputá. Ouratea. Bati butter. Physical-chemical analysis. 
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TÍTULO: Avaliação de Interações Medicamentosas Na Atenção Primária À 

Saúde 

Resumo 

As interações medicamentosas (IM) podem interferir na segurança do paciente 
pela possibilidade de risco de ocorrência de reações adversas ou resposta 
farmacológica inadequada. E a possibilidade de ocorrência de IM está 
diretamente relacionada com a quantidade de medicamentos que são prescritos. 
Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar interações medicamentosas no 
âmbito da atenção primária à saúde no município de Caicó-RN. Os dados foram 
coletados na central de abastecimento farmacêutico (CAF) do município. Foram 
ao total 1622 prescrições que faziam parte do arquivo referente ao período de 
outubro a dezembro de 2017 e, até o momento, foram avaliadas 350 prescrições. 
A avaliação consistiu na identificação do prescritor, quantidade e quais os 
medicamentos que foram prescritos por receita. Os dados obtidos foram 
colocados em planilha do Excel e posteriormente foi feito as análises com auxílio 
da base Micromedex. Os resultados encontrados mostraram que 14,57% das 
prescrições avaliadas apresentou potencial de (IM) e destes, o tipo de IM mais 
encontrado foi o moderado. A avaliação das prescrições na atenção primária do 
município de Caicó-RN, sugerem preocupação, pois existe ocorrência de 
interações medicamentosas de risco moderado e maior o que pode ser causador 
de risco a segurança do paciente. 
 
Palavras-chave: assistência farmacêutica, reações adversas, prescrição 

TITLE: Evaluation of drug interactions in primary health care 

Abstract 

Drug interactions (MI) may interfere with patient safety because of the possibility 
of adverse reactions or inadequate pharmacological response. And the possibility 
of occurrence of MI is directly related to the amount of medications that are 
prescribed. Therefore, the objective of this study was to evaluate drug 
interactions in primary health care in the municipality of Caicó-RN. The data were 
collected at the pharmaceutical supply center (CAF) of the municipality. There 
were 1622 prescriptions that were part of the archive referring to the period from 
october to december 2017 and to date, 350 prescriptions have been evaluated. 
The evaluation consisted of identifying the prescriber, quantity and which drugs 
were prescribed per prescription. The data obtained were placed in an Excel 
spreadsheet and later the analyzes were done using the Micromedex database. 
The results showed that 14.57% of the prescriptions evaluated presented 
potential of (MI) and of these, the type of MI most found was the moderate. The 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 355 

 

evaluation of prescriptions in the primary care of the municipality of Caicó-RN, 
suggest concern, as there are occurrences of drug interactions of moderate and 
greater type that can be a risk for the safety of the patient. 
 
Keywords: pharmaceutical assistance, adverse reactions, prescription 
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TÍTULO: Produto lácteo com baixo teor de lactose: Doce de leite cremoso (leite 

bovino e caprino) 

Resumo 

 

O doce de leite obtido através de uma concentração parcial do leite com açúcar 
até atingir seu ponto ideal que é de 68°brix. O objetivo deste trabalho foi a 
obtenção do processamento tecnológico do produto lácteo com baixo teor de 
lactose. Observa-se um grande crescimento no número de pessoas com 
deficiência em digerir o carboidrato presente no leite, a lactose. A hidrólise de 
leite e derivados permite que este grupo de pessoas tenham possam ingerir os 
derivados lácteo. Para a obtenção do produto com redução de lactose foi 
adicionada a enzima lactase ao leite. O resultado deste trabalho não mostrou 
diferença significativa no sabor entre as amostras de doce com e sem lactose. A 
coloração do doce de leite sem lactose foi mais intensa quando comparado ao 
doce de leite tradicional. Além disso, o produto teve uma boa aceitação. 

 
 
Palavras-chave: Hidrólise enzimática. Escala Hedônica. Teste de Aceitação. 

TITLE: Dairy product with low lactose content: Creamy milk candy. 

Abstract 

 

The dulce de leche obtained through a partial concentration of the milk with sugar 
until reaching its ideal point that is 68 ° Brix. The objective of this work was to 
obtain the technological processing of the dairy product with low lactose content. 
There is a great increase in the number of people with a disability in digesting the 
carbohydrate present in milk, lactose. The hydrolysis of milk and derivatives 
allows this group of people to be able to ingest the dairy products. To obtain the 
product with reduction of lactose was added the enzyme lactase to milk. The 
result of this work did not show significant difference in flavor between sweet and 
non-lactose sweet samples. Lactose-free milk coloration was more intense when 
compared to traditional milk candy. In addition, the product has been well 
accepted. 
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Keywords: Enzymatic hydrolysis. Hedonic Scale. Acceptance Test. 
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TÍTULO: Projetos de Intervenção no campo da Educação em Saúde 

Resumo 

Pesquisa documental com uma abordagem qualitativa, que teve como objetivo: 
Analisar os Projetos de intervenção do Curso de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde no campo da educação. Este curso teve como propósito 
qualificar os processos de Gestão do Trabalho e da Educação no âmbito do setor 
público de saúde, especificamente desenvolvidos nos estados das Regiões 
Centro-Oeste na modalidade a distância, através da capacitação dos técnicos 
que atuam nas dimensões política, técnica e administrativa. Sendo assim, 
buscou apoiar as equipes gestoras e fortalecer as ações de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde criando a oportunidade de acesso a novos 
conhecimentos teóricos e práticos, contribuindo assim para qualificação da área 
no Sistema Único de Saúde (SUS). Os dados foram coletados a partir dos 
Trabalhos de Conclusão do Curso (TCC), na plataforma virtual que se 
caracterizaram como projeto de intervenção no âmbito do serviço e que foram 
consideradas como fontes secundárias. A análise dos projetos foi feita através 
da técnica de análise temática de conteúdo proposta por Minayo (2013). Os 
resultados da região centro oeste apresentados por estado mostraram mais 
semelhanças que diferenças entre os mesmos. As conclusões evidenciam a 
importância da modalidade do trabalho de conclusão como projeto de 
intervenção para natureza do curso e perfil dos alunos. 
 
Palavras-chave: Educação na saúde; Recursos humanos; Gestão da educação. 

TITLE: PROJECTS IN THE FIELD OF EDUCATION 

Abstract 

Documentary research with a qualitative approach, whose objective was: To 
analyze the intervention projects of the Course of Management of Work and 
Education in Health in the field of education. This course aimed to qualify the 
processes of Labor Management and Education in the scope of the public health 
sector, specifically developed in the states of the Central-West and North Regions 
in the Discrete modality, through the training of technicians who work in the 
political, technical and administrative. Thus, it sought to support the management 
teams and strengthen the actions of Health Work Management by creating the 
opportunity of access to new theoretical and practical knowledge, thus 
contributing to the qualification of the area of Work Management and Health 
Education in the Unified Health System (SUS). The data were collected from the 
Works of Conclusion of the Course (TCC), which were characterized as 
intervention project within the scope of the service and were considered as 
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secondary sources. The analysis of the projects was done through the thematic 
content analysis technique proposed by Minayo (2013). The results of the center-
west region presented by state showed more similarities than differences 
between them. The conclusions highlight the importance of the modality of the 
conclusion work as an intervention project for the nature of the course and the 
profile of the students. 
 
Keywords: Health education; Human Resources; Education management. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de bolo a partir da farinha da semente de melão como 

alternativa de aproveitamento integral dos alimentos 

Resumo 

 

Em um cenário de incentivo às práticas sustentáveis, inserida no contexto da 
produção alimentar, é fundamental repensar o desperdício no processo 
produtivo de refeições coletivas, sobretudo quanto ao aproveitamento de 
resíduos. O objetivo do presente estudo foi desenvolver produto alimentício 
(bolo) a partir de formulações utilizando farinha de semente de melão cantaloupe 
como ingrediente alimentar. A metodologia foi dividida em cinco etapas: 
formulação e produção dos bolos; avaliação microbiológica; avaliação sensorial; 
aspectos éticos e análise estatística. Foram elaborados 4 formulações de bolo, 
nas seguintes proporções: 0%, 10%, 30%, 50% de farinha de semente de melão, 
em substituição à farinha de trigo. O perfil dos provadores foi avaliado quanto ao 
gênero, idade, consumo médio de bolo e preferência de sabores de bolo. 
Participaram da pesquisa 135 voluntários, sendo a idade média de 25 anos, 
gênero feminino, 80% (n=108), e gênero masculino, 20% (n=27). O índice de 
aceitabilidade (IA) dos bolos com farinha de semente de melão foi de 79%, 73% 
e 68%, para as concentrações de 10%, 30% e 50%, respectivamente. Enquanto 
que o IA do bolo padrão (sem semente de melão) foi de 73%. Os bolos 
elaborados com a farinha de semente de melão a 10 e 30% obtiveram 
aceitabilidade satisfatória. Desta forma, pode-se verificar que é possível produzir 
bolos com a substituição parcial da farinha de trigo pela farinha de semente de 
melão que agrega maior valor nutricional no produto final. 

 
 
Palavras-chave: bolo; farinha; melão cantaloupe; análise sensorial. 

TITLE: Cake development from melon seed meal as an alternative for the integral 

use of food 

Abstract 

 

In a scenario of encouraging sustainable practices, inserted in the context of food 
production, it is fundamental to rethink the waste in the productive process of 
collective meals, especially regarding the use of waste. The objective of the 
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present study was to develop food product (cake) from formulations using 
cantaloupe melon seed meal as a food ingredient. The methodology was divided 
into five stages: formulation and production of the cakes; microbiological 
evaluation; sensory evaluation; ethical aspects and statistical analysis. Four cake 
formulations were prepared in the following proportions: 0%, 10%, 30%, 50% 
melon seed meal, replacing wheat flour. The profile of the tasters was evaluated 
regarding gender, age, average cake consumption and preference of cake 
flavors. Thirty-five volunteers participated in the study, being the mean age of 25 
years, female gender, 80% (n = 108), and male gender, 20% (n = 27). The melon 
seed bake rate was 79%, 73% and 68%, respectively, at 10%, 30% and 50%, 
respectively. While the AI of the standard cake (without melon seed) was 73%. 
The cakes made with 10 and 30% melon seed flour obtained satisfactory 
acceptability. In this way, it can be verified that it is possible to produce cakes 
with the partial substitution of wheat flour for the melon seed flour that adds 
greater nutritional value in the final product. 

 
 
Keywords: cake; flour; melon cantaloupe; sensory analysis 
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TÍTULO: Estudo bibliográfico sobre permanência e êxito 

Resumo 

 

Neste texto apresentamos os resultados preliminares do plano de trabalho 
intitulado "Mapeando os fatores que interferem na permanência e êxito dos 
estudantes dos cursos técnicos e da graduação tecnológica da Escola de Saúde 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ESUFRN)". Este projeto teve 
como objetivo identificar na produção científica da educação profissional em 
saúde o perfil dos trabalhos que enfocam estudos sobre a permanência e êxito 
dos estudantes dos cursos técnicos e de graduação tecnológica. A pesquisa 
bibliográfica da produção científica dos últimos 05 (cinco) anos foi realizada em 
diversas bases de dados, tais como Biblioteca Virtual Em Saúde (BVS/BIREME), 
que congrega as bases das Ciências da Saúde em Geral onde selecionou-se a 
Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS), o Centro Latino-
Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (SCIELO); na 
CAPES, o Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 
Esta pesquisa possibilitará a médio e longo prazos assegurar o embasamento 
teórico para a realização do projeto de pesquisa intitulado “Estudo sobre 
permanência e êxito dos estudantes da Escola de Saúde/UFRN” aprovado pela 
Pró-reitoria de Pesquisa da UFRN para o período 2017-2019, o qual busca 
construir política de permanência e êxito dos estudantes dos cursos técnicos e 
de graduação tecnológica da Escola de Saúde/UFRN. 

 
 
Palavras-chave: Educação. Educação Profissionalizante. Permanência. Êxito. 

TITLE: Study on permanence and success of health students: a bibliometric study 

Abstract 

 

In this text we present the preliminary results of the work plan entitled "Mapping 
the factors that interfere in the permanence and success of students of the 
technical courses and technological graduation of the School of Health of the 
Federal University of Rio Grande do Norte (ESUFRN)." This project aimed to 
identify in the scientific production of professional health education the profile of 
the works that focus studies on the permanence and success of students of 
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technical courses and technological graduation. The bibliographic research of the 
scientific production of the last 05 (five) years was carried out in several 
databases, such as Virtual Health Library (BVS / BIREME), which congregates 
the bases of Health Sciences in General where Latin Literature was selected -
American in Health Sciences (LILACS), Latin American and Caribbean Center 
for Health Sciences Information (SCIELO); and at CAPES, the Thesis Bank of 
the Coordination of Improvement of Higher Level Personnel, Brazilian Digital 
Library of Theses and Dissertations (BDTD). This research will make it possible 
in the medium and long term to assure the theoretical basis for the research 
project entitled "Study on permanence and success of students of the School of 
Health / UFRN" approved by the UFRN Research Office for the period 2017-2018 
, which seeks to build a policy of permanence and success of students of 
technical courses and technological graduation of the School of Health / UFRN. 

 
 
Keywords: Education. Professional education. Permanence. Success. 
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TÍTULO: Apoio e rede social de mulheres em tratamento do câncer de mama 

Resumo 

Apresentando curva ascendente nas projeções realizadas para os próximos 
anos, o câncer de mama, tipo de neoplasia mais incidente entre as mulheres em 
nível mundial e principal causa de mortalidade no Brasil, reflete um grave 
problema de saúde pública, o qual, diante do incremento de casos e do aumento 
das taxas de sobrevida do câncer, torna imperativa a realização de estudos para 
a compreensão dessa problemática. No tocante aos impactos relacionados ao 
diagnóstico, tratamento e sobrevida, pesquisas apontam o apoio social como 
aspecto de importância significativa para os cuidados das mulheres por tal 
enfermidade acometida, uma vez que esse apoio é considerado um fator protetor 
e recuperador da saúde da mulher com câncer. Dado o exposto, o presente 
estudo objetiva verificar a prevalência do apoio social e seus fatores associados 
às mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama.Na análise bivariada 
dos aspectos socioeconômicos e clínicos, observa-se que o apoio social teve 
associação estatística significativa com a autopercepção negativa de saúde em 
todas as dimensões. Na dimensão material, foram significativas ainda as 
características estado civil e prática regular de atividade física, não havendo 
associação significativa no tocante aos aspectos clínicos. As demais categorias 
das variáveis referentes aos aspectos socioeconômicos não foram significativas 
nos domínios afetivo, emocional, informação, interação social positiva, bem 
como no escore global. Os aspectos concern 
 
Palavras-chave: Câncer de mama. Apoio social. Sobrevida. Cuidado em saúde. 

TITLE: Social support in the healthcare of women submitted to breast cancer 

treatment 

Abstract 

With a rising curve in projections for the coming years, breast cancer, the most 
common type of neoplasm among women worldwide and the main cause of 
mortality in Brazil, It reflects a serious public health problem. Its cases and the 
increase in cancer survival rates makes it imperative to carry out studies to 
understand this situation. Regarding the impacts related to diagnosis, its 
treatment and survival, research indicates that social support is a significant 
aspect of women's care for such disease, since this support is considered a 
protective and healing factor for the health of women with cancer. About that, the 
present study aims to verify the prevalence of social support and its associated 
factors in women undergoing breast cancer treatment. 
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Keywords: Breast cancer. Social support. Survivors. Health care. 
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TÍTULO: Efeito da telmisartana nas vias de sinalização NFkB e TGF beta/Smad 

2/3 na mucosite oral em hamsters 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A mucosite oral se refere a uma condição inflamatória bastante 
comum e debilitante da terapia antineoplásica, principalmente nas regiões de 
cabeça e pescoço. A MO é caracterizada pelo eritema oral, dor e ulceração e 
formações pseudomembranosas na cavidade oral, orofaringe e hipofaringe. O 
objetivo desse estudo é avaliar a atividade pleitrópica do Telmisartana (TEL), um 
bloqueador dos receptores AT2 de angiotensina II, no tratamento da mucosite 
oral (MO) induzida por 5-fluorouracil. METODOLOGIA: A Telmisartana foi 
administrada diariamente, por via oral nas doses 1, 5 e 10 mg/Kg. A mucosite 
oral foi induzida nos hamsters no 1º e 2º dia do experimento nas doses de 60 e 
40 mg/kg, i.p., respectivamente. No 4° dia, após anestesia com xilazina e 
quetamina as mucosas jugais dos animais foram escoriadas mecanicamente 
com o auxílio de uma agulha de ponta romba, a fim de reproduzir os sinais 
clínicos da irritação crônica e como fator potenciador para a mucosite, ou seja, 
conferindo um trauma mecânico (TM). No 10º dia, os animais foram 
eutanasiados e subsequentemente as mucosas jugais foram retiradas para 
análise imunohistoquímica. RESULTADOS: Os resultados obtidos 
demonstraram que o tratamento com o telmisartana nas doses de 5 e 10 mg/kg 
diminuiram significativamente os escores histopatológicos e macroscópicos 
quando comparados ao grupo 5-FU. CONCLUSÃO: Portanto, pode-se afirmar 
que o Telmisartana preveniu a mucosite oral no modelo experimental em 
hamsters induzido por 5-FU. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Estomatite. Espectrometria. Bloqueadoes 

Angiotensina 

TITLE: EFFECT OF TELMISARTAN ON THE NFKB AND TGF BETA / SMAD 

2/3 SIGNALING WAYS IN ORAL MUCOSITE IN HAMSTERS 

Abstract 

INTRODUCTION: Oral mucositis refers to a very common and debilitating 
inflammatory condition of antineoplastic therapy, especially in the head and neck 
regions. MO is characterized by oral erythema, pain and ulceration, and 
pseudomembranous formations in the oral cavity, oropharynx and hypopharynx. 
The objective of this study is to evaluate the plethoropic activity of Telmisartan 
(TEL), an AT2 receptor blocker of angiotensin II, in the treatment of oral mucositis 
(MO) induced by 5-fluorouracil. METHODOLOGY: Telmisartan was given daily, 
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orally at doses 1, 5 and 10 mg / kg. Oral mucositis was induced in the hamsters 
on the 1st and 2nd day of the experiment at doses of 60 and 40 mg / kg, i.p., 
respectively. On day 4, after anesthesia with xylazine and ketamine, the animals' 
oral mucosa were mechanically primed with the aid of a blunt tip needle to 
reproduce the clinical signs of chronic irritation and as a potentiating factor for 
mucositis, conferring mechanical trauma (TM). On the 10th day, the animals were 
euthanized and subsequently the oral mucosa were removed for 
immunohistochemical analysis. RESULTS: The results showed that treatment 
with telmisartan at doses of 5 and 10 mg / kg significantly decreased the 
histopathological and macroscopic scores when compared to the 5-FU group. 
CONCLUSION: Therefore, it can be stated that Telmisartan prevented oral 
mucositis in the experimental model in hamsters induced by 5-FU. 
 
Keywords: Keywords: Stomatitis Spectrometry, Fluorescence. Angiotensin II type 

1 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 368 

 

CÓDIGO: SB0361 

AUTOR: ALINE BRUNA DA SILVA PINHEIRO 

ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ 

 

 

TÍTULO: Estudo preliminar de efeito ansiolítico da valeriana officinalis em ratos 

Resumo 

A Valeriana officinalis é uma planta herbácea pertencente à família 
valerianaceae, tendo sido empregada como um sedativo ameno desde os 
tempos dos gregos romanos. A ansiedade é um importante objeto de pesquisa 
em neurofarmacologia por se tratar de um transtorno que afeta 
aproximadamente um oitavo da população mundial. O objetivo desse estudo foi 
avaliar o comportamento de ratos tratados com extrato padronizado de V. 
officinalis no labirinto em cruz elevado, com isso investigar a sua ação ansiolítica, 
observar o comportamento de ratos tratados com extrato de V. officinalis no 
campo aberto e assim investigar a sua ação sedativa. 
 
Palavras-chave: Valeriana officinalis. Ansiedade. Ratos. 

TITLE: Preliminary study of the anxiolytic effect of valerian officinalis in rats 

Abstract 

Valeriana officinalis is a herbaceous plant belonging to the family valerianaceae, 
having been used with moderate sedative since the times of the greeks and 
romans. 
 
Anxiety is an important abject of research in neuropharmacology because it is a 
disorder that effects approximately one-eighth of the worldwide population. The 
objective of this study was to evaluate the behavior os rats treated with standard 
extract of V. officinalis in the high cross labyrinth, investigating their anxiolytic 
action, as well as to observe the behavior of rats treated with extract of V. 
officinalis in the open field and to investigate its sedative action. 
 
Keywords: Valeriana officinalis. Anxiety. Rats. 
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TÍTULO: Implementação de ações educativas com ênfase em boas práticas na 

manipulação aos feirantes que comercializam pescado nas feiras livres do 

município de Parnamirim-RN 

Resumo 

Herança de antigas civilizações, as feiras livres se destacam por oferecerem uma 
vasta quantidade de diversos tipos de materiais, especialmente alimentares e, 
dentre eles, o pescado, possuindo alta digestibilidade e valor biológico. Apesar 
de nutritiva, a matéria-prima possui características favoráveis à deterioração, o 
que, somado às condições higiênico-sanitárias inadequadas, muitas vezes 
observadas em feiras livres de modo geral, põe em risco a saúde do consumidor. 
Acrescido a isso, a observação da ausência de materiais informativos, voltados 
especificamente para feirantes manipuladores de pescado, inspirou a 
elaboração de uma cartilha que inserisse informações educativas aos mesmos, 
precisamente no município de Parnamirim – RN. A escolha dos tópicos 
abordados no trabalho desenvolvido foi pautada nas principais carências 
observadas no distrito selecionado, assim como em recomendações da 
resolução número 216/2004 (RDC 216/2004) da ANVISA, utilizando também de 
ilustrações, acentuando um toque lúdico, havendo sido, por fim, desenvolvido no 
programa Power Point, no formato de slides. Após a finalização do trabalho, foi 
possível a observação de que o pescado negociado nas feiras livres possui 
grande potencial, possibilitado se proveniente dos conhecimentos necessários 
acerca de boas práticas de higiene manipulação. 
 
Palavras-chave: Boas práticas, Peixe, Higiene, Cartilha. 

TITLE: Implementation of educational actions with an emphasis on the 

manipulation of the marketers who sell fish in the free trade fairs in the 

municipality of Parnamirim - RN. 

Abstract 

Inheritance of ancient civilizations, the free fairs stand out by offering a vast 
amount of different types of materials, especially food, and among them, fish, 
possessing high digestibility and biological value. Although nutritious, the raw 
material has characteristics favorable to deterioration, which, added to the 
inadequate hygienic-sanitary conditions often observed in free markets in 
general, endangers the health of those who consume it. In addition, the 
observation of the lack of informative materials, specifically aimed at fish 
manipulators, inspired the preparation of a booklet that inserted educational 
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information, precisely in the municipality of Parnamirim - RN. The choice of topics 
covered in the work developed was based on the main needs observed in the 
selected district, as well as on recommendations of the ANVISA resolution 
216/2004 (RDC 216/2004), also using illustrations, accentuating a playful touch, 
having been developed in the Power Point program, in the format of slides. After 
completing the work, it was possible to observe that the fish traded in the free 
trade show great potential, provided that the necessary knowledge about good 
hygiene practices are applied. 
 
Keywords: Good Practices, Fish, Hygiene, booklet. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE UM NOVO INIBIDOR DE TRIPSINA PURIFICADO DE 

SEMENTE DE TAMARINDO (Tamarindus indica L.) SOBRE PARÃMETROS 

BIOQUÍMICOS DE RATOS OBESOS 

Resumo 

A obesidade é um dos maiores problemas de saúde da atualidade por estar 
associada aos riscos de DCNTs, e devido a essa crescente prevalência, têm 
aumentado a busca por novos métodos para combatê-las. Nesse sentido já 
foram relatados os efeitos sacietogênico e anti-inflamatório dos inibidores de 
tripsina das sementes de tamarindo, no entanto seus efeitos sobre desordens 
metabólicas e sobre parâmetros bioquímicos não foi estudado. Dessa maneira, 
é importante com um inibidor purificado avaliar as suas propriedades para a 
prevenção e/ou controle de doença que envolvam alterações metabólicas. Neste 
estudo, foi avaliado o efeito do inibidor de tripsina de sementes de tamarindo 
purificado (ITTp) em alterações metabólicas induzidas pela dieta experimental, 
rica em carboidrato simples em ratos Wistar. Utilizou-se seis grupos (n=6) de 
ratos Wistar alimentados com dieta experimental e com diagnóstico nutricional 
de obesidade e tratados por 10 dias. Ao final, no 11º dia de experimento, os ratos 
foram avaliados quanto aos parâmetros bioquímicos. Para o efeito de ITTp sobre 
as variáveis bioquímicas, os grupos não apresentaram diferenças após o 
tratamento. Com exceção das variáveis TG e VLDL-C, em que os animais dos 
grupos que consumiram a dieta experimental comparados aos ratos com 
obesidade tratados com ITTp e dieta padrão para os ratos com obesidade que 
apresentaram as concentrações de TG mais baixas. 
 
Palavras-chave: Obesidade, inibidor de tripsina purificado, variáveis bioquímicas 

TITLE: EVALUATION OF A NEW TAMARINDO (Tamarindus indica L.) PURE 

SEED TRIPSINE INHIBITOR ON BIOCHEMICAL PARAMETERS OF OBESE 

RATS 

Abstract 

Obesity is one of the greatest health problems today because it is associated with 
the risks of CNCDs, and due to this growing prevalence, the search for new 
methods to combat them has increased. In this sense the satiety and anti-
inflammatory effects of trypsin inhibitors of tamarind seeds have been reported, 
however their effects on metabolic disorders and on biochemical parameters 
have not been studied. Thus, it is important with a purified inhibitor to assess its 
properties for the prevention and / or control of disease involving metabolic 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 372 

 

changes. In this study, the effect of the purified tamarind seed trypsin inhibitor 
(ITTp) on metabolic alterations induced by the experimental diet, rich in simple 
carbohydrate in Wistar rats, was evaluated. Six groups (n = 6) of Wistar rats fed 
experimental diet and nutritional diagnosis of obesity were treated and treated for 
10 days. At the end, on the 11th day of the experiment, rats were evaluated for 
biochemical parameters. For the ITTp effect on the biochemical variables, the 
groups showed no difference after treatment. With the exception of the TG and 
VLDL-C variables, the animals in the experimental diet groups compared to the 
ITTp-treated obese mice and the standard diet for the obese mice that had the 
lowest TG concentrations. 
 
Keywords: Obesity, purified trypsin inhibitor, biochemical variables 
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TÍTULO: Efeito da suplementação com diferentes dosagens de RRR-alfa-

tocoferol sobre os níveis de alfa-tocoferol nos leites colostro, de transição e 

maduro. 

Resumo 

Esse estudo teve como objetivo avaliar a concentração de alfa-tocoferol no leite 
materno, até 30 dias pós-parto, de puérperas suplementadas com RRR-alfa-
tocoferol. Após o parto as puérperas foram alocadas nos grupos: controle, sem 
nenhuma intervenção; suplementado 1, recebendo a dose de 400 UI de RRR-
alfa-tocoferol; e suplementado 2, recebendo a dose de 800 UI, com 12 
participantes cada. Foi coletado leite materno, no período da manhã após jejum 
de 8-12 horas, em 4 momentos: 1o(0hora) antes da suplementação, 2o(24h), 3o 
(7-10dias) e 4o (30dias) pós-parto. A quantificação do alfa-tocoferol foi feita por 
cromatografia liquida de alta eficiência. A concentração de alfa-tocoferol no leite 
colostro(0hora) correspondeu a 1119,2±282 mcg/dL no grupo controle, 
1073,1±274 mcg/dL no suplementado 1 e 1023,2±215 mcg/dL no suplementado 
2, (p>0,05). Houve um aumento significativo do alfa-tocoferol 24h após a 
suplementação tanto no grupo suplementado 1 quanto no 2, comparados ao 
controle (p<0,001). A suplementação foi eficaz até o leite de transição no grupo 
2, apresentando um aumento do alfa-tocoferol quando comparado ao controle e 
ao suplementado 1 (p<0,001). Ao longo da lactação há diminuição fisiológica 
desse nutriente, porém essa foi menor nos grupos suplementados. A 
suplementação proporcionou aumento da concentração de alfa-tocoferol no leite 
colostro 24h após ser administrada. No entanto, observou-se que o grupo 2 
manteve esse aumento até o leite de transição, sendo mais eficaz. 
 
Palavras-chave: Vitamina E. Suplementação alimentar. Leite humano. Período 

pós-parto. 

TITLE: EFFECT OF SUPPLEMENTATION WITH DIFFERENT ADVANTAGES 

OF RRR-ALPHA-TOCOFEROL ON THE LEVELS OF ALPHA-TOCOPHEROL 

IN COLOSTRO, TRANSITION AND MATURE MILK 

Abstract 
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This study aimed to evaluate the alpha-tocopherol concentration in the mother's 
milk, up to 30 days postpartum, of puerperae supplemented with RRR-alpha-
tocopherol. After delivery, the puerperae were allocated to the groups: control, 
without any intervention; supplemented 1 and 2, receiving the dose of 400UI and 
800UI of alpha-tocopherol; respectively, with 12 participants each. Breast milk 
was collected in the morning after fasting of 8-12 hours in 4 moments: 1o (0h) 
before supplementation, 2o (24h), 3o (7-10days) and 4o (30days) postpartum. 
Alpha-tocopherol quantification was performed by high performance liquid 
chromatography. The concentration in the colostrum milk 0 hour corresponded to 
1119.2 ± 282mcg / dL in the control group, 1073.1 ± 274mcg / dL in the 
supplementation 1 and 1023.2 ± 215mcg / dL in the supplementation 2, 0.05). 
There was a significant increase in alpha-tocopherol 24 hours after 
supplementation in both supplemented group 1 and group 2 compared to control 
(p <0.001). Supplementation was effective until transition milk in group 2, 
presenting an increase of alpha-tocopherol when compared to control and 
supplement 1 (p <0.001). Throughout the lactation there is physiological 
decrease of the nutrient, being smaller in the supplemented groups. 
Supplementation increase in the concentration of alpha-tocopherol in colostrum 
milk 24 hours after administration. It was observed that group 2 maintained this 
increase until the transition milk, being more effective. 
 
Keywords: Vitamin E. Food supplementation. Human milk. Postpartum period. 
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TÍTULO: Barreiras de capacidade funcional para a participação em programas 

de reabilitação cardiovascular em um estado do Nordeste Brasileiro. 

Resumo 

As doenças cardiovasculares são conhecidas devido ao seu alto índice de 
morbidade e mortalidade. Mediante desse quadro foi desenvolvido os programas 
de reabilitação cardiovascular. No Brasil, segundo a SBC, morreu no ano de 
2017 cerca de 300 mil indivíduos por alguma DCV. Apesar disso existe 
dificuldade de acesso a esses programas principalmente no Nordeste e Norte do 
país. Esse estudo busca avaliar como o estado funcional pode interferir ao 
acesso e adesão aos PRCV. Este é um estudo do tipo observacional, transversal 
e de abordagem comparativa, que utilizou dados auto referidos e secundários. 
As avaliações foram realizadas nos serviços públicos e privado do município de 
Natal através das seguintes escalas:Prova Cognitiva de Leganés, os dados 
clinico e antropométricos foram retirados dos prontuários dos voluntários,Critério 
de Classificação econômica Brasil para avaliação sociodemografica e a Escala 
de Barreiras para Reabilitação Cardíaca. Foram avaliados 140 indivíduos, onde 
a única categoria que obteve diferença estatística entre os dois tipos de serviço 
foi o “acho-me muito velho” sendo mais frequente nos serviços privados 
(1,16±0,55), de acordo com o nível de tratamento o item “não ter energia” foi a 
maior barreira para os pacientes internados (1,85±1,26). Mediante dos nossos 
resultados é possível inferir que existem barreiras relacionadas ao estado 
funcional do paciente elegível para os PRCV que os limitam a serem 
encaminhados e a permanecerem em tais programas. 
 
Palavras-chave: reabilitação cardíaca, funcionalidade, adesão, barreiras 

TITLE: Functional status according to the EBRC as a barrier to participation in 

cardiovascular rehabilitation programs in a state in the Northeast of Brazil. 

Abstract 

Cardiovascular diseases are known because of their high morbidity and mortality 
rate. Through this framework the cardiovascular rehabilitation programs were 
developed. In Brazil, according to SBC, in the year 2017 about 300 thousand 
individuals died due to some CVD. Despite this, there is difficulty in accessing 
these programs, mainly in the Northeast and North of the country. This study aims 
to evaluate how functional status may interfere with access to and adherence to 
PRCV. This is an observational, cross-sectional, comparative-based study using 
self-reported and secondary data. The evaluations were carried out in the public 
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and private services of the municipality of Natal through the following scales: 
Leganés Cognitive Test, clinical and anthropometric data were taken from the 
volunteers' charts, Brazil Economic classification criteria for sociodemographic 
evaluation and the Barrier Rehabilitation Scale Cardiac 140 individuals were 
evaluated, where the only category that obtained statistical difference between 
the two types of service was the "I think myself very old" being more frequent in 
private services (1.16 ± 0.55), according to the level of treatment the item "not 
having energy" was the biggest barrier for hospitalized patients (1.85 ± 1.26). 
From our results it is possible to infer that there are barriers related to the 
functional status of patients eligible for PRCV, which limit them to being referred 
to and remaining in such programs. 
 
Keywords: cardiac rehabilitation, functionality, adherence, barriers 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 377 

 

CÓDIGO: SB0378 

AUTOR: MARIA LUISA DE MEDEIROS FALCAO 

CO-AUTOR: PAULO HENRIQUE DANTAS MARINHO 

ORIENTADOR: EDUARDO MARTINS VENTICINQUE 

 

 

TÍTULO: LEVANTAMENTO DA MASTOFAUNA DE MÉDIO E GRANDE PORTE 

DO PARQUE NACIONAL DA FURNA FEIA, CAATINGA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, ATRAVÉS DE ARMADILHAMENTO FOTOGRÁFICO 

Resumo 

A Caatinga é um ambiente semiárido formado por um mosaico de formações 
arbustivas espinhosas e florestas sazonalmente secas. Os mamíferos de médio 
a grande porte (MMGP) são o grupo normalmente mais ameaçado, contudo a 
carência de estudos sobre a mastofauna da Caatinga é reflexo dos históricos 
poucos investimentos em pesquisas na região, acarretando a escassez de 
unidades de conservação. O objetivo deste estudo foi levantar a diversidade da 
comunidade de MMGP no Parque Nacional (Parna) da Furna Feia, RN, Brasil, 
para investigar a sua integridade biótica e a importância desta Unidade de 
Conservacão (UC) para a manutenção da mastofauna da Caatinga. De março a 
abril de 2018, durante o período chuvoso, foram instaladas 46 armadilhas 
fotográficas automáticas distribuídas por todo parque, e permaneceram ativas 
em média 50 dias (21 - 83 dias). Ao final, foram registrados 11 mamíferos 
silvestres de médio a grande porte ocorrendo no Parna da Furna Feia. Entre eles 
estão representantes de seis ordens e 9 famílias. Esse trabalho, até onde 
sabemos, é o primeiro levantamento sistemático que confirma a ocorrência de 
11 espécies MMGP no Parque Nacional da Furna Feia, incluindo duas espécies 
ameaçadas de extinção (Leopardus tigrinus e Herpailurus yagouaroundi). Esse 
trabalho demostra que o Parque Nacional da Furna Feia abriga uma porção 
relevante da mastofauna de MMGP da Caatinga, incluindo espécies ameaçadas 
e frugívoros de grande porte extintas localmente em grande parte do bioma. 
 
Palavras-chave: Biodiversidade,conservação,riqueza de espécies,unidade de 

conservação 

TITLE: SURVEY OF MEDIUM TO LARGE-SIZED MAMMALS OF THE 

NATIONAL PARK OF FURNA FEIA, CAATINGA OF RIO GRANDE DO NORTE, 

THROUGH CAMERA TRAPPING 

Abstract 

The Caatinga is a semi-arid environment formed by a mosaic of thorny shrub 
formations and seasonally dry forests. Medium to large sized mammals are the 
most commonly threatened group, however the lack of studies on the Caatinga 
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mammals reflects the few historical research investments in the region. This also 
results in the scarcity of protected areas. The objective of this study was to survey 
the diversity of the medium to large sized mammals community in the National 
Park (Parna) of Furna Feia, RN, Brazil, to investigate its biotic integrity and the 
importance of this protected area for the maintenance of the Caatinga mammals. 
From March to April 2018, during the rainy season, 46 camera traps distributed 
throughout the park were installed, and remained active for an average of 50 days 
(21 - 83 days). At the end, 11 wild mammals of medium to large size were 
recorded in Furna Feia National Park. Among them are representatives of six 
orders and 9 families. This work, as far as we know, is the first systematic survey 
to confirm the occurrence of 11 medium and large mammal species in the 
National Park of Furna Feia, including two endangered species (Leopardus 
tigrinus and Herpailurus yagouaroundi). This work reveals that the Furna Feia 
National Park is home to a significant portion of the Caatinga medium to large-
sized mammals, including endangered species and large frugivores extinguished 
locally in much of the biome. 
 
Keywords: Biodiversity; Conservation; species richness; conservation unit 
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TÍTULO: KEFIR –Sorvete de kefir: características sensoriais e intenção de 

consumo do derivado lácteo com baixo teor de lactose 

Resumo 

 

Com a crescente demanda de produtos lácteos com baixo teor lactose, o 
fermentado de kefir é um derivado lácteo que apresenta diversos efeitos 
probióticos relacionados à sua utilização, porém, ainda sendo pouco conhecido 
e divulgado no país. O trabalho realizado teve como objetivo desenvolver um 
sorvete de kefir proveniente de leite bovino com a redução da lactose, saborizado 
com polpa concentrada de goiaba. Com os resultados da análise sensorial 
observou-se uma grande aceitação pelos consumidores. 

 
 
Palavras-chave: fermentado lácteo, probiótico, gelado comestível, aceitação. 

TITLE: Kefir ice cream: sensory characteristics and intention to consume the 

dairy derivative with low lactose content 

Abstract 

 

With the increasing demand for dairy products with low lactose content and 
fermented kefir being a milk derivative that has several probiotic effects related 
to its use, but still little known and disseminated in the country, the objective of 
the work was to develop an ice cream of kefir from bovine milk with reduced 
lactose, flavored with concentrated guava pulp. With the results of the sensorial 
analysis, we can observe a great acceptance by the probable consumers. 

 
 
Keywords: probiotics, fermented milk, edible ice cream, acceptance. 
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TÍTULO: Aprendendo como ser avaliador cego de estudo de intervenção de duas 

modalidades de exercícios para o tratamento de mulheres com fibromialgia. 

Resumo 

Objetivos: Aprofundar os conhecimentos sobre avaliação fisioterapêutica em 
fibromialgia; executar e compreender a importância da avaliação cega de 
pacientes em estudo clínico de intervenção; entender os aspectos de uma 
doença crônica, vivenciar a prática da fisioterapia baseada em evidências 
científicas. Metodologia: Um estudo controlado, randomizado e cego”, onde 42 
pacientes com diagnóstico médico de fibromialgia foram randomizadas em dois 
grupos: grupo pilates em solo (n=21), e o grupo exercício aeróbico aquático 
(n=21). Os instrumentos de avaliação utilizados foram a escala visual de dor 
(EVA), o questionário de impacto de fibromialgia (FIQ), o questionário de estado 
de Saúde (SF-36), Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), a escala 
de Pensamentos Catastróficos sobre Dor e o questionário de crenças e evitação 
do medo (FABQ-BR). Resultados e Discussão: Nesse plano de trabalho 
podemos apontar como resultados o aprofundamento e aprimoramento sobre 
avaliação fisioterapêutica em fibromialgia, aliado a oportunidade de aplicar 
questionários relacionados a doença. Conclusão: Além da importância da 
vivência prática do estudo clínico, controlado, randomizado com avaliador cego 
no tratamento por exercícios de pilates em solo versus aeróbico aquático para 
mulheres com fibromialgia, os alunos colaboradores aprenderam a aplicar 
questionários e testes funcionais que avaliam a capacidade funcional das 
pacientes, assim como avaliação do sono e qualidade de vida das mesmas. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia. Fibromialgia. Intervenção. Conhecimento. 

TITLE: Learning how to be a blind evaluator of interventional study of two 

modalities of exercises for the treatment of women with fibromyalgia. 

Abstract 

Objectives: To deepen the knowledge about physiotherapeutic evaluation in 
fibromyalgia; perform and understand the importance of blind assessment of 
patients in a clinical intervention study; to understand the aspects of a chronic 
disease, to experience the practice of physiotherapy based on scientific 
evidence. Methodology: A controlled, randomized, blind study, "where 42 patients 
with a medical diagnosis of fibromyalgia were randomized into two groups: the 
pilates group in soil (n = 21) and the aerobic exercise group (n = 21). The 
instruments of evaluation used were Visual Analogue Scale (VAS), Fibromyalgia 
Impact Questionnaire (FIQ), Health Status Questionnaire (SF-36), and Pittsburgh 
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Sleep Quality Index (PSQI), Scale of Catastrophic Thoughts on Pain and the 
belief and fear avoidance questionnaire (FABQ-BR). Results and Discussion: In 
this work plan, we can point out as results the deepening and improvement on 
physiotherapeutic evaluation in fibromyalgia, together with the opportunity to 
apply questionnaires related to the disease. Conclusion: Beyond importance to 
the practical experience of a clinical, controlled, randomized trial with a blind 
evaluator in the treatment of pilates exercises in the solo versus aqua aerobic 
exercise for women with fibromyalgia, the collaborating students learned to apply 
questionnaires and functional tests that evaluate the functional capacity of 
patients, as well as sleep evaluation and quality of life of the patients. 
 
Keywords: Physiotherapy. Fibromyalgia. Intervention. Knowledge. 
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TÍTULO: Efeito da suplementação com diferentes dosagens de RRR-alfa-

tocoferol sobre os níveis de retinol nos leites colostro, de transição e maduro. 

Resumo 

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o efeito da suplementação com diferentes 
dosagens de RRR-alfa-tocoferol sobre a concentração de retinol no leite 
materno, do pós-parto imediato até 30 dias após. As puérperas foram alocadas 
nos grupos: controle, sem nenhuma intervenção;suplementado 1, recebendo a 
dose de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol; e suplementado 2, recebendo a dose de 
800 UI, cada grupo contendo 12 participantes. Foi coletado leite materno, no 
período da manhã após jejum de 8-12 horas, em 4 momentos: 1o(leite colostro-
0hora) antes da suplementação, 2o(leite colostro–24horas), 3o(leite de 
transição–7-10 dias) e 4o(leite maduro–30 dias) pós-parto. A quantificação do 
alfa-tocoferol foi feita por cromatografia liquida de alta eficiência. A concentração 
de retinol no leite colostro (0hora) correspondeu a 89,4±26,8mcg/dL no grupo 
controle, 90,5±26,4mcg/dL no suplementado 1 e 88,2±20,7mcg/dL no 
suplementado 2 (p>0,05).Houve um aumento significativo do retinol 24horas 
após a suplementação tanto no grupo suplementado 1 quanto no 2, comparados 
ao controle (p<0,001).A suplementação foi eficaz até o leite de transição, 
apresentando aumento do retinol no suplementado 1 (p=0,012) e no 
suplementado 2 (p<0,001), comparados ao controle. Ao longo da lactação ocorre 
uma diminuição fisiológica desse nutriente, porém essa foi menor nos grupos 
suplementados. A suplementação com diferentes dosagens de RRR-alfa-
tocoferol proporcionou aumento da concentração de retinol até o leite de 
transição 
 
Palavras-chave: Vitamina A. Leite humano. Suplemento alimentar. Puerpério. 

TITLE: EFFECT OF SUPPLEMENTATION WITH DIFFERENT DOSES OF RRR-

ALPHA-TOCOPHEROL ON LEVELS OF RETINOL IN COLOSTRO, 

TRANSITION AND MATURE MILK. 

Abstract 

The objective of this research was to evaluate the effect of supplementation with 
different dosages of alpha-tocopherol on the concentration of retinol in breast 
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milk, from immediate postpartum up to 30 days after. The puerperae were 
allocated to the groups: control, without any intervention, supplemented 1, 
receiving the dose of 400 IU RRR-alpha-tocopherol; and supplemented 2, 
receiving the dose of 800 IU, each group containing 12 participants. Breastmilk 
was collected in the morning after fasting of 8-12 hours in 4 moments: 1o (0h) 
before supplementation, 2o (24h), 3o (7-10 days) and 4o (30 days) postpartum . 
Alpha-tocopherol quantification was performed by high performance liquid 
chromatography. The concentration of retinol in colostrum milk (0 hr) 
corresponded to 89.4 ± 26.8 mcg / dL in the control group, 90.5 ± 26.4 mcg / dL 
in the supplement 1 and 88.2 ± 20.7 mcg / dL in the 2 (p> 0.05). There was an 
increase in retinol 24 hours after supplementation in both supplemented group 1 
and group 2 compared to control (p <0.001). Supplementation was effective until 
transition milk. During the lactation a physiological decrease of this nutrient 
occurs, but this was smaller in the supplemented groups. Supplementation with 
different dosages of alpha-tocopherol provided an increase in retinol 
concentration up to the transition milk. 
 
Keywords: Vitamin A. Human milk. Food supplement. Puerperium. 
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TÍTULO: EFEITOS DO TREINO EM ESTEIRA INCLINADA SOBRE VARIÁVEIS 

CARDIOVASCULARES DE PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL 

Resumo 

Introdução: É comum haver comprometimento funcional de indivíduos após 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), com implicações cardiovasculares. O treino 
de marcha em esteira com diferentes inclinações é sugerido como intervenção 
para melhora desses parâmetros. Objetivos: Analisar os efeitos do treino em 
esteira inclinada nos parâmetros cardiovasculares em indivíduos com AVC 
crônico. Metodologia: Participaram 9 indivíduos de ambos os sexos, idade média 
de 61 anos e tempo médio de sequela de 45 meses. Foram randomizados em 3 
grupos: Controle (treino na esteira sem inclinação); Experimental I (treino com 
5% de inclinação), e Experimental II (treino com 10% de inclinação). Em todos 
os grupos, o treino durou 30 minutos, 3 vezes/semana, por 6 semanas. 
Parâmetros cardiovasculares (pressão arterial média - PAM e frequência 
cardíaca - FC) foram mensurados durante o teste de caminhada de 2 minutos, 
na avaliação inicial, ao final do treinamento, e um mês após o término do 
treinamento (follow up). Resultados: Os parâmetros cardiovasculares se 
comportaram de maneira semelhante entre os grupos, com a PAM tendendo a 
reduzir após o treinamento e no follow up, e com a FC mantendo-se 
relativamente estável em todos os momentos analisados. Conclusão: Os dados 
indicam que o treino na esteira com diferentes inclinações parece promover 
redução na PAM e manutenção da FC durante e após o treinamento. Contudo, 
sugere-se considerar maior número de participantes, para que os resultados 
sejam mais consistente 
 
Palavras-chave: Exercício Aeróbico, Marcha, Fisioterapia, Reabilitação 

TITLE: Effects of inclined treadmill gait training on cardiovascular function in 

stroke patients 

Abstract 

Introduction: It is common to observe functional impairment in patients after 
stroke, leading to implications in cardiovascular function. Treadmill training using 
different inclines is suggested as intervention to improve parameters. Objectives: 
To analyze the effects of inclined treadmill gait training on cardiovascular function 
in chronic stroke patients. Methodology: 9 individuals participated of both sexes, 
mean age of 61 years and mean sequel time of 45 months. Patients were 
randomized into three groups: Control (treadmill gait training without incline); 
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Experimental I (training at 5% incline); and Experimental II (training at 10% 
incline). All groups had 30-minute training duration, 3 times per week, for 6 
weeks. Cardiovascular parameters (arterial pressure and heart rate – HR) were 
measured using digital sphygmomanometer and heart rate monitor during two-
minute walk test, at baseline, after six-week training (post-training) and after 1-
month of the end of training (follow-up). Results: The cardiovascular parameters 
behaved similarly between groups, with mean arterial pressure (PAM) values 
tending to reduce at post-training and follow up, and HR remaining relatively 
stable in all groups. Conclusion: Data indicate that treadmill training with different 
incline is safe, promoting a reduction in MAP and maintenance of HR during and 
after training. However, it is suggested to consider a larger number of 
participants, so that the results are more consistent. 
 
Keywords: Aerobic Exercise, Gait, Physical Therapy Specialty, Rehabilitation. 
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TÍTULO: Paisagem acústica: ferramenta para análise de processos ecológicos 

em área de Caatinga potiguar 

Resumo 

A transmissão do som é um dos principais mecanismos de comunicação utilizado 
pelos animais. Assim, o som pode nos dar importantes informações sobre o 
ambiente. Na busca para compreender a relação entre processos ecológicos e 
acústicos, surge um campo dentro da Bioacústica chamado de Ecologia de 
Paisagens Acústicas, que visa compreender a estrutura e dinâmica desses 
processos ecológicos que são mediados por sons. O estudo foi conduzido no 
Município de Lajes, Rio Grande do Norte, com o objetivo de caracterizar a 
paisagem acústica em uma área de Caatinga. Para tanto, a coleta de dados foi 
feita usando um gravador autônomo SongMeter SM3, amostrando um minuto a 
cada quinze minutos, na estação seca e chuvosa. Os sinais sonoros foram 
contabilizados e classificados em aves, insetos e mamíferos. Esse resultado foi 
comparado com dois índices acústicos: Índice de Diversidade Acústica (ADI) e 
Índice de Entropia Acústica (H). Encontramos diferenças entre os padrões de 
atividade acústica dos grupos nas duas estações. As aves apresentaram maior 
período de atividade na estação chuvosa, assim como os insetos. Devido ao 
baixo n amostral, não pudemos tirar conclusões sobre a atividade dos mamíferos 
na área. A diferença entre as estações também se refletiu nos índices, sendo 
que esses foram influenciados tanto pela atividade de aves quanto de insetos. 
 
Palavras-chave: Paisagem Acústica; Caatinga; Índices Acústicos; Atividade 

Acústica 

TITLE: Soundscape: tool for analysis of ecological processes in the Caatinga 

area potiguar 

Abstract 

Sound transmission is one of the main mechanisms used by animals to 
communicate. Thus, sound can give us important information about the 
environment. In the quest to understand the relationship between ecological and 
acoustic processes, a new field called Ecology of Acoustic Soundscape arises, 
which aims to understand the structure and dynamics of the ecological processes 
mediated by sounds. The present study was conducted in the Municipality of 
Lajes, Rio Grande do Norte, aiming to characterize the soundscape in an area of 
Caatinga. To do so, we collected data using an autonomous recorder SongMeter 
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SM3, sampling one minute every fifteen minutes in the dry and rainy season. The 
sound signals were counted and classified in three categories: birds, insects and 
mammals. This result was compared with two acoustic indices: Acoustic Diversity 
Index (ADI) and Acoustic Entropy Index (H). We found differences between the 
acoustic activity patterns of the groups between the two seasons. The birds were 
active through all day in the rainy season, as did the insects. Due to the low 
sample size, we could not draw conclusions about the activity of the mammals in 
the area. The difference between the seasons was also reflected in the indices, 
which were influenced both by the activity of birds and insects. 
 
Keywords: Soundscape; Caatinga; Acoustic Indices; Acoustic Activity 
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TÍTULO: A experiência da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte com a formação de Técnicos em Registros e Informações em 

Saúde 

Resumo 

 

Este artigo descreve a experiência da Escola de Saúde da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte na oferta do Curso Técnico em Registros e Informações 
em Saúde, discutindo sua estrutura curricular e a experiência acadêmica dos 
estudantes no que diz respeito à conclusão, evasão e reprovação. Trata-se de 
uma pesquisa avaliativa, em que foram analisados os dois planos de curso 
implantados durante o período das ofertas de turmas e os relatórios do 
rendimento dos alunos. Identificou-se uma redução da fragmentação dos 
conteúdos, com as alterações realizadas no segundo plano e uma taxa de 
evasão preocupante, muito maior durante o início do curso e nas turmas que 
integraram o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. 

 
 
Palavras-chave: CTRIS;rendimento escolar; educação profissional. 

TITLE: The experience of Health School of the Federal University of Rio Grande 

do Norte in offer of the Technical Course on Health Records and Information 

Abstract 

 

This article describes the experience of Health School of the Federal University 
of Rio Grande do Norte in offer of the Technical Course on Health Records and 
Information, discussing its curricular structure and the students' academic 
experience with regard to conclusion, dropout and reproof. This is an evaluative 
research, which analyzed two course plans implemented during the period of 
classes and the reports of the school performance. A reduction in the 
fragmentation of contents were identified in the second plan and a worrying 
dropout rate, much higher during the beginning of the course and in the classes 
that were part of the National Program for Access to Technical Education and 
Employment. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 389 

 

 
 
Keywords: CTRIS;School performance; professional education. 
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TÍTULO: Analise estereológica das adaptações morfoquantitativas do núcleo 

paraventricular do hipotálamo durante a maturação em cutias 

Resumo 

A inervação autonômica cardíaca é influenciada por componentes centrais,que 
modulam a alças simpáticas e parassimpáticas podendo passar por alterações 
morfofuncionais naturais durante o desenvolvimento pós-natal. Neste trabalho 
foi analisado, sob a luz do delineamento estereológico, usando métodos 
tridimensionais, um dos componentes centrais do neuroeixo do controle 
cardíaco, o núcleo paraventricular (PVN). buscando possíveis adaptações 
morfoquantitativas relacionadas à maturação e ao envelhecimento do mesmo, 
para isso utilizamos 6 encéfalos de cutias machos saudáveis da espécie 
Dasyprocta agouti, alocados em 3 grupos: G1 neonatos (n=2); G2 jovens (n=2); 
e G3 adultos (n=2). Estes foram submetidos à eutanásia; dissecação e 
individualização do órgão; amostragem de maneira sistemática, uniforme e 
aleatória; processamento histológico; e estimativa dos parâmetros esterologicos. 
Como resultados macromorfometricos, obtivemos: Peso (g) – G1: 8,58, G2: 
12,89, e G3: 11,03; Comprimento (mm) – G1: 37,62, G2: 30,54, e G3: 29,31; 
Largura (mm) – G1: 26,72, G2: 30,54, e G3: 29,31; e Espessura – G1: 0,253, G2: 
20,89, e G3: 19,61; e morfoquantitativo, obtivemos a média do volume ocupado 
pelo PVN (mm3): G1: 0,263; G2: 0,455; e G3: 0,307. Os resultados mostram uma 
diferença entre os grupos estudados. Portanto a idade influencia o tamanho do 
encéfalo e do núcleo Estimativa futura do tamanho dos neurônios e número total 
irá revelar se o aumento é por hiperplasia e/ou hipertrofia. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento pós-natal. Estereologia. Núcleo 

Paraventricular. 

TITLE: Stereological analysis of the morphoquantitative adaptations of the 

paraventricular nucleus of the hypothalamus during maturation in agouti. 

Preliminary results. 

Abstract 

Autonomic innervation is influenced by central components, which modulate 
sympathetic and parasympathetic alicriances when undergoing morphofunctional 
changes during the study period. In this work, three-dimensional methods, one of 
the central components of the cardiac neurosurgeon, the paraventricular nucleus 
(PVN), were analyzed in the light of the stereological delineation. The possible 
alterations are the morpho-quantitative ones related to the maturation and the 
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aging of the same, for that are used 6 encephals of healthy male cuties of the 
species Dasyprocta agouti, allocated in 3 groups: G1 neonates (n = 2); G2 
youngs (n = 2); and G3 adults (n = 2). These were accused of euthanasia; 
dissection and individualization of the organ; systematic, uniform and random; 
histological processing; and amount of stereochemistry results. 
Macromorphometric, macromorphometry, we obtain: Weight (g) - G1: 8.58, G2: 
12.89, and G3: 11.03; Length (mm) -G1: 37.62, G2: 30.54, and G3: 29.31; Width 
(mm) -G1: 26.72, G2: 30.54, and G3: 29.31; and Thickness-G1: 0.253, G2: 20.89, 
and G3: 19.61; and morphoquantitative results, we obtained a mean of the 
volume occupied by PVN (mm3): G1: 0.263; G2: 0.455; and G3: 0.307. The result 
shows a difference between the groups studied. Age influences the size of the 
brain and the nucleus Increased size of neurons and total number of cases that 
increase or hyperplasia and / or hypertrophy. 
 
Keywords: Postnatal development. Stereology. Paraventricular Nucleus. 
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TÍTULO: PRODUTIVIDADE DO PINHÃO MANSO (Jatropha curcas L.) E 

TEORES DE P NO SOLO SOB ADUBAÇÃO COM FERTILIZANTES 

ORGÂNICOS E BIOFERTILIZANTES DE ROCHAS 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade do pinhão manso e os teores 
de P disponíveis do solo, sob os efeitos da adubação com fertilizantes orgânicos 
e biofertilizantes de rochas. O experimento foi realizado em Argissolo Amarelo 
Distrófico, o sob um delineamento experimental em blocos ao acaso em 
esquema fatorial 6x2, 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. 

 
Palavras-chave: Biofertilizante. Micorriza. Fósforo. Produtividade. Argissolo 

Amarelo. 

TITLE: YIELD OF THE JATROPHA (Jatropha curcas L.) AND SOIL P 

CONTENTS UNDER FERTILIZATION WITH ORGANIC FERTILIZERS AND 

BIOFERTILIZERS OF ROCKS 

Abstract 

 

The objective of this work was to evaluate the productivity of the Jatropha and 
the available P contents of the soil, under the effects of fertilization with organic 
fertilizers and biofertilizers of rocks. The experiment was carried out in the Yellow 
Dystrophic Argissolo, under a experimental design in randomized block design in 
a 6x2 factorial scheme, with six treatments of cover fertilization (UV–cow urine, 
BL–liquid biofertilizer, EP–fish effluent, BPK–biofertilizer of phosphate/potassium 
rocks; RPK–phosphate/potassium rock, AM–mineral fertilization) and two 
mycorrhizal treatments (with and without mycorrhization), with four replications. 
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Keywords: Biofertilizer. Mycorrhizae. Phosphorus. Yield. Yellow Argissolo. 
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TÍTULO: Processo de validação de um protocolo de testes para avaliar o 

desempenho funcional do ombro em indivíduos com Síndrome do Impacto 

Subacromial 

Resumo 

Introdução: As disfunções que acometem o ombro podem ser caracterizadas 
por limitações da amplitude de movimento e força devido à dor e a restrições nas 
atividades diárias, no entanto, são raros os testes que avaliam o desempenho 
funcional da extremidade superior. Assim, há a necessidade de se desenvolver 
testes funcionais que possam ser utilizados no ambiente clínico, de fácil e rápida 
mensuração e baixo custo. Objetivo: Verificar a confiabilidade de um protocolo 
de testes funcionais da extremidade superior simulando elementos de atividades 
funcionais. Métodos: Participaram deste estudo 21 indivíduos (9 homens e 12 
mulheres; 30,71±14,79 anos) com sintomas clínicos de Síndrome do Impacto 
Subacromial unilateral. Todos foram avaliados quanto a função e dor no ombro 
pelo questionário Penn Shoulder Score e realizaram um protocolo de 3 testes 
funcionais simulando atividades diárias: alcançar um ponto acima da cabeça; 
alcançar a parte posterior da cabeça; e alcançar as costas ou a escápula oposta. 
Para calcular a confiabilidade foi usado o Intraclass Correlation Coefficient. 
Resultados e Discussão: A confiabilidade relativa esteve entre boa e excelente 
no domínio tempo dos testes funcionais. Para os domínios dor e esforço, a 
confiabilidade foi moderada ou boa, exceto para o domínio dor do teste alcançar 
a parte posterior da cabeça que obteve confiabilidade excelente. Conclusão: 
Verificou-se uma excelente confiabilidade do protocolo de testes quando 
realizado pelo mesmo avaliador. 

 
Palavras-chave: Dor no ombro. Funcionalidade. Validade de medidas. 

TITLE: Validation process of a test protocol to evaluate the functional 

performance of the shoulder in individuals with Subacromial Impact Syndrome 

Abstract 

Introduction: The dysfunctions that affect the shoulder can limit the range of 
motion and influence on daily activities. However, the tests that evaluate the 
function of the upper extremity are rare. Thus, it is necessary to develop tests 
that can be useful in the clinical environment, of easy application, quick 
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measurement and low cost. Objectives: To evaluate the reliability of a protocol 
of functional tests for upper limbs simulating elements of functional activities. 
Methods: Twenty-one individuals (9 men and 12 women; 30.71 ± 14.79 years 
old) with clinical symptoms of unilateral Subacromial Impingement Syndrome 
took part of this study. They were assessed for shoulder function and pain by the 
Penn Shoulder Score questionnaire and performed a protocol of 3 functional tests 
simulating daily activities: reach a point above the head; reach the back of the 
head; and reach the back or the opposite scapula. The Intraclass Correlation 
Coefficient (ICC) was used to calculate reliability. Results and Discussion: The 
reliability was good and excellent for time domain in all of the functional tests. For 
pain and effort domains, the reliability was moderate or good, except for reach 
the back or the opposite scapula test, which presented excellent reliability. 
Conclusion: There was an excellent reliability of the protocol of functional tests 
when performed by the same evaluator. 

 
Keywords: Shoulder pain. Functionality. Validity of measures. 
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TÍTULO: Avaliando as práticas de manipulação de alimentos em hospitais 

universitários 

Resumo 

 
A aplicação das Boas Práticas de Manipulação (BPM) nas Unidades de 
Alimentação e Nutrição (UAN), é de fundamental importância para a produção 
de alimento seguro, sendo o manipulador de alimentos peça-chave nesse 
processo. Assim, o presente estudo teve como objetivo, a avaliação das 
condições higienicossanitárias das UAN de hospitais universitários do RN com 
foco no manipulador de alimentos. Os dados foram coletados nas UAN dos 3 
hospitais que fazem parte do complexo hospitalar da UFRN. Para avaliação dos 
conhecimentos dos manipuladores, foi aplicado um questionário com questões 
baseadas na legislação sanitária vigente, além da coleta de dados 
sociodemográficos. Para avaliação das condições higienicossanitárias das 
unidades foi aplicada uma lista de verificação baseada na legislação sanitária. 
Os resultados mostraram que quanto ao grau de escolaridade, a maioria dos 
pesquisados possuem ensino médio completo e é do sexo feminino; a maioria 
dos manipuladores recebeu capacitação há mais de 1 ano e está na função há 
mais de 11 anos. Com relação aos conhecimentos sobre BPM o resultado foi de 
79,46% de respostas corretas. No que se refere às condições 
higienicossanitárias, a média encontrada foi de 60,94% de adequação, 
classificando as unidades como “regulares”. Quando observamos apenas os 
conhecimentos, percebemos um resultado satisfatório, porém quando se avalia 
a adequação das condições higienicossanitárias, pode-se perceber uma 
incoerência entre a teoria e a prática. 
 
Palavras-chave: Boas práticas de manipulação, Qualidade higiênico santitária 

TITLE: Evaluating good handling practices at university hospitals 

Abstract 

 

The application of Good Handling Practices (GMP) in Food and Nutrition Units 
(UAN) is fundamental for the production of safe food, and the food handler is a 
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key part of this process. Thus, the aim of the present study was to evaluate the 
hygienic-sanitary conditions of the UAN of university hospitals of UFRN, with 
focus on the food handler. The data were collected in the UAN of the 3 hospitals 
that are part of the UFRN hospital complex. To evaluate the knowledge of food 
handlers, a questionnaire based on sanitary legislation was applied, as well as 
the collection of sociodemographic data of the food handlers. To evaluate the 
hygienic-sanitary conditions of the units, a checklist was applied. The results 
showed that in terms of educational level, it was observed that the majority of 
those surveyed had completed high school and was female; most of the handlers 
were trained more than 1 year ago and had more than 11 years of service. 
Regarding BPM knowledge, the result was 79.46% correct. Regarding the 
hygienic-sanitary conditions of the UAN, the average found was 60.94% of 
suitability, classifying the units as "regular". When we observe only the knowledge 
of the manipulators, we perceive a satisfactory result, but when assessing the 
adequacy of the hygienic-sanitary conditions of the units, one can perceive an 
inconsistency between what was reported and what was observed during the 
research. 

 
 
Keywords: Good handling practices, Higienic-sanitary 
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TÍTULO: ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO GIRD NA BIOMECÂNICA E NO 

DESEMPENHO NEUROMUSCULAR DO COMPLEXO DO OMBRO EM 

ATLETAS DE ARREMESSO 

Resumo 

O movimento de arremesso impõe um estresse excessivo na articulação 
glenoumeral, uma vez que durante esses movimentos é gerada uma velocidade 
angular muito alta, fazendo essa articulação sofrer com grandes forças de tração. 
A realização repetida de tais movimentos gera algumas adaptações, de cápsula 
articular e musculares que culminam para um Déficit de Rotação Interna da 
Glenoumeral, conhecido como GIRD. O objetivo deste estudo foi analisar as 
adaptações biomecânicas e no desempenho neuromuscular do complexo do 
ombro de atletas com e sem GIRD. Tratou-se de um estudo observacional, de 
corte transversal, participaram deste estudo 61 indivíduos atletas praticantes de 
handebol de quadra e/ou praia. Foram avaliados: amplitude de movimento 
(ADM) para rotação medial; senso de posição articular (SPA) do ombro durante 
as rotações medial e lateral. Como resultado foi verificado que ombro dominante 
do grupo com GIRD apresentou menor ADM de rotação medial em relação a 
ambos os membros do grupo sem GIRD. Para a variável SPA não houve 
diferença entre membros nem entre grupos. Assim, independente do GIRD, o 
ombro dominante não apresenta alterações na propriocepção. 

 
Palavras-chave: amplitude de movimento articular; propriocepção; força 

muscular. 

TITLE: ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE GIRD ON BIOMECHANIC 

AND NEUROMUSCULAR PERFORMANCE IN SHOULDER COMPLEX OF 

THROWING ATHLETES 

Abstract 

The throwing movement imposes excessive stress on the glenohumeral joint, 
since during these movements a very high angular velocity is generated, making 
this joint suffer with great tensile forces. The repeated realization of such 
movements generates some adaptations, of joint and muscular capsule that 
culminate with the development of the Internal Rotation Deficit of the 
Glenoumeral, known as GIRD. The objective of this study was to analyze the 
biomechanical adaptations and the neuromuscular performance of the shoulder 
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complex of athletes with and without GIRD. It was an observational, cross-
sectional study, 61 athletes practicing handball and / or beach handball. The 
following were evaluated: range of motion (ROM) for medial rotation; sense of 
joint position of the shoulder during medial and lateral rotations. As a result, 
interaction was verified for the ROM of medial rotation, where the dominant 
shoulder of the GIRD group presented lower ROM of medial rotation in relation 
to both members of the group without GIRD. For the sense of joint position 
variable there was no difference between members nor between groups. 
However, regardless of the GIRD, the dominant shoulder shows no changes in 
proprioception. 
 
Keywords: range of joint motion; proprioception; muscle strength. 
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TÍTULO: Influência de um protocolo de exercícios domiciliares sobre a pressão 

exercida pelos músculos do assoalho pélvico de mulheres grávidas: ensaio 

clínico randomizado controlado 

Resumo 

A gravidez desencadeia modificações e adaptações no organismo materno, 
causando, como consequência, a sobrecarga do assoalho pélvico (AP), entre 
outras. Durante a gravidez, a função desse grupo muscular pode encontrar-se 
diminuída, afetando tanto as funções de continência, quanto a atividade sexual 
da mulher. Foi avaliado a força do Músculo do Assoalho Pélvico (MAP) de 20 
mulheres através da avaliação funcional do assoalho pélvico (PERFECT). O 
objetivo foi avaliar a força e função do músculo do assoalho pélvico. 
 
Palavras-chave: Gravidez. Assoalho Pélvico. Avaliação Funcional. 

TITLE: INFLUENCE OF A PROTOCOL OF DOMICILIARY EXERCISES ON THE 

PRESSURE EXERCISED BY THE PULVIC FLOOD MUSCLES OF PREGNANT 

WOMEN: CONTROLLED RANDOMIZED CLINICAL TEST 

Abstract 

Pregnancy triggers changes and adaptations in the maternal organism, causing, 
as a consequence, the overload of the pelvic floor (PA), among others. During 
pregnancy, the function of this muscle group may be diminished, affecting both 
the continence functions and the woman's sexual activity. The strength of the 
Pelvic Floor Muscle (MAP) of 20 women was evaluated through the functional 
evaluation of the pelvic floor (PERFECT). The objective was to evaluate the 
strength and function of the pelvic floor muscle. 
 
Keywords: Pregnancy. Pelvic floor. Functional Evaluation. 
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TÍTULO: INTERFACE INTELIGENTE COM BIOFEEDBACK PARA UM 

PERINEÔMETRO SEM-FIO 

Resumo 

O avanço crescente dos dispositivos tecnológicos na área da saúde tem trazido 
métodos de avaliação, testes e exercícios cada vez mais eficientes e precisos. 
Na área de avaliação da contração da musculatura do assoalho pélvico (MAP), 
o uso da perineometria tem sido preferido pelos fisioterapeutas porque é um 
método de aplicabilidade efetiva e simples. Neste contexto, identificou-se a 
ausência nas práticas clínicas do uso de um instrumento com biofeedback, que 
tenha uma interface interativa para realização das sessões de reabilitação 
aplicado em perineometria. Assim, este trabalho tem como objetivo principal 
apresentar o design e o desenvolvimento de um sistema sem fio de aquisição de 
sinais perineométricos (SASP) via Wi-Fi dotado de uma interface gráfica, que 
permite o biofeedback de aúdio e visual, auxiliado por uma interface gráfica de 
usuário que possibilita o biofeedback em tempo real, facilitando o progresso da 
avaliação física do indivíduo. 
 
Palavras-chave: biofeedback. perineometry. graphic interface. perineometric. 

wireless. 

TITLE: INTELLIGENT INTERFACE WITH BIOFEEDBACK FOR A WIRELESS 

PERINEOMETER 

Abstract 

The increasing advance of technological devices in the health area has brought 
methods of evaluation, tests and exercises increasingly efficient and precise. In 
the area of evaluation of pelvic floor muscle contraction, the use of perineometry 
has been preferred by physiotherapists because it is an effective and simple 
applicability method. In this context, we identified the absence in clinical practice 
of the use of an instrument with biofeedback that has an interactive interface to 
perform the rehabilitation sessions applied in perineometry. Thus, this work has 
as main objective to present the design and development of a wireless system of 
acquisition of perineometric signals (SASP) via Wi-Fi, with a graphic interface 
that allows the audio and visual biofeedback, aided by a graphic interface user 
interface that enables real-time audio and visual biofeedback, facilitating the 
progress of the individual's physical assessment. 
 
Keywords: biofeedback. perineometry. graphic interface. perineometric. wireless. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 402 

 

CÓDIGO: SB0406 

AUTOR: EDSON DE PAULA PAIXAO 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO 

 

 

TÍTULO: TG/DTG, DSC, DSC-FOTOVISUAL E DTA PARA A AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DA (STIGMURINA) UM PEPITÍDIO DO ESCORPIÃO Tityus 

stigmurus 

Resumo 

RESUMO 

Peptídeos são moléculas de baixa massa molecular com alta aplicação 
biológica. Alguns tipos de peptídeos se apresentam como promissores 
candidatos a fármacos devido a sua elevada capacidade de atingir células alvo 
específicas. Com a descoberta e o desenvolvimento de novos fármacos, se faz 
necessário o uso de técnicas que possam avaliar a qualidade desses novos 
produtos biotecnológicos. Tendo em vista as características físico-químicas de 
proteínas e peptídeos, é notável a fragilidade dessas moléculas frente a 
variações nas condições ambientais como pH, temperatura, concentração de 
solvente, entre outros. A atividade biológica de peptídeos está diretamente 
relacionada às suas características estruturais e por isso é importante avaliar 
quais fatores podem influenciar e, qual o impacto deles na atividade biológica 
desses peptídeos. Nesse contexto, visando uma futura aplicação deste peptídeo 
antimicrobiano como um possível novo fármaco na terapêutica, torna-se 
imprescindível o desenvolvimento de métodos analíticos para avaliação da 
qualidade do peptídeo, bem como o conhecimento de seu perfil de degradantes. 
Portanto, este estudo visa a avaliação da estabilidade térmica do peptídeo 
stigmurina. 

 
 
Palavras-chave: Análises térmicas; peptídeos; Tityus stigmurus; Stigmurina 

TITLE: TG / DTG, DSC, DSC-FOTOVISUAL AND DTA FOR THE QUALITY 

ASSESSMENT OF STIGMURINE A SCORPIO PEPTIDE Tityus stigmurus 

Abstract 

 

Peptides are molecules of low molecular mass with high biological application. 
Some types of peptide present themselves as promising drug candidates 
because they have been targeted at a specific target. With discovery and the 
development of new drugs, it becomes necessary to use techniques that make 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 403 

 

the experience of the new biotechnological products. Considering the physical-
chemical characteristics of proteins and peptides, the variation of the molecules 
against environmental conditions such as pH, temperature, solvent 
concentration, among others, is remarkable. The biological function of peptides 
is present in their main and small and medium and that can influence the. In this 
context, a future application of this antimicrobial peptide as a possible new drug 
in therapeutics, it becomes essential to develop analytical methods to evaluate 
the quality of the peptide, as well as the knowledge of its degrading profile. 
Therefore, this is a test for the thermal stability of peptide stigmurin 

 
 
Keywords: Thermal analysis; peptides; Tityus stigmurus; Stigmurin 
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TÍTULO: Processamento de frutas tropicais visando a obtenção de polpa. 

Resumo 

RESUMO 
Este trabalho sobre acerola aborda dados de produção, características físicas, 
químicas e físico-químicas, aspecto nutricional e produtos derivados desse fruto. 
A acerola é um fruto tropical de grande potencial econômico e nutricional, 
principalmente, devido ao seu alto conteúdo de vitamina C, associado a 
presença de caratenóides e antocianinas, destacando esse fruto no campo dos 
alimentos funcionais. Além disso o fácil cultivo, sabor e aroma agradáveis e a 
grande capacidade de aproveitamento industrial, que viabiliza a elaboração de 
vários produtos ao mesmo tempo que promove desenvolvimento do 
agronegócio. Os parâmetros físico-químicos obtidos foram (ATT) acidez total 
titulável, (SST) sólidos solúveis totais, determinação de açúcares, vitamina C, pH 
e cor. 

  

 
 
Palavras-chave: Acerola, físico-química e produção. 

TITLE: Processing of tropical fruits to obtain pulp. 

Abstract 

 

ABSTRACT This work on acerola addresses production data, physical, chemical 
and physical-chemical characteristics, nutritional aspect and products derived 
from this fruit. Acerola is a tropical fruit of great economic and nutritional potential, 
mainly due to its high content of vitamin C, associated with the presence of 
caratenoids and anthocyanins, highlighting this fruit in the field of functional foods. 
In addition, the easy cultivation, pleasant flavor and aroma and the great capacity 
of industrial use, which enables the elaboration of several products at the same 
time as it promotes agribusiness development. The physico-chemical parameters 
were: titratable total acidity, total soluble solids, determination of sugars, vitamin 
C, pH and color. 

 
 
Keywords: Acerola, physicochemical and production. 
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TÍTULO: Implementação de um sistema de alerta precoce no hospital 

universitário da UFRN 

Resumo 

A melhoria da qualidade da assistência é um processo contínuo e envolve o 
emprego de diversas estratégias pelos profissionais e gestores de saúde. 
Contudo, a implementação de novas metodologias de trabalho e ciclos de 
melhoria, as quais visam alterar problemáticas atuais e preveni-las, esbarram, 
muitas vezes, na resistência à mudança de hábitos e de atitudes pessoais e 
profissionais. O objetivo da presente pesquisa é avaliar o processo de 
implementação de um sistema de alerta precoce em um hospital universitário da 
UFRN. Para isso, foram realizadas capacitações dos profissionais de 
enfermagem e médicos, sobre o a importância do sistema de alerta utilizado e 
fornecido todo o material necessário para execução adequada do projeto. 
Coletas mensais dos dados obtidos pelos profissionais foram realizadas para 
avaliar possíveis melhorias após as capacitações e a análise estatística dos 
dados foi realizada através de gráficos de Pareto, os quais foram exibidos em 
reuniões mensais com os gestores e supervisores profissionais para discutir as 
dificuldades encontradas os resultados parciais. Após quatro meses de 
avaliação da implementação, observou-se que, apesar da melhoria, em diversos 
parâmetros, na assistência prestada aos pacientes hospitalizados, muitos 
desafios ainda precisam ser superados. A adesão dos profissionais ao projeto 
foi a problemática central durante o processo. 
 
Palavras-chave: Ciência da melhoria, Melhoria da assistência, ciclos de melhoria 

TITLE: Implementation of a Early Warning Score at a University Hospital. 

Abstract 

The improvement of quality of care is a continuos process that evolves the use 
of various strategies by health professionals and managers. However, the 
implementation of new work methodologies and improvement cycles, which aim 
to modify and prevent current problems, stumble, many times, on the resistence 
in changing personal and professional habits and attitudes. The aim of this study 
is to evaluate the implementation process of a Early Warning Score System at a 
University Hospital. For that, several trainings about the system were made with 
nursing professionals and medical doctors and all material needed for the project 
was provided. Monthly verifications from the hospital database were made to 
evaluate possible improvements and the statistical analysis of data were made 
and displayed through Pareto charts, which were shown and discussed at 
monthly meetings to health managers and health professionals. After four months 
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of implementation and evaluation, was observed that, despite a good 
improvement in health assistance parameters to hospitalized patients, several 
challenges need to be overcome. The problematic question during the study and 
implementation process was the engagement by the health professionals. 
 
Keywords: Improvement science, quality improvement, improvement cycles 
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TÍTULO: Composição de vitamina A e vitamina E no leite de mulheres atendidas 

em um hospital público de Natal-RN 

Resumo 

O leite materno é importante para a prevenção da carência de vitaminas comum 
a criança nos seis primeiros meses de vida, em especial a deficiência de vitamina 
A (DVA) e de vitamina E (DVE). Assim, se faz necessário a realização da 
avaliação da composição do leite em relação a essas vitaminas. O objetivo do 
estudo foi analisar e comparar as concentrações de retinol e alfa-tocoferol no 
leite materno em dois momentos da lactação. O estudo foi do tipo longitudinal 
observacional e incluiu lactantes saudáveis (n=61) recrutadas no ambulatório de 
pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal-RN. A coleta do 
leite ocorreu em dois momentos, sendo a primeira coleta aos 30 a 60 dias pós-
parto e a segunda de 60 a 90 dias pós-parto. As amostras foram analisados por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. A concentração média de retinol na 
coleta 1 foi 43,26 (13,98) µg/dL, já na coleta 2 encontrou-se 40,62 (14,14) µg/dL 
(p=0,257) entre os dois momentos. No alfa-tocoferol foi verificado a 
concentração média de 341,03(147,25) µg/dL para coleta 1 e 356,17(162,17) 
µg/dL para coleta 2 (p=0,550). A média de retinol no leite estava acima do ponto 
de corte indicativo de deficiência (>30 µg/dL), contudo o alfa-tocoferol no leite 
maduro provavelmente não fornece quantidade de vitamina E satisfatória, sendo 
importante avaliar que fatores podem estar associados a composição nutricional 
desse leite 
 
Palavras-chave: Vitamina A. Vitamina E. Leite Materno. 

TITLE: Composition of vitamin A and vitamin E in the milk of women attended at 

a Natal-RN hospital. 

Abstract 

Breast milk is important for the prevention of the lack of vitamins common to the 
child in the first six months of life, in particular vitamin A (DVA) and vitamin E 
deficiency (DVE). Thus, it is necessary to perform the evaluation of the 
composition of the milk in relation to these vitamins. The objective of the study 
was to analyze and compare the concentrations of retinol and alpha-tocopherol 
in breast milk at two lactation moments. he study was a longitudinal observational 
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study and included healthy infants (n = 61) recruited from the pediatric outpatient 
clinic of the University Hospital Onofre Lopes (HUOL), Natal-RN. The collection 
of milk occurred in two moments, the first collection at 30 to 60 days postpartum 
and the second from 60 to 90 days postpartum. The samples were analyzed by 
High Performance Liquid Chromatography. The average concentration of retinol 
in collection 1 was 43.26 (13.98) µg/dL, while in collection 2 40.62 (14.14) µg/dL 
(p = 0.257) was found between the two moments. In the alpha-tocopherol the 
mean concentration of 341.03 (147.25) µg / dL was collected for collection 1 and 
356.17 (162.17) µg/dL for collection 2 (p = 0.550). The average retinol in milk was 
above the cut-off point indicative of deficiency (> 30 µg/dL); however, alpha-
tocopherol in mature milk probably does not provide satisfactory amounts of 
vitamin E, and it is important to evaluate which factors may be associated with 
composition nutritional value of this milk. 
 
Keywords: Vitamin A. Vitamin E. Breast milk. 
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TÍTULO: Avaliação, tratamento e acompanhamento dos exercícios aeróbios na 

piscina para o tratamento de mulheres com fibromialgia. 

Resumo 

Objetivo: executar um programa de exercícios terapêuticos com foco no aeróbico 
aquático baseado nos conteúdos da Hidroterapia. Metodologia: este é um estudo 
controlado, randomizado e com avaliador cego, onde 21 pacientes com 
diagnóstico médico de fibromialgia executaram um programa de exercício 
aeróbico aquático. O tratamento foi realizado 2 vezes por semana, por um 
período de 12 semanas, sendo reavaliado apenas ao final, após as 12 semanas. 
Os instrumentos de avaliação utilizados foram a escala visual analógica (EVA), 
o questionário do impacto de fibromialgia (FIQ), o questionário de estado de 
saúde (SF-36), o índice de qualidade do sono de pittsburgh (PSQI), escala de 
pensamentos catastróficos sobre dor (EPCSD) e o questionário de crenças e 
evitação do medo (FABQ-BR). Resultados: Foram observados resultados 
positivos no grupo exercícios aeróbico aquático (GEAA) nos seguintes quesitos, 
qualidade de vida relacionada à doença, dor, sono e pensamentos catastróficos. 
Conclusão: desse modo, o exercício aeróbico aquático mostrou eficácia na 
melhoria da qualidade de vida, sono, dor, nas crenças e medos e nos 
pensamentos catastróficos em relação à doença. Apresentando a importância 
dos exercícios aeróbicos no manejo da FM como forma de tratamento. 
 
Palavras-chave: Exercício Aeróbico. Aquático. Fisioterapia. Fibromialgia. 

TITLE: Evaluation, treatment and follow-up of aerobic exercises in the swimming 

pool for the treatment of women with fibromyalgia. 

Abstract 

Objective: to execute a program of therapeutic exercises focusing on aquatic 
aerobics based on the contents of Hydrotherapy. Methodology: This is a 
randomized, blinded, controlled study where 21 patients with medical diagnosis 
of fibromyalgia performed an aquatic aerobic exercise program. The treatment 
was performed twice a week for a period of 12 weeks, and was reevaluated only 
at the end after 12 months. The visual analogue scale (EVA), the fibromyalgia 
impact questionnaire (FIQ), the health status questionnaire (SF-36), the 
pittsburgh sleep quality index (PSQI), catastrophic thoughts about pain (EPCSD) 
and the belief and fear avoidance questionnaire (FABQ-BR). Results: Positive 
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results were observed in the aqua aerobic exercise group (GEAA) in the following 
subjects: quality of life related to the disease, pain, sleep and catastrophic 
thoughts. Conclusion: in this way, aquatic aerobic exercise showed efficacy in 
improving quality of life, sleep, pain, beliefs and fears, and catastrophic thoughts 
regarding the disease. Introducing the importance of aerobic exercises in the 
management of FM as a form of treatment. 
 
Keywords: Aerobic Exercise. Aquatic. Physiotherapy. Fibromyalgia. 
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TÍTULO: Estudo de Egressos do Curso Técnico em Registros e Informações em 

Saúde/ESUFRN 

Resumo 

CARACTERIZAÇÃO DAS OFERTAS INSTITUCIONAIS BRASILEIRAS DE 
FORMAÇÃO TÉCNICA EM REGISTROS E INFORMAÇÕES EM SAÚDE  
 
  
 
Este artigo caracterizou a oferta do Curso Técnico em Registros e Informações 
em Saúde, através de dados coletados nos bancos do Censo Escolar (2010-
2015) e do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 
Tecnológica (2017). 97 instituições estão cadastradas como ofertantes deste 
curso, com maior concentração na Região Sudeste e Estado de São Paulo e 
ausência em nove Estados, grande parte deles situados na região Norte. A 
maioria das turmas é ofertada na modalidade subsequente e ocorreu um 
aumento de quase quatro vezes nesta oferta entre os anos de 2010 a 2015. 
Observa-se uma predominância das instituições privadas, com um aumento de 
mais de três vezes entre os anos pesquisados. Dentre as públicas, predominam 
instituições estaduais e constatou-se a ausência de instituições municipais. Esta 
situação é preocupante, considerando-se que a área de informações em saúde 
é estratégica para o planejamento e avaliação das ações desenvolvidas nos 
serviços de saúde e considerada fundamental na gestão em saúde. 
 
Palavras-chave: Curso Técnico em Registros e Informações em Saúde; 

Educação 

TITLE: CHARACTERIZATION OF BRAZILIAN INSTITUTIONAL OFFERINGS 

OF TECHNICAL TRAINING IN REGISTRIES AND HEALTH INFORMATION 

Abstract 

This article characterized the offer of the Technical Course on Health Records 
and Information, through data collected in databases of the School Census 
(2010-2015) and the National Information System of Professional and 
Technological Education (2017). 97 institutions offers this course, with greater 
concentration in the Southeast and State of São Paulo and absence in nine 
States, most of them located in the North. Most classes are offered in the 
subsequent modality and there has been a nearly almost four times increase in 
this offer between the years 2010 and 2015. A predominance of private 
institutions was observed, with an increase of more than three times between the 
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years surveyed. Among the public ones, state institutions predominate and it was 
verified the absence of municipal institutions. This situation is worrying, 
considering that the area of health information is strategic for the planning and 
evaluation of actions developed in health services and considered fundamental 
in health management. 
 
Keywords: Technical Course in Health Records and Information; Education 
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TÍTULO: Avaliação da efetividade do método pilates em solo no tratamento de 

mulheres com fibromialgia 

Resumo 

Objetivo: Avaliar a efetividade do método pilates em solo na melhora da dor em 
mulheres com fibromialgia da cidade de Santa Cruz, RN. Metodologia: Este é um 
estudo controlado, randomizado com avaliador cego onde foram recrutadas 42 
mulheres com diagnostico médico de fibromialgia, divididas em dois grupos, 21 
participaram de um programa de exercício aeróbico aquático e 21 para 
participaram de um programa, composto de 10 exercícios, baseado nas técnicas 
do pilates em solo, sendo realizados durante 12 semanas. As intervenções 
aconteciam 2 vezes por semana, durante cerca de 50 minutos cada. Foram 
realizadas duas avaliações, uma no inicio (T0) e outra ao final das 12 semanas 
(T12). Os instrumentos utilizados para a avaliação foram: Escala Visual 
Analógica (EVA), Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), Questionário de 
Estado de Saúde (SF-36), Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), 
Escala de Pensamentos Catastróficos sobre Dor (EPCSD) e Fear Avoidance 
Beliefs Questionnaire (FABQ). Resultados: No GPS, observou-se uma melhora 
na dor que foi constatada através da EVA e também no domínio dor do SF-36, 
na qualidade de vida relacionada à doença, avaliada através do FIQ, nas crenças 
e medos relacionados ao exercício, avaliada pelo FABQ_ATIV, e nos domínios 
vitalidade e capacidade funcional do SF-36. Conclusão: Dessa forma, podemos 
concluir com o nosso estudo que o pilates é efetivo na melhora da dor, 
capacidade funcional, vitalidade e na qualidade de vida relacionada à doença. 
 
Palavras-chave: Fibromialgia, pilates, exercício físico. 

TITLE: Evaluation of the effectiveness of the pilates method in soil in the 

treatment of women with fibromyalgia 

Abstract 

Objective: To evaluate the effectiveness of the pilates method in soil in improving 
pain in women with fibromyalgia in the city of Santa Cruz, RN. Methodology: This 
is a randomized controlled trial with blind evaluator where 42 women with medical 
diagnosis of fibromyalgia were recruited, divided into two groups, 21 participated 
in an aqua aerobic exercise program and 21 participated in a 10-item exercise 
program based on the Pilates techniques in soil, being performed during 12 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 414 

 

weeks. The interventions took place twice a week, for about 50 minutes each. 
Two evaluations were performed, one at baseline (T0) and one at the end of the 
12 weeks (T12). The instruments used for the evaluation were Visual Analogue 
Scale (EVA), Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), Health Status 
Questionnaire (SF-36), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Catastrophic Pain 
(EPCSD) and Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ). Results: In the GPS 
it was observed an improvement in the pain that was verified through the VAS 
and also in the SF-36 pain domain, in disease-related quality of life, assessed 
through the FIQ, in exercise-related beliefs and fears, evaluated by FABQ_ATIV, 
and in domains vitality and functional capacity of the SF-36. Conclusion: Thus, 
we can conclude with our study that pilates is effective in improving pain, 
functional capacity, vitality and quality of life related to the disease. 
 
Keywords: Fibromyalgia, pilates, physical exercise. 
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TÍTULO: Acompanhamento do uso do aplicativo de farmacologia e avaliação dos 

benefícios para os usuários do processo ensino-aprendizagem 

Resumo 

O projeto tem como objetivo desenvolver um aplicativo móvel no processo 
ensino-aprendizagem em Farmacologia em consonância com estudos recentes 
como o do artigo Mobile Learning: endless possibilities for allied health 
educators, onde afirma que instigar a leitura e a compreensão de ciências de 
difícil adesão não é uma tarefa muito fácil, por isso, ferramentas que são 
consolidadas pelas novas gerações, como os dispositivos móveis, podem 
estimular o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o estímulo à 
proatividade no aprendizado e a curiosidade científica durante o curso de 
graduação é fundamental para uma boa formação acadêmica. O estudante deve 
entender claramente que os conhecimentos em farmacologia estão relacionados 
ao seu dia a dia e às atividades práticas que ele desempenhará como 
profissional. Geralmente o primeiro contato do estudante com os livros de 
farmacologia não é uma experiência estimulante, alguns livros abordam os 
conteúdos sob a forma de textos longos, de forma fragmentada e fora de um 
contexto prático, e o aluno apresenta dificuldade em entender a ideia central por 
trás dos mecanismos de ação. Além disso, nem sempre o aluno tem acesso aos 
livros, que muitas vezes têm um custo elevado. Tendo-se esses aspectos em 
vista, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um material didático 
complementar, que consiste basicamente em um conjunto de perguntas e 
respostas de cunho prático a respeito dos conteúdos da farmacologia. 
 
Palavras-chave: farmacologia; ensino-aprendizagem; ganho cognitivo 

TITLE: Development of a mobile application to assist in the teaching-learning 

process in Pharmacology 

Abstract 

The project aims to develop a mobile application in the teaching-learning process 
in Pharmacology in line with recent studies such as the Mobile Learning article: 
endless possibilities for allied health educators, where it states that instigating the 
reading and understanding of hard-to- Is a very easy task, so tools that are 
consolidated by the new generations, such as mobile devices, can stimulate the 
teaching-learning process. In this sense, the stimulus to proactivity in learning 
and scientific curiosity during the undergraduate course is fundamental for a good 
academic formation. The student should clearly understand that knowledge in 
pharmacology is related to his day to day activities and the practical activities he 
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will perform as a professional. Usually the student's first contact with 
pharmacology books is not a stimulating experience, some books approach 
content in the form of long texts, in fragmented form and out of a practical context, 
and the student has difficulty understanding the central idea by Behind the 
mechanisms of action. In addition, the student does not always have access to 
books, which often have a high cost. With these aspects in mind, the present 
project proposes the development of complementary didactic material, which 
basically consists of a set of practical questions and answers regarding the 
contents of pharmacology. Initially, 4 students were selected to participate in the 
development of the project. These students are being trained by teach 
 
Keywords: pharmacology; Teaching-learning; Cognitive gain 
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TÍTULO: Avaliação da Resposta Fisiológica ao Estresse Psicossocial em 

estudantes de graduação do curso de Biomedicina da UFRN 

Resumo 

O estresse é um dos problemas mais comuns enfrentados pelo ser humano, 
sendo um dos fatores responsáveis por alterações do estado de saúde e bem-
estar dos indivíduos. Seu estudo tem sido dominado pela perspectiva clínica, 
como fenômeno psicofisiológico decorrente da percepção individual de 
desajustes entre as demandas do ambiente e a capacidade de respostas do 
indivíduo. O ingresso do estudante na Universidade pode colocá-lo em contato 
com estressores específicos, tais como as avaliações de conteúdo, a quantidade 
do material a ser estudado, as demandas associadas as várias atividades a 
serem desenvolvidas, entre outros. Este estudo investigou a resposta 
cardiovascular de estudantes do sexo masculino do nível básico do Curso de 
Biomedicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte durante exposição 
à dois tipos de avaliação de conteúdo: escrita e gincana. Foram avaliados os 
valores de pressão arterial sistólica e diastólica e da frequência cardíaca antes 
e após as atividades avaliativas (fases basal, pré-teste, pós-teste e 
recuperação). Foi observada uma variação significativa na pressão sistólica na 
prova escrita e na frequência cardíaca na gincana. Os maiores valores dos 
parâmetros fisiológicos foram verificados nas fases que antecederam a 
aplicação do estressor, que voltaram aos valores basais após sua finalização. 
Nesse sentido, podemos sugerir que o enfrentamento de estressores leva a 
mudanças internas que tem como objetivo adaptar o indivíduo a essas situações. 
 
Palavras-chave: Estresse, resposta cardiovascular, estudantes, Biomedicina, 

estressor. 

TITLE: Evaluation of the Physiological Response to Psychosocial Stress in 

Undergraduate Students of the Biomedicine Course 

Abstract 

 

Stress is one of the most common problems faced by humans, being one of the 
factors responsible for changes in the health and well-being of individuals. His 
study has been dominated by the clinical perspective, as a psychophysiological 
phenomenon resulting from the individual perception of mismatches between the 
demands of the environment and the capacity of the individual's responses. The 
student's admission to the University can put him in contact with specific 
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stressors, such as content assessments, the quantity of material to be studied, 
the demands associated with the various activities to be developed, among 
others. This study investigated the cardiovascular response of male students at 
the basic level of the Biomedicine Course of the Federal University of Rio Grande 
do Norte during an exposition of two types of content evaluation: writing and 
gymkhana. The values of systolic and diastolic blood pressure and heart rate 
before and after the evaluative activities (baseline, pre-test, post-test and 
recovery phases) were evaluated. There was a significant variation in systolic 
pressure in the written test and heart rate in the gymkhana. The highest values 
of the physiological parameters were verified in the phases that preceded the 
application of the stressor, which returned to the basal values after their 
completion. In this sense, we can suggest that the confrontation of stressors 
leads to internal changes that aim to adapt the individual to these situations. 

 
 
Keywords: Stress, cardiovascular response, students, Biomedicine, stressors. 
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TÍTULO: EFEITOS DO TREINO EM ESTEIRA INCLINADA SOBRE VARIÁVEIS 

CARDIOVASCULARES DE PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL 

Resumo 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) acomete vários aspectos da vida de um 
indivíduo, o treino em esteira tem sido bastante indicado para recuperação da 
marcha após AVC. A adição da inclinação anterior da esteira aumenta a carga 
de trabalho e por isso sugere melhores resultados na melhora de parâmetros 
funcionais e cardiovasculares, se comparado a um treino convencional. Este 
estudo tem como objetivo avaliar os efeitos de um protocolo de treinamento de 
marcha em esteira inclinada sobre variáveis funcionais e cardiovasculares em 
indivíduos com AVC na fase crônica. Trata-se de um ensaio clínico randomizado 
e cego, no qual 36 indivíduos com sequelas de AVC que foram distribuídos 
aleatoriamente em grupo controle (GC, n=12, inclinação: 0%), grupo 
experimental 1 (GE1, n=12, inclinação: 5%) e grupo experimental 2 (GE2, n=12, 
inclinação: 10%). As intervenções ocorreram por seis semanas, com três 
sessões semanais de 30 minutos cada. Os resultados referentes aos 11 
primeiros participantes da pesquisa em relação aos parâmetros cardiovasculares 
se mostraram com FC se mantendo estável e PAM com tendência à redução, 
nos três grupos. Quanto aos parâmetros funcionais, a velocidade da marcha se 
manteve sem alterações significativas e a distância percorrida tendeu a redução. 
Porém é necessário ainda um número maior da amostra a fim de se chegar a 
resultados mais consistentes. 

 
 
Palavras-chave: Reabilitação. Distúrbios neurológicos da marcha. Exercício 

aeróbico. 

TITLE: EFFECTS OF A TREADMILL TRAINING PROTOCOL ON FUNCTIONAL 

AND CARDIOVASCULAR VARIABLES IN CHRONIC STROKE SUBJECTS 

Abstract 
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The stroke affects several aspects of life, the treadmill training has been widely 
exhibited for recovery from gait following stroke. The addition of the anterior slope 
of the treadmill increases the workload and therefore suggests better results in 
the improvement of functional and cardiovascular parameters, when compared 
to a conventional training. This study has the objective to evaluate the effects of 
a treadmill training protocol on functional and cardiovascular variables in chronic 
stroke subjects. This is a randomized, blinded trial in which 36 individuals with 
stroke sequelae for more than six months, from 20 to 70 years of age will be 
randomly assigned to a control group (CG, n = 12, inclination: 0%), experimental 
group 1 (GE1, n = 12, inclination: 5%) and experimental group 2 (GE2, n = 12, 
inclination: 10%). The results for the first 11 participants of the study regarding 
the cardiovascular parameters were different, with heart rate remaining stable, 
without large variations and with medium arterial pressure tending to reduce, in 
the three groups the data were shown equally. As for the functional parameters, 
there were no variations, with gait velocity remaining unchanged and distance 
traveled tending to decrease.However, a larger number of the sample is needed 
in order to achieve more consistent results. 

 
 
Keywords: Rehabilitation. Neurological gait disturbances. Aerobic exercise. 
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TÍTULO: Efeito do sombreamento na produtividade de colméias de Apis Mellifera 

Resumo 

A apicultura é uma das principais atividades no setor agropecuário da região 
Nordeste. Maior parte da extração e produção de mel se concentra na região 
semiárida, onde se tem um número elevado de apicultores e colmeias em alguns 
Estados do Nordeste. A pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar o 
desenvolvimento, a produtividade e qualidade do mel de abelhas africanizadas 
Apis mellifera, utilizando o sombreamento artificial nas colmeias. O experimento 
foi realizado na Escola Agrícola de Jundiaí, município de Macaíba-RN, no 
período de setembro de 2017 a junho de 2018. Foi montado com dois tipos de 
tratamento com sombra e sem sombra. 8 colmeias sob mata nativa, 4 colmeias 
com sombra de telha de amianto e 4 exportas totalmente ao sol. As colmeias 
foram avaliadas no objetivo do impacto do sombreamento na temperatura interna 
das colmeias em seu desenvolvimento e as variações de máximas e mínimas. 
Os resultados obtidos no decorrer da pesquisa, pode se concluir que a não 
utilização de sombreamentos alternativos podem permitir que temperaturas 
internas e externas comprometam o bom funcionamento da colmeia e assim 
diminuindo a qualidade do mel e população das colmeias no apiário. 
 
Palavras-chave: Palavras chaves: temperatura, internas e externas, 

sombreamento, colme 

TITLE: EFFECT OF SHADING ON THE PRODUCTION OF APIS MELLIFERA 

BEEHIVES 

Abstract 

Beekeeping is one of the main activities of the agricultural sector in the Northeast 
region.Most of the extraction and production of honey is concentrated in the semi-
arid region, where there is a high number of beekeepers and hives in some 
Northeastern States.The research was carried out with the objective of evaluating 
the development, productivity and quality of honey of Africanized bees Apis 
mellifera, using artificial shading in hives. The experiment was carried out at the 
Agricultural School of Jundiaí, municipality of Macaíba-RN, from September 2017 
to June 2018. It was set up with two types of shade and shade treatment. 8 hives 
under native forest, 4 hives with shade of asbestos tile and 4 exported totally in 
the sun. The hives were evaluated in the objective of the impact of the shading 
on the internal temperature of the hives in their development and the variations 
of maximum and minimum. The results obtained in the course of the research, it 
can be concluded that the non-use of alternative shading can allow internal and 
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external temperatures to compromise the hive's proper functioning and thus 
diminishing the honey quality and population of the hives in the apiary. 
 
Keywords: Keywords: temperature, internal and external, shading, hives, nest. 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE IOGURTE GREGO 

PARCIALMENTE HIDROLISADO SABORIZADO COM TOMATE SECO E 

MANJERICÃO 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo elaborar e avaliar sensorialmente o 
iogurte grego parcialmente hidrolisado saborizado com tomate seco e 
manjericão. O leite in natura filtrado foi dividido em duas partes, A1(controle) e 
B1(parcialmente hidrolisada). A amostra B1 foi adicionada a enzima lactase 
(0,04%) que foi inativada no momento da pasteurização. Durante a 
pasteurização (65ºC/30min) foi adicionado 10% de leite em pó desnatado, 
seguido de resfriamento (45ºC) para adição da cultura láctica (1%) composta por 
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus e Lactobacillus delbruckii subsp. 
bulgaricus. Após a fermentação o iogurte foi dessorado, saborizado e 
armazenado em câmara fria (5±1ºC). As amostras foram submetidas a análises 
sensoriais através dos testes Triangular e Escala Hedônica, também foi 
verificado a intenção de compra. De acordo com a análise estatística do teste 
Triangular as amostras apresentaram diferenças significativas entre si ao nível 
de 5% de probabilidade. Dados do teste escala hedônica não mostraram 
diferenças significativas entre as amostras testadas para os atributos acidez, 
aroma, cor, sabor, textura e aparência global. As amostras receberam índice de 
aceitação >70% para os atributos cor, textura e aparência global; e, 58% (A1) e 
31% (B1) dos provadores indicaram que comprariam os produtos. Partindo disso 
é possível afirmar que o iogurte salgado elaborado, parcialmente hidrolisado ou 
não, apresentou-se como uma boa alternativa láctea para o mercado. 
 
Palavras-chave: Leite Fermentado. Lactase. Escala Hedônica. Teste Triangular. 

TITLE: ELABORATION AND SENSORY ANALYSIS OF GREEK YOGURT 

PARTLY HYDROLYZED FLAVOR WITH DRIED TOMATO AND BASIL 

Abstract 

This study aimed to develop and evaluate sensory greek yogurt partly hydrolyzed 
flavor with dried tomato and basil. The filtered in nature milk was divided into two 
parts, A1 (control) and B1(partly hydrolyzed). The sample B1 was added the 
enzyme lactase (0,04%) that was inactivated at the time of pasteurisation. During 
pasteurisation (65ºC/30min) was added 10% of milk powder, following cooling 
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(45ºC) for addition of the lactic culture (1%) composed by Streptococcus 
salivarius subsp. thermophilus and Lactobacillus delbruckii subsp. bulgaricus. 
After fermentation the yogurt taken to desorption, flavor and stored in cold 
chamber (5±1ºC). The samples were submitted to sensory analysis through tests 
Triangular and Hedonic Scale. According to the statistical analysis of the 
triangular test the samples presented significant differences between them at the 
5% probability level. Acceptance test hedonic scale showed that there were no 
differences between the samples for the attributes of acidity, aroma, color, taste, 
texture and overall appearance. The samples were acceptance rate >70% for the 
attributes color, texture and overall appearance; and, 58% (A1) and 31% (B1) 
indicated in tests that would buy the product. From this it is possible to affirm that 
prepared yogurt, partly hydrolyzed or not, is a good milk alternative to the market. 
 
Keywords: Fermented milk. Dessorado. Hydrolysis. Enzyme. Sensory 

acceptance. 
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TÍTULO: Estudo do escoamento de cimentos obturadores endodônticos 

Resumo 

O escoamento é a capacidade de um cimento endodôntico de penetrar nas 
irregularidades do sistema de canais radiculares e é considerado uma das 
propriedade físico-química essenciais para a obtenção de uma obturação 
adequada através da vedação tridimensional. Diante do exposto, o presente 
trabalho tem por objetivo avaliar e comparar o escoamento dos cimentos 
endodônticos AH Plus, Endofill, Sealer Plus e Sealer 26 e verificar a adequação 
desses às normas estabelecidas a partir da Organização Internacional de 
Normalização (ISO) 6876/2012. Um volume de 0,05 mL do cimento manipulado 
de acordo com as recomendações do fabricante foi colocado numa placa de 
vidro. Aos 180±5 s após o início da espatulação, uma segunda placa de vidro 
(20g) foi colocada sobre o cimento, seguida por um peso de massa de 100 g 
para fazer um total de 120±2 g. Dez minutos após o começo da manipulação o 
peso foi removido e o valor do diâmetro do disco de cimento foi mensurado. A 
média de 5 mensurações para cada cimento foi tomada como o escoamento do 
material. Os valores de escoamento de cada grupo foram submetidos 
inicialmente ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Em seguida, foram 
realizados os testes ANOVA e Tukey (p = 0,05). Os escoamentos obtidos foram: 
AH Plus = 22,90 mm, Endofill = 20,15 mm, Sealer Plus = 20,50 mm e Sealer 26 
= 20,25 mm. Todos os cimentos obedeceram à especificação ISO 6876/2012. O 
AH Plus apresentou escoamento superior aos demais cimentos testados (p < 
0,05). 
 
Palavras-chave: Materiais Dentários. Escoamento. Endodontia. 

TITLE: Evaluation of the flow of endodontics sealers 

Abstract 

Flow is the ability of an endodontic sealer to penetrate into the irregularities of the 
root canal system and is considered an essential physical-chemical property to 
obtain proper dental filling through hermetic sealing. The aim of this study was to 
evaluate and compare the flow of the endodontic sealers AH Plus, Endofill, Sealer 
Plus and Sealer 26 and verify their suitability to the standards established by the 
International Organization for Standardization (ISO) 6876/2012. A volume of 0.05 
mL of the cement prepared according to the manufacturer's recommendations 
was placed on a glass plate. At 180 ± 5 s after the beginning of spatulation, a 
second glass plate (20 g) was placed on the cement followed by a mass weight 
of 100 g to make a total of 120 ± 2 g. Ten minutes after the beginning of the 
manipulation, the weight was removed and the value of the cement disc diameter 
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was measured. The mean of 5 measurements for each type of cement was taken 
as the material flow. The flow values of each group were initially submitted to 
Shapiro-Wilk normality test. The ANOVA and Tukey tests were then performed 
(p = 0.05).The flow results obtained were: AH Plus = 22.90 mm, Endofill = 20.15 
mm, Sealer Plus = 20.50 mm and Sealer 26 = 20.25 mm. All cements complied 
with the ISO 6876/2012 specification. AH Plus showed a higher flow rate when 
compared to the others root canal sealers tested (p <0.05). 
 
Keywords: Dental Materials. Flow. Endodontics. 
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TÍTULO: Produção de enzimas pectinolíticas e celulolíticas utilizando resíduos 

de acerola e cajá como substrato 

Resumo 

Pectinase é um termo geral para denominar enzimas que degradam a pectina, 
como pectina-liase, pectina metilesterase e poligalacturonase, comumente 
referidas como enzimas pectinolíticas. Por outro lado, as celulases são enzimas 
que quebram a celulose encontrada nas paredes celulares das plantas em 
açúcares mais simples que servem como matérias-primas para biocombustíveis 
e inúmeros produtos químicos e biomoléculas. Neste contexto, o objetivo do 
estudo foi avaliar a produção de enzimas por Aspergillus niger IOC 4003 
empregando os resíduos acerola e cajá como substratos para a fermentação em 
estado sólido (FES). Inicialmente, os resíduos de acerola e cajá, lavados e não 
lavados, foram submetidos a um processo de secagem e tiveram sua 
composição química e fisico-química determinada. A porcentagem de pectato de 
cálcio - indicador de pectina - encontrada nos resíduos foi de 3,46 ± 0,11%; 2,94 
± 0,18%; 5,85 ± 0,01% e 5,34 ± 0,23% para acerola não lavada, acerola lavada, 
cajá não lavado e cajá lavado, respectivamente. A produção de enzimas foi 
realizada em frascos de Erlenmeyer de 250 mL contendo 5 g de resíduo 
suplementado com KH2PO4 (1,5 g / L) e (NH4)2SO4 (3,3 g/L). O pH inicial e a 
umidade foram ajustados para 4,5 e 40%, respectivamente. A FES foi iniciada 
após a inoculação de 1 x 107 esporos/mL de A. niger e incubado a 30 °C. O 
microrganismo foi avaliado durante 240 horas de cultivo, como amostras 
retiradas a cada 24 horas para análise. Foram determinadas a atividade de 
poligala 
 
Palavras-chave: Aspergillus niger, solid-state fermentation, pectinases, 

cellulases 

TITLE: Production of pectinolytic and cellulolytic enzymes using residues of 

acerola and cajá as substrate 

Abstract 

Pectinase is a general term for enzymes that break down pectin, such as pectin 
lyase, pectin methylesterase, and polygalacturonase, commonly referred to as 
pectinolytic enzymes. On the other hand, Cellulases are enzymes that break 
down the cellulose found in plant cell walls into simple sugars that can serve as 
the raw materials for biofuels, as well as many of the biobased chemicals, 
plastics, and other materials. In this context, the purpose of the study was to 
assess enzymes production by Aspergillus niger IOC 4003 using acerola and 
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yellow mombin wastes as substrate for solid-state fermentation (SSF). Initially, 
acerola and yellow mombin wastes, washed and unwashed, were submitted to a 
drying process and they had their chemical and physicochemical composition 
determined. The percentage of calcium pectate - pectin indicator - found in 
wastes was 3.46 ± 0.11%; 2.94 ± 0.18%; 5.85 ± 0.01% and 5.34 ± 0.23% for 
unwashed acerola, washed acerola, unwashed yellow mombin and washed 
yellow mombin, respectively. Enzyme production was carried out in 250 mL 
Erlenmeyer flasks containing 5 g of waste supplemented with KH2PO4 (1.5 g/L) 
and (NH4)2SO4 (3.3 g/L). Initial pH and moisture were adjusted for 4.5 and 40%, 
respectively. SSF was started after inoculation of 1 x 107 spores/mL of A. niger 
and incubated at 30 °C. The microorganism was assessed during 240 hours of 
cultivation where at every 24 hours the system was analyzed. There were 
analyzed polygalacturonase (PGase), pectin-lyase 
 
Keywords: Aspergillus niger, solid-state fermentation, pectinases, cellulases 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS POR 

SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA 

Resumo 

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

 
Palavras-chave: Satisfação do paciente. Assistência pré-hospitalar. Avaliação 

em saúde 

TITLE: EVALUATION OF THE SATISFACTION OF USERS SERVED BY 

EMERGENCY PRE-HOSPITAL MOBILE SERVICE 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the satisfaction of users served by the 
Mobile Emergency Care Service of the state of Rio Grande do Norte. It is a 
transversal, analytical and quantitative research, carried out from January to June 
of 2016, with 384 users. Content and structure satisfaction were obtained. The 
structure indicator that generated the most dissatisfaction was the comfort of the 
ambulances, and the process indicator was the response time. It is concluded 
that the users, for the most part, are satisfied with the service of the state, 
however, user satisfaction surveys are always necessary for the constant 
monitoring of this service. 

 
Keywords: Patient satisfaction. Prehospital care. Health assessment. 
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TÍTULO: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À 

INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA EM UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO 

Resumo 

 

Objetivo: caracterizar os aspectos sociodemográficos dos pacientes submetidos 
à Intervenção Coronária Percutânea em caráter eletivo e de urgência. 
Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, transversal, 
abordagem quantitativa e dados prospectivos, desenvolvido no Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) no estado do Rio Grande do Norte (RN), no 
ano de 2017, nos meses de abril a outubro no setor da Hemodinâmica, Unidade 
Cardiovascular e Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Resultados: Foram 
incluídos no estudo 222 pacientes, destes 58,10% foram submetidos à 
Intervenção Coronária Percutânea eletiva e 41,89% foram submetidos à ICP 
primária. Em relação à procedência dos pacientes, prevaleceu à regulação de 
Hospitais de todas as regiões do Estado com 85 (38,3%), seguido das Unidades 
de Pronto Atendimento (UPA), residências da capital do estado e residências do 
interior do estado, 68 (30,6%), 37 (16,7%), 32 (14,5%) respectivamente. 
Conlusão: Conclui-se, portanto que o predomínio dos pacientes que são 
submetidos a Intervenção Coronária Percutânea do presente estudo são do sexo 
masculino, idosos, baixo grau de escolaridade, pardos, casados e aposentados. 

 
 
Palavras-chave: Intervenção Coronária Percutânea; Angioplastia; Infarto do 

Miocárdio. 

TITLE: SOCIODEMOGRAPHIC PROFILE OF PATIENTS SUBMITTED TO 

PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN A UNIVERSITY HOSPITAL 

Abstract 
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Objective: to characterize the sociodemographic aspects of patients submitted to 
Percutaneous Coronary Intervention in an elective and urgent manner. 
Methodology: This is an exploratory, descriptive, cross-sectional, quantitative and 
prospective study, developed at University Hospital Onofre Lopes (HUOL) in the 
state of Rio Grande do Norte (RN), in the year 2017, in the months of April to 
October in the Hemodynamics, Cardiovascular Unit and Intensive Care Unit 
(ICU). Results: A total of 222 patients were included in the study, of whom 58.10% 
were submitted to elective Percutaneous Coronary Intervention and 41.89% were 
submitted to primary PCI. Regarding the origin of the patients, there was a 
prevalence of 85 (38.3%) in hospitals in all regions of the State, followed by 
Emergency Care Units (UPA), residences in the state capital and residences in 
the interior of the state, 68 (30.6%), 37 (16.7%), 32 (14.5%) respectively. 
Conclusion: It is concluded, therefore, that the predominance of patients who 
undergo Percutaneous Coronary Intervention of the present study are male, 
elderly, low schooling, pardos, married and retired. 

 
 
Keywords: Percutaneous Coronary Intervention; Angioplasty; Myocardial 

Infarction 
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE PROTEICA DA 

DENDROCEPHALUS BRASILIENSIS PARA FORMULAÇÃO DE RAÇÃO 

Resumo 

 

O microcrustáceo Dendrocephalus brasiliensis, conhecido popularmente como 
Branchoneta, apresenta potencial para aquicultura e rápido crescimento, 
contribuindo para inserção na alimentação de organismos aquáticos na forma 
viva, inerte ou adicionada na formulação de rações. Entretanto, a falta de 
conhecimento da espécie, quando se fala na consolidação da cadeia produtiva 
e fontes de alimento que possam melhorar o desempenho zootécnico do 
indivíduo faz com que o cultivo da Branchoneta não seja praticado dentre os 
produtores de organismos aquáticos. Desta forma, torna-se necessários estudos 
em relação a alimentação, o aproveitamento total da biomassa de Branchoneta 
como fonte de proteína e obtenção de biomoléculas que viabilizem o cultivo e 
proporcione um bom desenvolvimento da espécie e novas abordagens 
tecnológicas. Assim, o objetivo do trabalho é viabilizar a produção de biomassa 
da Branchoneta visando aplicação desse microcrustáceo na aquicultura. O 
presente estudo se dividiu em três partes: eclosão dos cistos, engorda dos 
branchonetas até a fase adulta utilizando microalgas como fonte de alimentação 
e análises laboratoriais para determinação proteica da biomassa seca de 
branchonetas. Ao fim do estudo foi constatado o grande potencial de criação 
desses animais para suplementação alimentar de camarões em sua fase inicial. 

 
 
Palavras-chave: Aquicultura. Branchoneta. Hidrolisado. Densidade. 

TITLE: DETERMINATION OF PROTEIN VIABILITY OF DENDROCEPHALUS 

BRASILIENSIS FOR RAW FORMULATION 

Abstract 

 

The microcrustacean Dendrocephalus brasiliensis, popularly known as 
Branchoneta, has potential for aquaculture and rapid growth, contributing to the 
feeding of aquatic organisms in living, inert or added form in feed formulations. 
However, the lack of knowledge of the species, when it comes to the 
consolidation of the productive chain and food sources that can improve the 
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zootechnical performance of the individual makes that the cultivation of 
Branchoneta is not practiced among the producers of aquatic organisms. 
Therefore, it is necessary to study in relation to feeding, the total utilization of the 
Branchoneta biomass as a source of protein and the obtaining of biomolecules 
that enable the cultivation and provide a good development of the species and 
new technological approaches. Thus, the objective of the work is to make viable 
the production of biomass of Branchoneta aiming the application of this 
microcrustacean in aquaculture. The present study was divided into three parts: 
cysts hatching, fattening of the branchonetas to the adult stage using microalgae 
as a source of feed and laboratory analyzes for the protein determination of dry 
biomass of branchonetas. At the end of the study, it was observed the great 
potential for the creation of these animals for food supplementation of shrimp in 
its initial phase. 

 
 
Keywords: Aquaculture. Branchoneta. Hydrolyzed. Density. 
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TÍTULO: Avaliação do desempenho físico de adolescentes grávidas 

Resumo 

 

Esse estudo trata-se de uma análise transversal de um estudo longitudinal em 
andamento e tem como objetivo analisar o desempenho físico em grávidas 
adolescentes da região do Trairi – RN. 

 

A amostra foi feita nas UBS da região Trairi- RN, com o total de 100 gestantes, 
a qual 50 eram gestantes adultas e 50 eram gestantes adolescentes. A pesquisa 
é realizada através de uma entrevista com as gestantes, a qual nessa são 
realizados alguns testes de desempenho físico. Os dados foram analisados 
utilizando o software Statiscal Package for Social Sciences (SPPS versão 20.0). 

 

Os resultados foram analisados sobre diversas condições. O estudo mostra que 
as gestantes adultas apresentaram uma maior variável não só em relação a 
escolaridade, mas também no teste de preensão palmar. Foi analisado também 
que situações socioeconômicas também influenciaram para a gravidez na 
adolescência como: baixa renda e escolaridade incompleta das mães. 

 

Conclui-se que as médias que foram inferiores influenciam negativamente no 
desempenho físico dessas adolescentes quando estiverem em idades mais 
avanças. No ponto da escolaridade, se torna negativa, pois o fato de não 
completarem o ensino obrigatório pode gerar problemas como: aumento da 
pobreza, aumento de desemprego e influenciar também na escolaridade dos 
seus filhos. 

 
 
Palavras-chave: Gravidez na Adolescência; Escolaridade; Epidemiologia. 

TITLE: Evaluation of the physical performance of pregnant adolescents 

Abstract 
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This study is a cross-sectional analysis of a longitudinal study in progress and 
aims to analyze physical performance in adolescent pregnant women in the 
Trairi-RN region. 

 

The sample was made in the BHU of the Trairi-RN region, with a total of 100 
pregnant women, of which 50 were adult pregnant women and 50 were 
adolescent pregnant women. The research is performed through an interview 
with the pregnant women, which performs some physical performance tests. Data 
were analyzed using Statiscal Package for Social Sciences (SPPS version 20.0). 

 

The results were analyzed on several conditions. The study shows that adult 
pregnant women presented a greater variable not only in relation to schooling, 
but also in the palmar grip test. It was also analyzed that socioeconomic situations 
also influenced adolescence pregnancy as low income and incomplete schooling 
of mothers. 

 

It is concluded that lower means influence negatively the physical performance 
of these adolescents when they are at more advanced ages. At the point of 
schooling, it becomes negative, since the fact of not completing compulsory 
education can generate problems such as: increasing poverty, increasing 
unemployment and also influencing the schooling of their children. 

 
 
Keywords: Pregnancy in Adolescence; Educational Status; Epidemiology. 
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TÍTULO: Marcas na carne: Reflexões sobre o corpo no Projeto Cinestesia 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão a respeito do corpo no 
cinema utilizando a abordagem fenomenológica de Merleau-Ponty. A pesquisa 
surgiu a partir da participação no Projeto Cinestesia, onde a arte cinematográfica 
é compreendida como um meio para o exercício inquiridor do ver, pela 
descoberta do mundo e do corpo, que em constante movimento configura-se 
como representação da vida, com os quais identificações íntimas são 
construídas. A percepção produzida no contato com imagens fílmicas permite 
uma nova compreensão do outro e do mundo. Nesse sentido, foram analisados 
dois filmes: "Em Três Atos" e "Tatuagem", tratando das questões apresentadas 
nessas duas obras cinematográficas, como aversão e prazer, juventude e 
velhice relacionadas ao corpo nesses trabalhos. A exposição dessas obras 
permitiu a reflexão com respeito à percepção diante das imagens 
cinematográficas, tendo como objeto de estudo principal, as sensações 
transmitidas pelas apresentações dos corpos nos filmes mencionados, através 
de sua análise na entrega do corpo do espectador ao mundo vivido e percebido 
pelos personagens em suas devidas narrativas. 
 
Palavras-chave: Corpo. Percepção. Cinema. 

TITLE: Brands in the flesh: Reflections about the body in Cinestesia Project 

Abstract 

This work aims to present a reflection on the body in the cinema using the 
phenomenological approach of Merleau-Ponty. The research emerged from the 
participation in the project Cinestesia, where the cinematographic art is 
understood as a means for the inquiring exercise of seeing, by the discovery of 
the world and the body, that in constant movement is configured as a 
representation of life, with which identifications are built. The perception produced 
in the contact with filmic images allows a new understanding of the other and the 
world. In that sense, two films were analyzed: "In Three Acts" and "Tatuagem", 
addressing the issues presented in these two cinematographic works, such as 
aversion and pleasure, youth and old age related to the body in these works. The 
exhibition of these works allowed the reflection with respect to the perception 
before the cinematographic images, having as object of main study, the 
sensations transmitted by the presentations of the bodies in the mentioned films, 
through its analysis in the delivery of the body of the spectator to the world lived 
and perceived by the characters in their due narratives. 
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TÍTULO: Produção de farinhas a partir de resíduo de polpa de fruta de abacaxi 

Resumo 

 

A partir da produção industrial de polpas de frutas são obtidos resíduos que, na 
sua grande maioria, são descartados por não possuírem um fim viável. Na 
fabricação de polpa de fruta de abacaxi especificamente, os resíduos oriundos 
são os da casca do abacaxi, designados como resíduos grossos, e o bagaço 
gerado a partir da obtenção do suco, nomeado de resíduos finos. Com o 
crescente aumento da produção de lixo mundial a procura de meios que 
promovam a mínima produção desses resíduos são mais recorrentes sendo uma 
delas a utilização completa de matérias-primas para a produção e fabricação de 
subprodutos. Nesse estudo foi realizado a secagem dos resíduos da polpa de 
fruta de abacaxi por um secador de bandejas a temperaturas de 70ºC e 105ºC 
resultando em quatro tipos de farinhas. As farinhas apresentaram valores de 
umidade (4,89% a 8,32%), pH (3,62 a 3,92), fenólicos totais (7576,97±63,11 a 
23821,89±680,24 mg GAE/100g base seca), acidez (3,088 a 3,701g de ácido 
cítrico/100g de farinha), proteína (4,96% a 5,24%), fibra bruta (12,72% a 
16,52%), cinzas (0,876% a 1,72%) e lipídio (0,60% a 1,29%) satisfatórios quando 
comparados com as legislações vigentes e apresentando também um alto valor 
nutritivo agregado, demonstrando ser um alimento passível de incorporação na 
alimentação escolar. 

 
 
Palavras-chave: Resíduo. Farinha. Abacaxi. 

TITLE: PRODUCTION OF FLOUR FROM PINEAPPLE FRUIT PULP RESIDUE 

Abstract 

 

The industrial production of juice and fruit pulps is known for the considerable 
amount of generated residues, mainly fruit pomace, which have no direct 
application for the industry. In the production of pineapple pulp, two kinds of 
pineapple pomace are obatained, the "thick pomace" that comes from pineapple 
barks and crowns, and the "fine pomace", which comes from the pulp after the 
extraction of juice. The need for reducing garbage generation and for better 
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exploitation of food supplies urges the food industry to find ways to completely 
use raw materials and creating by-products. This study aims to produce 
pineapple flours from pineapple pomace as means for using this by-product from 
pulp industry. The flours presented moisture (4.89% to 8.32%), pH (3.62 to 3.92), 
total phenolics (7576.97 ± 63.11 to 23821.89 ± 680.24 mg GAE / 100g dry base), 
Acidity (3.088 to 3.701g citric acid / 100g flour), protein (4.96% to 5.24%), crude 
fiber (12.72% to 16.52%), ashes (0.876% a 1.72%), and lipid (0.60% to 1.29%) 
in which its results were satisfactory compared to the current legislation and also 
presenting a high added nutritional value proving to be a food that could be 
incorporated into school meals. 

 
 
Keywords: Residue. Flour. Pineapple. 
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TÍTULO: Avaliação de prescrições de medicamentos no âmbito da Atenção 

Primária em Saúde no município de Caicó-RN 

Resumo 

Sabe-se que a prescrição de medicamentos é de fundamental importância no 
contexto global do cuidado à saúde, uma vez que contempla as últimas etapas 
do processo terapêutico. Todavia, a maneira como vem sendo realizada por 
alguns profissionais médicos é motivo de preocupação para os órgãos públicos 
envolvidos com a saúde. Dessa forma, o presente relatório se refere à pesquisa 
sobre a avaliação de prescrições de medicamentos no âmbito da atenção 
primária em saúde no município de Caicó-RN, a qual visa ampliar o 
conhecimento acerca do tema e definir metas que possibilitem a minimização ou 
até a resolução do problema em questão. Diante da análise dos dados coletados 
no decorrer da pesquisa, observou-se que são raras as prescrições de 
medicamentos encontradas que contemplem por completo o que é preconizado 
pelas atuais legislações em vigor, sendo os itens “duração do tratamento, via de 
administração e a legibilidade das prescrições” os mais banalizados identificados 
no estudo. 
 
Palavras-chave: Prescrição; Receituário; Erros de medicação; Avaliação; 

Segurança. 

TITLE: Evaluation of Medication Prescriptions in the Primary Health Care Area In 

the Municipality of Caicó-RN 

Abstract 

The objective of this study is to present results of the research on the 
consumption of drugs in a primary health care center in the municipality of Caicó-
RN. the prescription of medicines is of fundamental importance in the global 
context. However, the way it has been carried out by some professionals is a 
matter of concern for public bodies involved with health. Aiming to broaden the 
knowledge about the subject so that there is a possibility to define goals that can 
solve or ameliorate the exposed problem, a quantitative research was performed 
on the outpatient prescription of the municipality that sought to identify and 
categorize the various errors that occur in the prescription stage. After analysis, 
the items "duration of treatment, route of administration and readability of 
prescriptions" were the most trivial items identified in the study. 
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TÍTULO: Avaliação do nível da infecção por nematoides gastrintestinais em 

ovinos mestiços Santa Inês sob pastejo intermitente em cultivares de Brachiaria 

brizantha 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a resposta de ovinos naturalmente infectados por 
nematoides gastrintestinais em diferentes cultivares de Brachiaria brizantha. O 
experimento foi realizado na UFRN, Campus de Macaíba. Foram utilizados 48 
ovinos, sem padrão racial definido, distribuídos aleatoriamente em quatro 
piquetes compostos pelas cultivares Marandu, Xaraés, Piatã e Paiaguás. As 
variáveis fenotípicas avaliadas semanalmente foram: contagem de ovos por 
grama de fezes (OPG), coprocultura e volume globular (VG). As cultivares de B. 
brizantha avaliadas influenciaram a carga parasitária dos animais, que foram 
mistas e maciças com valores acima de 600 ovos/g independente da cultivar 
pastejada, com OPG variando entre 635,71 ovos/g (Xaraés) a 1422,2 ovos/g 
(Marandu). Entre os ciclos de pastejo houve diferença no OPG dos animais 
mantidos na cultivar Marandu (999,1 e 1422,2), sendo a maior em relação às 
demais. Na coprocultura foram encontrados os gêneros Haemonchus sp., 
Trichostrongylus sp., Strongyloides sp., e Oesophagostomum sp. Haemonchus 
sp. foi o de maior prevalência nos animais de todas as cultivares e ciclos de 
pastejo. No primeiro ciclo de pastejo houve diferença no VG dos animais 
mantidos nas cultivares Piatã (25,96%) e Xaraés (22,51%), sendo que aqueles 
mantidos nas demais cultivares apresentaram valores intermediários. As 
cultivares Piatã e Xaraés promoveram menores cargas parasitárias nos animais, 
porém para que sejam recomendadas, estudos complementares devem ser 
realizados 
 
Palavras-chave: OPG, volume globular, Haemonchus. 

TITLE: EVALUATION OF NATURALLY INFECTED SHEEP BY 

GASTROINTESTINAL NEMATODES UNDER INTERMITTENT GRAZING ON 

CULTIVARS OF BRACHIARIA BRIZANTHA 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the response of sheep naturally infected by 
gastrointestinal nematodes in different Brachiaria brizantha cultivars. The 
experiment was carried out at UFRN. We used 48 sheep, with no defined racial 
pattern, randomly distributed in four pickets composed by Marandu, Xaraés, 
Piatã and Paiaguás. The phenotypic variables evaluated weekly were: egg count 
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per gram of feces (EPG), coproculture, globular volume (GV). The B. brizantha 
cultivars evaluated influenced the parasitic load of the animals, which were mixed 
and massive with values above 600 eggs/g independent of the grazed cultivar, 
with a significant difference in these values between the cultivars, ranging from 
635.71 eggs/g (Xaraés) at 1422.2 eggs/g (Marandu). Among the grazing cycles, 
there were differences in the EPG of the animals kept in the Marandu cultivar 
(999.1 and 1422.2), being the largest in relation to the others. In the coproculture 
were found the genera Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Strongyloides sp., 
and Oesophagostomum sp. Haemonchus sp. was the most prevalent genus 
(over 80%) in all cultivars and grazing cycles. In the first grazing cycle, there was 
difference in GV of the animals kept in the Piatã (25.96%) and Xaraés (22.51%) 
cultivars, and those maintained in the other cultivars showed intermediate values. 
Piatã e Xaraés promoted the lowest load worm in the animals, although 
complemetary studies still are needed for cultivars to be recommended. 
 
Keywords: OPG, globular volume, Haemonchus. 
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TÍTULO: Exploração da associação entre vespertinidade, insônia e o grau de 

excitabilidade cortical e autonômica durante o sono 

Resumo 

Potencial evocado é uma resposta a um estímulo apresentado, pode ser usado 
como uma forma de analisar respostas em tarefas de atenção, a qual nos permite 
captar o equivalente elétrico cortical do processamento cognitivo. Como esse 
método está sendo muito utilizado em nosso laboratório, para tornar as análises 
desses dados mais confiáveis e reprodutíveis, desenvolvemos um Procedimento 
Operacional Padrão (POP) para análise de dados de potencial evocado. 
 
Palavras-chave: Potencial evocado. EEG. Procedimento Operacional Padrão. 

TITLE: Exploration of the association between evening, insomnia and the degree 

of cortical and autonomic excitability during sleep 

Abstract 

The Event-Related Potential is a response to a stimulus that is presented. It can 
be used to analyze responses in tasks of attention, allowing us to capture the 
cortical electrical equivalent the cognitive processing. As this method is been 
being very used in our lab, to make the data analysis more reliable and 
reproducible, we developed a Standard Operating Procedure (SOP) to evoked 
potential data analysis. 
 
Keywords: Evoked potential. EEG. Standard Operating Procedure. 
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TÍTULO: Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária à Saúde 

Decorrentes das Doenças Cardiovasculares em Hospital Universitário 

Resumo 

Objetivou-se identificar as principais Internações por Condições Sensíveis à 
Atenção Primária decorrente de Doença Cardiovascular em um hospital público 
universitário. Estudo ecológico, transversal, descritivo que utilizou dados 
secundários de internações de maiores de 18 anos, no período de dezembro de 
2017 maio de 2018. O hospital realizou 1266 internações por Causa Sensível a 
Atenção Primária. Desses, as doenças cardiovasculares imergem com maior 
percentual (57,80%), sendo as quatro principais causas que mais contribuíram 
para o total de internações: Infarto agudo do miocárdio não especificado 
(22,74%), Hipertensão essencial (primária) (11,84%), Angina instável (11,37%), 
Insuficiência cardíaca (10,42%). O alto percentual de ICSAP por Doenças 
Cardiovasculares pode estar relacionado com o perfil de oferta de 
especialidades estabelecido para o hospital universitário e ao fato de ser um 
hospital de referência regional, além dos critérios de exclusão de casos 
estabelecidos neste estudo. 
 
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares. Atenção Primária à Saúde. 

Hospitalização. 

TITLE: Hospitalizations for Conditions Sensitive to Primary Health Care Due to 

Cardiovascular Diseases in a University Hospital 

Abstract 

The objective of this study was to identify the main hospitalizations for conditions 
sensitive to primary care due to cardiovascular disease in a public university 
hospital. A cross-sectional, descriptive ecological study that used secondary data 
from hospitalizations of individuals over 18 years of age in the period of 
December 2017, May 2018. The hospital performed 1266 hospitalizations for 
Cause Sensitive to Primary Care. Of these, cardiovascular diseases have a 
higher percentage (57.80%), with the four main causes contributing the most to 
hospitalizations: acute myocardial infarction not specified (22.74%), essential 
(primary) hypertension (11 , 84%), unstable angina (11.37%), heart failure 
(10.42%). The high percentage of ICSAP for Cardiovascular Diseases may be 
related to the profile of specialties offered for the university hospital and to the 
fact that it is a regional referral hospital, in addition to the criteria for exclusion of 
cases established in this study. 
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Keywords: Cardiovascular Diseases. Primary Health Care. Hospitalization. 
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TÍTULO: Parâmetros de carcaça de frangos caipiras submetidos a diferentes 

densidades de alojamento. 

Resumo 

Teve o intuito de avaliar as diferentes densidades de alojamento sobre a 
características de carcaça de frango caipiras Isa Label. Foram usadas 480 aves 
da linhagem Isa Label com 23 dias de idade. As aves foram criadas em sistema 
semi-intensivo em 20 boxes com área livre e divididas em delineamento 
experimental inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 4 repetições. Os 
tratamentos consistiram de 5 densidades de criação 5; 5,5; 6; 6,5 e 7 aves por 
m². Foram analisados o rendimento de carcaça, e houve efeito linear sobre o seu 
rendimento. Com base nos resultados alcançados, os frangos caipiras da 
linhagem Isa Label podem ser criados em densidade de 7 aves/m2 sem perder 
a qualidade da carcaça das aves. 
 
Palavras-chave: Parâmetros de carcaça, criação caipira, densidade. 

TITLE: Carcass parameters of broilers submitted to different housing densities. 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the different housing densities on the 
carcass characteristics of Isa Label chicken. We used 480 birds of the Isa Label 
line at 23 days of age. The birds were raised in a semi-intensive system in 20 
boxes with free area and divided into a completely randomized experimental 
design with 5 treatments and 4 replications. The treatments consisted of 5 
breeding densities 5; 5.5; 6; 6.5 and 7 birds per m². The carcass yield was 
analyzed, and there was a linear effect on its yield. Based on the results obtained, 
the broilers from the Isa Label strain can be raised in density of 7 birds / m2 
without losing the quality of the poultry carcass. 
 
Keywords: Parameters of carcass, backyard breeding, density. 
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TÍTULO: Associação da saúde bucal e as atividades instrumentais de vida diária 

(AIVD) em idosos do interior do Nordeste Brasileiro 

Resumo 

O estudo propõe uma análise da relação entre as condições de saúde bucal e a 
capacidade funcional da população idosa do município de Macaíba-RN. O 
exame das condições de saúde bucal buscou avaliar o grau de ataque de cárie 
(CPO-d), a condição periodontal (CPI/PIP), os pares de dentes em oclusão, o 
uso e necessidade de próteses dentárias e a presença de alterações em tecidos 
moles. A avaliação da capacidade funcional dos idosos foi obtida por meio do 
índice de Lawton-Brody. Os dados referentes aos 209 indivíduos investigados 
revelaram uma amostra predominantemente feminina (66,5%). A média de idade 
foi de 75,2 (± 8,14) anos. Já em relação à capacidade funcional, observou-se 
que 88,5% apresentava algum grau de dependência para as atividades 
instrumentais da vida diária. Apesar da capacidade funcional não ter se 
associado à condição de saúde bucal dos indivíduos, observou-se que a situação 
de saúde bucal dos idosos do município de Macaíba-RN é precária e estável ao 
longo do tempo, o que dificulta a investigação de associações que possam 
indicar fatores relacionados a esse contexto. Entende-se que os achados 
apresentados são extremamente úteis para fomentar reflexões quanto à 
condição de vida desses indivíduos, principalmente no que diz respeito às 
políticas de saúde, sobretudo as políticas de saúde bucal que, claramente, não 
priorizam esse grupo etário. 
 
Palavras-chave: Idoso; Saúde bucal; Idoso fragilizado. 

TITLE: Association of oral health and Daily Instrumental Life Activities (DILA) in 

the elderly living in the interior of the Northeast of Brazil 

Abstract 

The study proposes a analysis between oral health conditions and the functional 
capacity of the elderly population from the municipality of Macaíba-RN. The oral 
health conditions examination sought to evaluate the degree of caries attack 
(DMFT), the periodontal condition (CPI/PAL), pairs of teeth in occlusion, the use 
and necessity of dental prostheses and the presence of changes in soft tissue. 
The functional capacity evaluation, which determines their degree of 
dependence, was obtained through the application of the Lawton-Brody index. 
Data from the 209 individuals investigated revealed a predominantly female 
sample (66.5%). The mean age was 75.2 (± 8.14) years. Regarding functional 
capacity, it was observed that 88.5% of the second wave presented some degree 
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of dependence for the instrumental activities of daily living. Although the 
functional capacity was not associated with the oral health condition, it was 
observed that the oral health situation of the elderly from Macaíba-RN is 
precarious and stable over time, which makes it difficult to investigate 
associations that may indicate factors related to this context. It is understood that 
the findings presented are extremely useful to foster reflections on the living 
conditions of these individuals regarding health policies, especially the policies of 
oral health, which clearly does not prioritize this age group. 
 
Keywords: Aged; Oral health; Frail elderly. 
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TÍTULO: Sorvete de Graviola Fermentado com Grãos de Kefir 

Resumo 

A elaboração do sorvete à base de graviola a partir de grãos de kefir foi baseada 
no objetivo de proporcionar um alimento funcional, saudável, logo, nutritivo, 
saboroso, e sem a utilização da lactose, visando, de preferência, os compradores 
alérgicos, revelando-se eficiente por ser um alimento muito procurado devido à 
sua refrescância além de combinar com o clima tropical/semiárido do estado. 
Desta maneira nas análises, foram observadas as variantes dos resultados e 
correlacionando os mesmos aos métodos e materiais de elaboração, além de 
tais procedimentos para verificação e obtenção de características esperadas 
para com o produto, a intenção de aquisição também foi analisada, tendo como 
objetivo verificar a aceitação do mesmo, caso esteja disponível no mercado. De 
maneira geral, o sorvete elaborado, apresentou significativos resultados e boa 
aceitação. 
 
Palavras-chave: Funcional, graviola, kefir, sorvete. 

TITLE: Graviola Ice Cream Fermented with Kefir Grains 

Abstract 

The preparation of the graviola-based ice cream from kefir grains was based on 
the objective of providing a functional, healthy, nutritious, tasty, non-lactose food, 
preferably targeting allergic buyers, it is efficient because it is a very sought after 
food due to its refreshment besides to match with the tropical / semi-arid climate 
of the state. In this way, in the analyzes, the variants of the results were observed 
and correlated to the methods and materials of elaboration, besides these 
procedures to verify and obtain characteristics expected for the product, the 
intention of acquisition was also analyzed, with the objective of verifying if it is 
available on the market. In general, the elaborated ice cream presented 
significant results and good acceptance. 
 
Keywords: Functional, graviola, kefir, ice cream. 
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TÍTULO: Fatores relacionados ao desempenho de pacientes com Acidente 

Vascular Cerebral durante a marcha estacionária em ambiente virtual com e sem 

a plataforma de equilíbrio. 

Resumo 

 

O AVC é uma doença muito comum na atualidade e a principal causa de 
incapacidade a longo prazo entre os adultos, tendo a reabilitação por realidade 
virtual como um tratamento, que estimula o paciente a realizar a atividade 
desenvolvida no ambiente lúdico. Sendo assim, o presente estudo tem como 
objetivo comparar o desempenho de pacientes com AVC durante a marcha 
estacionária em ambiente virtual com e sem plataforma de equilíbrio. 
Participaram do estudo 7 pacientes, sendo 5 homens e 2 mulheres os quais 
realizaram uma avaliação inicial para caracterização da amostra e foram 
submetidos à realização da marcha estacionária em ambiente virtual por meio 
do jogo Wii Fit Plus. Nessa avaliação foram coletados dados cinemáticos do 
movimento do membro inferior acometido por meio do software Kinovea 8.20 e 
o desempenho sendo medido pela média das angulações de tornozelo, joelho e 
quadril, além da média de passos no 1º, 2º e 3º minuto. Os dados foram 
avaliados por meio do test t pareado, tendo diferença no desempenho entre os 
momentos com e sem a plataforma de equilíbrio e na duração de cada exercício 
e nenhuma alteração importante no que diz respeito a angulação da amplitude 
de movimento dos participantes. Destarte, existe a possibilidade desse tipo de 
reabilitação se tornar repetitiva e cansativa para o paciente, o que já leva a 
necessidade de novas pesquisas que analisem ainda mais essas variáveis e 
contribuam para a melhora significativa dos acometidos. 

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

TITLE: FACTORS RELATED TO THE PERFORMANCE OF PATIENTS WITH 

CEREBRAL VASCULAR ACCIDENT DURING THE STATIONARY GAIT IN A 
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VIRTUAL ENVIRONMENT WITH AND WITHOUT THE EQUILIBRIUM 

PLATFORM. 

Abstract 

 

Stroke is a very common disease and is the main cause of long-term disability 
among adults, with virtual reality rehabilitation as a treatment that stimulates the 
patient to perform the activity developed in the play environment. In view of this, 
the present study aims to analyze the factors that influence the performance of 
patients with stroke during stationary walking in a virtual environment with and 
without equilibrium platform. The study involved 7 individuals affected by the 
disease, 5 males and 2 females who underwent an initial evaluation to 
characterize the sample and were submitted to stationary walking in a virtual 
environment through the Wii Fit Plus game. In this evaluation, kinematic data 
were collected on the movement of the lower limb affected by the software 
Kinovea 8.20 and the performance was measured by the mean of the ankle, knee 
and hip angulations, in addition to the average steps in the 1st, 2nd and 3rd 
minutes. The data were evaluated through the paired t test, with a difference in 
performance between the moments with and without the equilibration platform 
and in the duration of each exercise, and no significant alterations regarding the 
angulation of the participants' range of motion. Thus, it is possible that this type 
of rehabilitation becomes repetitive and tiresome for the patient, which already 
leads to the need for new research that further analyzes these variables and 
contributes to the significant improvement of the patients. 

 
 
Keywords: Virtual reality. Stroke. Balance 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO HISTOMORFOLÓGICA DE CARCINOMAS 

PAPILÍFEROS DA TIREOIDE, ADENOMAS FOLICULARES E BÓCIOS 

COLOIDES 

Resumo 

Objetivo: Avaliar comparativamente as características histomorfológicas de 
carcinomas papilíferos da tireoide (CPT), adenomas foliculares (AF) e bócios 
coloides (BC). Metodologia: Obtiveram-se cortes histológicos, corados em H&E, 
de 30 casos de CPT, 10 de AF e 15 de BC. Toda a extensão das lâminas foi 
avaliada nos aumentos 40x, 100x e 400x, de modo a analisar variante 
histológica, infiltrado inflamatório, estroma, invasões tumorais, dentre outras 
características. Resultados: A intensidade do infiltrado inflamatório foi ausente 
ou leve em 90% dos CPT, 100% dos AF e 66,7% dos BC. O estroma apresentou-
se denso e hialinizado em 66,7% dos CPT, porém frouxo e escasso em 90% dos 
AF e 53,3% dos BC. Conclusões: O infiltrado inflamatório foi mais acentuado 
nos BC, intermediário nos CPT e mais leve nos AF. O estroma mostrou-se 
escasso e frouxo na maior parte dos AF e BC, porém denso e hialinizado na 
maioria dos CPT. A partir da avaliação conjunta destes resultados com a análise 
imunoistoquímica dessas mesmas lesões, poder-se-ão obter possíveis 
inferências a respeito da patogênese desses tumores. 
 
Palavras-chave: Carcinoma papilífero da tireoide. Adenoma folicular. Bócio 

coloide. 

TITLE: HISTOMORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF PAPILLARY 

THYROID CARCINOMAS, FOLLICULAR ADENOMAS AND COLLOID 

GOITERS 

Abstract 

Objective: To comparatively evaluate the histomorphological features of 
papillary thyroid carcinomas (PTC), follicular adenomas (FA) and colloid goiters 
(CG). Methodology: H&E stained tissue sections from 30 PTC, 10 FA and 15 
CG were obtained. Full extension of slides was evaluated at 40x, 100x and 400x, 
to analyze the inflammatory infiltrate, stroma, extratumoral invasions and other 
features. Results: The inflammatory infiltrate was absent or light in 90% of PTC, 
100% of AF and 66,7% of BC. The stroma was dense and hyalinized in 66,7% of 
PTC, but rare and loose in 90% of AF and 53,3% of BC. Conclusions: The 
inflammatory infiltrate was higher on CG, intermediate on PTC and lower on FA. 
The stroma was rare and loose on mostly of the FA and CG, but dense and 
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hyalinized on mostly of the PTC. From the combined evaluation of these results 
with the immunohistochemical analysis of the same lesions, we must obtain 
furthers conclusions about the pathogenesis of these tumors. 
 
Keywords: Papillary thyroid carcinoma. Follicular adenoma. Colloid goiter. 
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TÍTULO: Consumo alimentar de vitamina A e vitamina E de mulheres na lactação 

Resumo 

O leite materno deve conter quantidades adequadas de vitamina A e vitamina E 
pois as reservas corporais do neonato são baixas ao nascimento, o que torna o 
aleitamento importante estratégia para o combate das deficiências nutricionais. 
Assim, o consumo alimentar da lactante deve conter todas as vitaminas 
necessárias para a secreção no leite. O presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a ingestão dietética de vitamina A e vitamina E em mulheres lactantes. O 
estudo foi do tipo longitudinal observacional, composto por 43 mulheres lactantes 
com 25 a 74 dias pós-parto, recrutadas no ambulatório de pediatria do Hospital 
Universitário Onofre Lopes, Natal-RN. Foram submetidas a entrevista com 
formulário e recordatório 24h em três momentos. A inadequação dietética foi 
analisada conforme Estimated Average Requirement (EAR) com variação 
intrapessoal ajustada pelo Multiple Source Method. A inadequação dietética para 
vitamina A foi observada em 58% das lactantes, enquanto que todas (100%) as 
avaliadas apresentaram inadequação no consumo de vitamina E. A avaliação do 
consumo mostrou que as mulheres tiveram um consumo muito baixo das 
vitaminas A e E, podendo ser um indicador de risco nutricional para esta fase da 
vida, aumentando o risco do estabelecimento de deficiências nutricionais no 
binômio mãe-filho. 
 
Palavras-chave: Dieta. Retinol. Alfa-tocoferol. 

TITLE: FOOD CONSUMPTION OF VITAMIN A AND VITAMIN AND WOMEN IN 

LACTATION 

Abstract 

Breastmilk should contain adequate amounts of vitamin A and vitamin E as the 
infant's body reserves are low at birth, which makes breastfeeding an important 
strategy for combating nutritional deficiencies. Thus, the infant's food intake 
should contain all the vitamins necessary for the secretion in milk. The present 
study aimed to evaluate the dietary intake of vitamin A and vitamin E in lactating 
women. The study was of the longitudinal observational type, composed of 43 
lactating women 25 to 74 days postpartum, recruited at the pediatric outpatient 
clinic of the University Hospital Onofre Lopes, Natal-RN. They were submitted to 
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an interview with a form and a 24-hour reminder in three moments. Dietary 
inadequacy was analyzed according to the Estimated Average Requirement 
(EAR) with intrapersonal variation adjusted by the Multiple Source Method. 
Dietary inadequacy for vitamin A was observed in 58% of infants, while all (100%) 
of those evaluated were inadequate in vitamin E intake. The consumption 
assessment showed that women had very low intakes of vitamins A and E, and 
may be an indicator of nutritional risk for this stage of life, increasing the risk of 
deficiency for neonates and consequently causing illness. 
 
Keywords: Diet. Retinol. Alpha-tocopherol. 
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TÍTULO: Confiabilidade de testes de resolução temporal em adultos 

Resumo 

 

Tema:O uso de testes comportamentais é uma prática clínica bastante frequente 
na audiologia devido à grande contribuição ao diagnóstico audiológico e à 
intervenção fonoaudiológica.Objetivo:Verificar a confiabilidade dos protocolos de 
avaliação da resolução temporal em adultos.Método:Participaram da amostra 34 
sujeitos, sendo 22 do sexo feminino e 12 do masculino com com média de idade 
de 26,21 anos(20 a 52 anos; dp = 8,92) seguindo os critérios: ausência de 
histórico otológico e/ou audiológico e queixas escolares; normalidade no padrão 
audiológico e no teste dicótico de dígitos. Foram utilizados na pesquisa os testes 
RGDT e GIN, a 50dB aplicados em dois momentos, sendo a segunda 
aplicação(reteste) com um intervalo de uma semana da primeira(teste). O teste 
Wilcoxon foi utlizado para análise do desempenho da amostra do GIN em função 
da orelha e o Teste de Friedman para análise do RGDT em função da frequência 
testada em cada momento. Foi adotado o nível de significância de 5%. O CCI foi 
utilizado na análise da concordância entre as aplicações dos testes e reteste pelo 
mesmo avaliador(reprodutibilidade). Resultados:Não houve diferença entre as 
frequências testadas no RGDT (média) no teste e reteste. Houve diferença no 
desempenho do GIN entre orelha direita e esquerda no T2. A reprodutibilidade 
de teste-reteste no RGDT(média) e GIN foi substancial conforme o CCI. 
Conclusão: Há confiabilidade no teste RGDT quando comparada a média das 
frequências e no teste GIN em ambas as orelhas. 

 
 
Palavras-chave: Audição. Confiabilidade. Resolução temporal. Adultos. 

TITLE: RELIABILITY OF TEMPORARY RESOLUTION TESTS IN ADULTS 

Abstract 

 

The use of behavioral tests is a very frequent clinical practice in audiology due to 
the great contribution to the audiological diagnosis and the speech-language 
intervention.Objective:To verify the reliability of the temporal resolution 
assessment protocols in adults.Method:Participated in the sample 34 
subjects,being 22 females and 12 males with mean age of 26.21 years(20 to 52 
years old; dp = 8.92)following the criteria: absence of otological and / or 
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audiological history and school complaints; normality in the audiological pattern 
and in the dichotic test of digits.The RGDT and GIN tests were applied at 50 dB 
applied in two moments, the second application(retest) with an interval of one 
week from the first(test). The Wilcoxon test was used to analyze the performance 
of the GIN sample as a function of the ear and the Friedman test for RGDT 
analysis as a function of the frequency tested at each moment. The significance 
level of 5% was adopted. The CCI was used in the analysis of the agreement 
between the applications of the tests and retest by the same 
evaluator(reproducibility).Results:There was no difference between the 
frequencies tested in the RGDT (mean)in the test and retest.There was a 
difference in GIN performance between right and left ears in T2.The test-retest 
reproducibility in the RGDT(mean) and GIN was substantial according to the 
ICC.Conclusion:There is reliability in the RGDT test when compared to the mean 
of the frequencies and in the GIN test in both ears. 

 
 
Keywords: Hearing. Reliability. Temporal Resolution. Adults. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 459 

 

CÓDIGO: SB0479 

AUTOR: NATHÁLIA REGINA SOBRAL PAIVA 

CO-AUTOR: KEMAL ALI GER 

ORIENTADOR: RENATA DE FÁTIMA PANOSSO 

 

 

TÍTULO: Efeitos de uma cepa tóxica (Cylindrospermopsis raciborskii) na 

sobrevivência do copépodo tropical Notodiaptomus iheringi 

Resumo 

Em lagos rasos de regiões semiáridas tropicais há expressiva coexistência de 
copépodos planctônicos com florações de cianobactérias, apesar dos seus 
conhecidos efeitos potencialmente tóxicos em diferentes organismos. O 
presente trabalho investigou o efeito da cianobactéria filamentosa 
Cylindrospermopsis raciborskii produtora de neurotoxinas na sobrevivência do 
copépodo tropical Notodiaptomus iheringi. Em um experimento in vitro indivíduos 
de N. iheringi foram expostos a 3 tratamentos (3 réplicas cada) quanto à 
suspensão alimentar: 100% Cryptomonas obovata, alimento considerado de boa 
qualidade; 100% C. raciborskii, alimento considerado de baixa qualidade; e 
Privação Alimentar. Cerca de 8 indivíduos foram alocados em cada unidade 
experimental. A sobrevivência dos copépodos foi monitorada por 14 dias. A 
sobrevivência de N. iheringi exposto à cianobactéria foi superior à dos animais 
em Privação Alimentar (66,67%). Não houve diferença significativa entre a 
sobrevivência dos organismos expostos ao alimento de boa qualidade e à 
cianobactéria. Esses resultados indicam que C. raciborskii pode suprir pelo 
menos parte das necessidades nutricionais do copépodo e apontam também 
para a existência de tolerância de N. iheringi frente à C. raciborskii; o que explica, 
em alguma medida, a coexistência dessas espécies nos ambientes naturais. 
Estudos futuros poderão comprovar se essa cianobactéria, apesar de não 
exercer efeitos deletérios na sobrevivência, causa efeitos subletais ao copépodo. 
 
Palavras-chave: Cianobactéria. Zooplâncton. Toxicidade. Interações tróficas. 

TITLE: Effects of a toxic strain (Cylindrospermopsis raciborskii) on the survival of 

the tropical copepod Notodiaptomus iheringi 

Abstract 

In shallow lakes of tropical semiarid regions there is an expressive coexistence 
of planktonic copepods with cyanobacteria blooms, despite their potentially toxic 
effects on different organisms. The present study aims to investigate the effect of 
filamentous cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii, which produce 
neurotoxins, on the survival of tropical copepod Notodiaptomus iheringi. In an in 
vitro experiment, N. iheringi individuals were exposed to 3 treatments with 3 
replicates each for food suspension: 100% Cryptomonas obovata, good quality 
food; 100% C. raciborskii, poor quality food and Starvation. About 8 individuals 
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were allocated in each experimental unit. Copepod survival was monitored during 
14 days. The survival of N. iheringi was higher when exposed to cyanobacteria 
than in Starvation treatment (66.67%). There was no significant difference 
between the survival of organisms exposed to good and poor quality food. These 
results indicate that C. raciborskii can provide at least part of nutritional needs of 
copepods and suggest the existence of tolerance of N. iheringi to C. raciborskii; 
that explains, to a certain extant, the coexistence of those two species in natural 
environments. Future studies can prove whether this cyanobacteria, besides 
having no negative effects in survival, can cause sub-lethal effects on this 
copepod. 
 
Keywords: Cyanobacteria. Zooplankton. Toxicity. Grazing. 
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TÍTULO: Influência do método de ordenha, das condições de armazenamento e 

da contagem de células somáticas sobre a qualidade de leite de tanques 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a influência do método de ordenha, das condições de 
armazenamento e do aumento da CCS sobre a qualidade do leite cru 
armazenado em tanques. Foram realizadas avaliações mensais em 21 tanques, 
sendo monitorados a temperatura de refrigeração e o tempo de armazenamento 
do leite no tanque. Os tanques foram agrupados em três níveis de temperatura: 
1: de 0° a 4°C (ideal); 2: entre 4,01 e 7°C (intermediária) e 3: acima de 7°C (alta). 
Foram estabelecidos intervalos de tempo de permanência do leite em cada 
tanque: Intervalo 1: até 24h de armazenamento; 2: entre 24h e 48h e 3: acima 
de 48h. O efeito da CCS sobre a composição foi avaliada dentro de três 
categorias: Baixa CCS - CCS < 200.000 céls.mL-1; Média CCS – 201.000 
<CCS< 400.000; Alta CCS - Alta CCS: CCS>400.000. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e teste Tukey (P<0,05). No período analisado, 
10,8 % apresentaram baixa CCS, seguido de 46,5% com média e, 42,7% 
obtiveram alta CCS. Conclui-se que o método de ordenha não influencia na 
contaminação microbiana do leite, contudo o maior tempo de armazenamento e 
a elevação da temperatura influenciam no aumento da contagem 
de microrganismos no leite. Em relação aos níveis de CCS, não houve diferença 
estatística significativa entre esses e os componentes do leite, porém, na 
avaliação da qualidade higiênica Sanitária do leite 42,7% continham alta CCS e 
a CBT exibiu valores acima do preconizado. 
 
Palavras-chave: CBT. Composição Química. Higiene. Temperatura. 

TITLE: Influence of milking method, storage conditions and somatic cell counts 

on milk quality of tanks 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the influence of the milking method, 
the storage conditions and the increase of CCS on the quality of raw milk stored 
in tanks. Monthly evaluations were performed in 21 tanks, monitoring the 
temperature of refrigeration and the storage time of the milk in the tank. The tanks 
were grouped into three temperature levels: 1: 0 ° to 4 ° C (ideal); 2: between 
4.01 and 7 ° C (intermediate) and 3: above 7 ° C (high). Milk dwell times were 
established in each tank: Interval 1: up to 24 hours of storage; 2: between 24h 
and 48h and 3: above 48h. The effect of CCS on the composition was evaluated 
in three categories: Low CCS - CCS <200,000 cells.L-1; Average CCS - 201,000 
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<CCS <400,000; High CCS - High CCS: CCS> 400,000. Data were submitted to 
analysis of variance and Tukey test (P <0.05). In the analyzed period, 10.8% 
presented low CCS, followed by 46.5% with mean and 42.7% had high CCS. It 
is concluded that the milking method does not influence the microbial 
contamination of the milk, however, the longer storage time and the elevation of 
temperature influence the increase in milk counts of microorganisms. Regarding 
CCS levels, there was no statistically significant difference between these and 
the components of the milk, however, in the evaluation of hygienic sanitary quality 
of milk 42.7% contained high CCS and CBT showed values above that 
recommended. 
 
Keywords: Chemical composition. Hygiene. TBC. Temperature. 
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TÍTULO: ALÍVIO DA DOR EM PACIENTES SUBMETIDOS À SONDAGEM 

GASTRINTESTINAL 

Resumo 

A sondagem gastrintestinal é indispensável nos serviços de saúde, contudo 
temida pelos pacientes uma vez que esta prática está associada a uma grande 
sensação de dor, e a presença da lidocaína em gel desempenha apenas o papel 
de lubrificante. Diante disso, objetiva-se avaliar os efeitos analgésicos da 
lidocaína spray a 10% durante a o procedimento de sondagem gastrintestinal e 
comparar a eficácia do uso da lidocaína spray a 10% em relação à lidocaína em 
gel a 2% para alívio da dor durante a inserção da sonda gastrintestinal. Trata-se 
de uma revisão de literatura, correspondente a primeira etapa do projeto 
“Aspectos relacionados à dor em pacientes submetidos à sondagem 
gastrintestinal: um ensaio clínico”. A busca foi realizada no primeiro semestre de 
2018, na Web of Science, Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online (MEDLINE), SciVerse Scopus (Scopus), Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health (CINAHL) e Public Medline (PubMed). Ao aplicar os critérios de 
inclusão, exclusão e leitura do material, foram selecionados 7 artigos. Estudos 
comprovam que grande parte dos pacientes submetidos a sondagem 
gastrintestinal observam melhora da sensação álgica quando a lidocaína em gel 
é usada seja ela isolada ou associada a outra substancia anestésica, diminuindo 
efeitos adversos em sua passagem. Assim, pode-se afirmar que o uso da 
lidocaína gel à 2% associada a spray a 10% contribui para o alívio da dor além 
de ser mais bem avaliado que seu uso isolado. 
 
Palavras-chave: Intubação Gastrointestinal. Dor. Ensaio Clínico 

TITLE: PAIN RELIEF IN PATIENTS SUBMITTED TO GASTROINTESTINAL 

SURGERY 

Abstract 

 

The gastrointestinal probe is indispensable in health services, yet feared by 
patients since this practice is associated with a great sensation of pain, and the 
presence of lidocaine in gel plays only the role of lubricant. The objective of this 
study was to evaluate the analgesic effects of 10% lidocaine spray during the 
gastrointestinal probing procedure and to compare the efficacy of lidocaine spray 
use to 10% in relation to 2% gel lidocaine for pain relief during insertion of the 
gastrointestinal tract. This is a literature review, corresponding to the first stage 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 464 

 

of the project "Aspects related to pain in patients submitted to gastrointestinal 
probing: a clinical trial". The search was conducted in the first half of 2018, in the 
Web of Science, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE), SciVerse Scopus (Scopus), Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health (CINAHL) and Public Medline (PubMed). When applying the criteria of 
inclusion, exclusion and reading of the material, 7 articles were selected. Studies 
have shown that a large proportion of patients undergoing gastrointestinal 
catheterization show an improvement in the sensation of pain when the lidocaine 
gel is used alone or in combination with another anesthetic agent, reducing 
adverse effects on its passage. Thus, it can be stated that the use of 2% lidocaine 
gel associated with 10% spray contributes to pain relief and is better evaluated 
than its isolated use. 

 
 
Keywords: Intubation, gastrintestinal. Clinical trial. Pain 
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TÍTULO: Avaliação da atividade antioxidante e de extratos de plantas da caatinga 

Resumo 

O Melocactus zehntneri tem sido muito usado como fonte alternativa de alimento, 
assim como para vários fins medicinais, tais fatos justificam a realização deste 
trabalho. O objetivo do presente estudo foi a determinação da composição 
química e da atividade antioxidante dos extratos hexânico (EH), clorofórmico 
(EC), etanólico (EE), metanólico (EM), aquoso residual (EAR) e aquoso (EA) da 
polpa da cactácea Melocactus zehntneri. Avaliou-se o teor de açúcares, 
proteínas, compostos fenólicos e posteriormente investigou-se a presença de 
atividades biológicas antioxidantes através do ensaio de Atividade 
Sequestradora de Radicais Livres do 1,1-DiphenYl-2-picryl-hydrazyl (DPPH). 
Constamos que todos os extratos são ricos em açúcares e proteínas, os quais 
justificaram a boa atividade antioxidante, determinada pelo o ensaio do DPPH, 
cujos valores de atividade atingida foram quase todos, bem próximos a 60%, 
onde somente o EE ficou próximo a 50%. Esse caráter de antioxidante natural é 
o que atribui ao M. zehntner um potencial atividade medicinal. 
 
Palavras-chave: Melocactus zehntneri; atividade antioxidante; extratos. 

TITLE: Chemical composition and antioxidant potential of extracts of Melocactus 

zehntneri (Crown of Friar). 

Abstract 

Melocactus zehntneri has been widely used as an alternative source of food, as 
well as for medicinal purposes, such facts justify the accomplishment of this work. 
The present study brings a chemical and a complex of antioxidant activity of the 
hexane extracts (EH), chloroform (EC), ethanolic (EE), methanolic (EM), 
aqueous residual (EAR) and aqueous (EA) of the cactus pulp Melocactus 
zehntneri. The content of sugars, proteins, phenolic compounds was evaluated 
and the presence of antioxidant biological activities was investigated through the 
1,1-Diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH) Free Radical Sequestering Activity assay. 
The extracts are rich in sugars and proteins, which are justified by a good 
antioxidant activity, determined by the DPPH assay, whereas the activity values 
achieved are almost all around to 60%, only in EE it did close to 50%. This is a 
natural antioxidant that can be attributed to M. zehntner a potential in medicinal 
activity. 
 
Keywords: Melocactus zehntneri; antioxidant activity; extracts. 
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CÓDIGO: SB0487 

AUTOR: JOELLY VILAINE CAVALCANTI CRUZ 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE FITOQUÍMICA E ANÁLISE DA ATIVIDADE 

ANTIESCORPIÔNICA DA PEÇONHA DE Tityus serrulatus FRENTE AO SUCO 

DOS FRUTOS DE Hancornia speciosa Gomes 

Resumo 

Os acidentes envolvendo animais peçonhentos estão aumentando devido à 
urbanização das floretas, e os acidentes escorpiônicos são os de maior 
incidência. No Brasil o escorpião que apresenta maior perigo para os seres 
humanos é o Tityus serrulatus, conhecido popularmente como “escorpião 
amarelo” pela sua coloração típica (SINAN, 2014). A picada deste escorpião 
pode causar efeitos locais como dor e edema, sem alterações do estado geral, 
e ou efeitos sistêmicos como hiper ou hipotensão arterial, arritmias cardíacas, 
tremores, agitação psicomotora, arritmias respiratórias, vômitos e diarreia. O 
edema pulmonar agudo é a complicação mais temida. Nesses casos, além do 
combate à dor com tratamento de suporte, está indicada a soroterapia (BRASIL, 
2009). Porém, o soro antiescorpiônico é de difícil acesso, e com baixa eficácia 
contra o edema pulmonar. Diante disto, o presente trabalho teve como objetivo, 
analisar a atividade antiescorpiônico do suco dos frutos de Hancornia speciosa 
Gomes em modelo experimental de edema pulmonar em camundongos Swiis. 
Além disso, foi realizado um estudo fitoquímico qualitativo do suco através da 
técnica de cromatografia em camada delgada e co-cromatografia. Os resultados 
demonstraram que o suco é capaz de inibir o efeito edematogênico induzido pelo 
veneno. 
 
Palavras-chave: Antiveneno. Hancornia speciosa Gomes. Tityus serrulatus. 

TITLE: PHYTOCHEMICAL ANALYSIS AND ANALYSIS OF THE ANTI-

SCORPIC ACTIVITY OF Tityus serrulatus SPECIES IN FRONT OF FRUIT 

JUICES OF Hancornia speciosa Gomes 

Abstract 

Accidents involving venomous animals are increasing due to the urbanization of 
the florets, and the scorpionic accidents are the ones with the highest incidence. 
In Brazil the scorpion that presents the greatest danger to humans is Tityus 
serrulatus, popularly known as "yellow scorpion" for its typical coloration (SINAN, 
2014). The sting of this scorpion can cause local effects such as pain and edema, 
without changes of the general state, and or systemic effects such as hyper or 
hypotension, cardiac arrhythmias, tremors, psychomotor agitation, respiratory 
arrhythmias, vomiting and diarrhea. Acute pulmonary edema is the most feared 
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complication. In these cases, in addition to the fight against pain with supportive 
treatment, serum therapy is indicated (BRASIL, 2009). However, anti-
corticosteroid serum is difficult to access, and with low efficacy against pulmonary 
edema. The objective of this study was to analyze the antiscorpionic activity of 
the juice of the fruits of Hancornia speciosa Gomes in an experimental model of 
pulmonary edema in Swiis mice. In addition, a qualitative phytochemical study of 
the juice was carried out through thin layer chromatography and co-
chromatography. The results demonstrated that the juice is able to inhibit the 
edematogenic effect induced by the venom. 
 
Keywords: Antivenom. Hancornia speciosa Gomes. Tityus serrulatus. 
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CÓDIGO: SB0490 

AUTOR: NATHAN ANDRADE DE ALBUQUERQUE 

ORIENTADOR: SUSANA MARGARIDA GOMES MOREIRA 

 

 

TÍTULO: Avaliação da citotoxicidade de amostras ricas em polissacarídeos 

sulfatados extraídos da alga verde Caulerpa cupressoides. 

Resumo 

A procura de biomoléculas com novas propriedades terapêuticas e poucos 
efeitos indesejados tem crescido e, nesse contexto, os polissacarídeos 
sulfatados (PS), extraídos de macroalgas marinhas, podem ser uma fonte 
promissora de moléculas bioativas visto que, dentre outras atividades, 
apresentaram efeito indutor da osteogênese em células-tronco. No entanto, há 
pouca informação a respeito desta atividade, principalmente no que se refere a 
PS extraídos de algas verdes. O estudo das características toxicológicas de 
qualquer substância com potencial aplicação biomédica é fundamental para 
garantir sua segurança. Tendo em vista essa necessidade, o presente estudo 
avaliou o potencial citotóxico de amostras ricas em PS extraídos da alga verde 
Caulerpa cupressoides (F0,3; F0,5; F1,0 e F2,0) por meio do ensaio de MTT em 
células-tronco mesenquimais humanas extraídas da geleia de Wharton (MSC-
WJ), que são objetos de estudo deste grupo, nas seguintes concentrações: 1, 5, 
10, 20, 50, 100 e 250 µg/mL, durante 24, 48 e 72h. Os resultados demonstraram 
diminuição significativa na viabilidade celular nas amostras com concentração 
mais elevada (250 µg/mL), ao final de 72h. Porém, as demais amostras, com 
exceção das concentrações 50 e 100 µg/mL da F0,5, de maneira geral, não 
apresentaram toxicidade relevante, com viabilidade celular em torno de 80% ao 
final de 72h. 
 
Palavras-chave: Caulerpa cupressoides; MTT; polissacarídeos sulfatados; 

células-tronco 

TITLE: Evaluation of the cytotoxicity of sulphated polysaccharides containing 

samples extracted from the green alga Caulerpa cupressoides. 

Abstract 

The search for biomolecules with new therapeutic properties and less undesired 
effects has increased and, in this sense, the sulphated polysaccharides (SP), 
extracted from marine macroalgae, can be a promising source of bioactive 
molecules since, among other activities, they may have an osteogenic inducing 
effect in stem cell. Nevertheless, there are few studies exploring this activity, 
especially concerning to the SP from green algae. The study of the toxicological 
properties of any substance, with potential biomedical application, is fundamental 
to ensure it´s safety. Therefore, to elucidate these effects, the present study 
investigated the cytotoxicity of SP-containing fractions extracted from the green 
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algae Caulerpa cupressoides (F0,3, F0,5, F1,0, F2,0) in mesenchymal stem cells 
from Wharton´s Jelly (MSC-WJ). The citotoxicity of SPs- containing samples at 
different concentrations (1, 5,10, 20, 50, 100 e 250 µg/mL) was evaluated using 
the MTT assay. The results showed a significant decrease in cell viability, after 
72 hours of treatment for samples with the highest concentration used (250 
µg/mL). However, the other samples, with the exception of concentrations 50 and 
100 μg/mL from F0.5, in general, did not present a relevant toxicity and cell 
viability obtained was around 80 % at the end of 72 hours of treatment. 
 
Keywords: Caulerpa cupressoides; MTT assay; sulphated polysaccharides; stem 

cell 
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CÓDIGO: SB0491 
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ORIENTADOR: ADLEY ANTONINI NEVES DE LIMA 

 

 

TÍTULO: Obtenção e caracterização de filmes de Quitosana com Óleo de 

copaíba e sua microemulsão 

Resumo 

Copaifera multijuga Hayne é uma espécie típica do Brasil conhecida por produzir 
o óleo-resina de copaíba e sua ampla utilização pela medicina popular devido 
suas diversas propriedades farmacológicas. Quitosana é um polímero de grande 
interesse na área farmacêutica pela sua biocompatibilidade, propriedades 
filmogênicas e bioadesivas, o que permite seu uso pela via tópica. Usando uma 
microemulsão de óleo de copaíba, foi possível incorporá-lo em uma solução de 
quitosana 1% e, comprovou-se por técnicas de espectroscopia de infravermelho, 
difração de raios-X e termogravimetria que houveram interações entre o óleo e 
a rede polimérica. O filme polimérico de quitosana com óleo de copaíba pode se 
tornar uma alternativa terapêutica para tratamentos de injúrias da pele. 
 
Palavras-chave: Óleo de Copaíba; Microemulsão; Quitosana. 

TITLE: Obtaining and characterization of Chitosan films with Copaiba oil and its 

microemulsion 

Abstract 

Copaifera multijuga Hayne is a typical species from Brazil known for producing 
the copaiba oil-resin and its widespread use by folk medicine due to its diverse 
pharmacological properties. Chitosan is a polymer of great interest in the 
pharmaceutical area for its biocompatibility, filmogenic and bioadhesive 
properties, which allows its use by the topical route. Using a copaiba oil 
microemulsion, it was possible to incorporate it in a solution of 1% chitosan and 
it proved by techniques of infrared spectroscopy, X-ray diffraction and 
thermogravimetry that there were interactions between the oil and the polymer 
network. Polymeric chitosan film with copaiba oil may become a therapeutic 
alternative for skin injury treatments. 
 
Keywords: Copaiba oil; Microemulsion; Chitosan. 
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CÓDIGO: SB0492 

AUTOR: ANNE MARÍLIA DE AQUINO LAURENTINO 

ORIENTADOR: DANIELE VIEIRA DANTAS 

 

 

TÍTULO: ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS, DA SAÚDE E DO 

ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE QUEIMADURAS EM UM HOSPITAL DE 

EMERGÊNCIA 

Resumo 

Introdução: queimaduras são lesões cutâneas ocasionadas pela ação do calor, 
tendo como principal causa a chama direta, contato com líquidos quentes, 
superfície aquecida, corrente elétrica e agentes químicos. A epidemiologia 
mundial revela que 90% dos casos de queimaduras ocorrem em países de média 
e baixa renda, acometendo mais indivíduos do sexo masculino, e, no Brasil, um 
quinto de todos os casos é atendido em serviços de emergência. Objetivos: 
caracterizar os aspectos sociodemográficos e clínicos dos pacientes atendidos 
por um hospital de referência em queimados do Nordeste brasileiro; avaliar a 
intensidade da dor presente nos pacientes vítimas de queimaduras e caracterizar 
o atendimento aos pacientes queimados no setor de emergência do Complexo 
Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel. Metodologia:estudo descritivocom 
abordagem quantitativa, desenvolvido no Complexo Hospitalar Monsenhor 
Walfredo Gurgel, com 144 vítimas de queimaduras, no período de janeiro a junho 
de 2016. Resultados: houve predominância de homens (71,53%); de18 a 35 
anos (44,44%); com queimaduras de 2°grau (50,00%); 91,3% referiram dor de 
moderada a intensa. A assistência prestada caracterizou-se por intubação 
hospitalar (2,8%); reposição eletrolítica com Soro Fisiológico 0,9% (35,22%); 
monitorização hemodinâmica não-invasiva (88,88%). Conclusão: constatou-se 
que as queimaduras acometeram solteiros, jovens, eram dolorosas e os 
cuidados foram baseados em protocolos clínicos. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Queimaduras.Epidemiologia,Emergência. 

TITLE: SOCIODEMOGRAPHIC ASPECTS, HEALTH AND CARE OF VICTIMS 

OF BURNS IN AN EMERGENCY HOSPITAL 

Abstract 

Introduction: Burns are cutaneous lesions caused by the action of heat, having 
as main cause direct flame, contact with hot liquids, heated surface, electric 
current and chemical agents. World epidemiology reveals that 90% of burn cases 
occur in middle- and low-income countries, affecting more males, and in Brazil, 
one-fifth of all cases are treated in emergency services. Objectives: to 
characterize the sociodemographic and clinical aspects of the patients attended 
by a referral hospital in burnings in the Brazilian Northeast; to assess the intensity 
of the pain present in burn victims patients and to characterize the care given to 
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the patients burned in the emergency room of the Monsenhor Hospital Complex 
WalfredoGurgel. Methodology: a descriptive study with a quantitative approach, 
developed in the MonsenhorWalfredoGurgel Hospital Complex, with 144 burn 
victims, from January to June 2016. Results: there was a predominance of men 
(71.53%); from 18 to 35 years old (44.44%); with 2nd degree burns (50.00%); 
91.3% reported moderate to severe pain. The assistance provided was 
characterized by hospital intubation (2.8%); electrolytic replacement with 
Physiological Serum 0.9% (35.22%); non-invasive hemodynamic monitoring 
(88.88%). Conclusion: it was verified that the burns affected single, young, were 
painful and the care was based on clinical protocols. 
 
Keywords: Burns. Epidemiology.Emergency. 
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ORIENTADOR: MERCES DE FATIMA DOS SANTOS SILVA 

 

 

TÍTULO: Biossociabilidade e ajuda mútua entre pessoas que vivem ou convivem 

com HIV/aids em uma rede social na internet 

Resumo 

 

Objetivo: compreender a experiência de pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA) 
membras de um grupo fechado numa rede social na internet. Método: etnografia 
virtual em um grupo on-line de PVHA, sendo foco deste estudo em vista de sua 
relevância nacional e virtual. Para coligir as informações, utilizou-se da 
observação off-line do tipo “lurker”, ou seja, sem interferências do pesquisador 
nas discussões virtuais. Os dados foram reunidos em um diário de campo e 
analisados pela técnica de codificação temática. Resultados: emergiram duas 
categorias – “Bem-vindo ao grupo, honey!”: um retrato descritivo sobre o grupo 
fechado; “Juntos no mesmo barco”: biossociabilidade, ajuda mútua e busca de 
relações afetivo-sexuais. O aspecto mais relevante deste estudo diz respeito ao 
grupo enquanto espaço virtual “seguro” de acolhimento, ajuda mútua e formação 
de vínculos entre as PVHA, favorecendo, assim, a partilha de informações e 
experiências de vida. Observou-se ainda centralidade no discurso do 
autocuidado e na adesão ao tratamento oficialmente recomendado. Conclusão: 
o grupo se constrói mais como estratégia de gerenciamento e comunicação em 
saúde ao invés de ser um espaço de ativistas “tradicionais”. Espera-se que os 
resultados aqui discutidos possam contribuir com os estudos nacionais e servir 
também de reflexão às PVHA, demonstrando a importância de resgatar ações 
de resistência coletiva, intervenção e mobilização política, sem, claro, 
desmerecer o uso do grupo como apoio e ajuda mútua. 

 
 
Palavras-chave: HIV. AIDS. Biossociabilidade. Ajuda mútua. Internet. 

TITLE: Biossociability and mutual help among people living with HIV/aids in a 

social network on the internet 

Abstract 

Objective: to understand the experience of people living with HIV/aids (PLHA) 
members of a closed group in a social network on the Internet. Method: virtual 
ethnography in an online group of PLHA, being the focus of this study in view of 
its national and virtual relevance. In order to collect the information, we used the 
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offline observation of the type "lurker", that is, without interferences of the 
researcher in the discussions. The data were collected in a field diary and 
analyzed using the thematic coding technique. Results: two categories emerged 
- "Welcome to the group, honey!": a descriptive portrait of the closed group; 
"Together in the same boat": biossociability, mutual aid and search for affective-
sexual relations. The most relevant aspect of this study concerns the group as a 
virtual "safe" space of host, mutual help and formation of links between PLHA, 
thus favoring the sharing of information and life experiences. There was also a 
centrality in the discourse of self-care and adherence to the officially 
recommended treatment. Conclusion: the group builds itself more as a 
communication strategy in health rather than being a space of activists. It is 
hoped that the results discussed here can contribute to national studies and that 
serves as a reflection for the PLHA, demonstrating the importance of rescuing 
actions of collective resistance, intervention and political mobilization, without, of 
course, detracting from the use of the group as support and mutual help. 
 
Keywords: HIV. AIDS. Biossociability. Mutual help. Internet. 
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CÓDIGO: SB0494 
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TÍTULO: Monitoramento de colônias do coral Siderastrea stellata em poças de 

maré do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

Ambientes costeiros, como os recifes, são zonas de transição entre os ambientes 
marinho e terrestre, muito influenciados pelo hidrodinamismo e pelas áreas 
continentais de entorno. As atividades antrópicas afetam negativamente os 
recifes, onde o aporte de águas de rios com excesso de matéria orgânica e 
poluentes podem afetar a saúde dos corais e seu papel bioconstrutor, essencial 
nesses ambientes. O coral Siderastrea stellata (Verrill, 1868) é o principal 
bioconstrutor de recifes rasos no Brasil e no Rio Grande do Norte sendo comum 
em diversos tipos de recifes, incluindo poças de maré. Para entender como os 
corais respondem aos impactos antrópicos, monitorar saúde e respostas às 
dinâmicas ambientais em longo prazo é uma ferramenta importante. Assim, onze 
colônias de S. stellata tem sido monitoradas desde fevereiro de 2017 na praia de 
Miami Natal-RN. Os indivíduos foram avaliados quanto a presença de palidez, 
branqueamento, doenças, contato de borda, soterramento e mortalidade. Dados 
abióticos, como temperatura, pH e luminosidade foram registrados. A maior parte 
das colônias permaneceu saudável no primeiro ano de coleta, mesmo com 
registro frequente de palidez. Entre janeiro e abril do segundo ano de 
monitoramento ocorreram dois eventos de soterramento que atingiu mais de 
50% das colônias. Após o soterramento, o número de indivíduos branqueados e 
pálidos aumentou, porém todas as colônias recuperaram a coloração saudável 
em dois meses, sugerindo alta resiliência da espécie. 

 
 
Palavras-chave: saúde de corais. branqueamento. sedimentação. Impactos 

humanos. 

TITLE: Monitoring of Siderastrea stellata coral colonies in tidal pools of Rio 

Grande do Norte 

Abstract 
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Coastal environments, such as reefs, are transition zones between marine and 
terrestrial environments influenced by hydrodynamics and surrounding 
continental areas. Anthropogenic activities negatively affect reefs, by increasing 
coastal runoff and adding pollutants that can affect coral health and consequently 
its role in this environments. The coral Siderastrea stellata (Verrill, 1868) is the 
main reef building coral of shallow reefs in Brazil and particularly on the coast of 
Rio Grande do Norte, occurring in several types of reefs, including tide pools. To 
understand how coral colonies respond to anthropogenic impacts, monitoring 
health, size and coral response to long-term environmental dynamics is a useful 
tool. Eleven colonies of S. stellata were monitored since February of 2017 in an 
urban beach of Natal-RN. We visually assessed color changes, bleaching 
degree, diseases, border contact, burial conditions and mortality. We also 
recorded temperature, pH and luminosity in the area. Most colonies remained 
healthy during the first year, although pallor was frequent. Between January and 
April of the second year of monitoring, two burial events affected more than 50% 
of the colonies. After burial, the number of bleached and pale individuals 
increased, but all colonies recovered a healthy color within two months, 
suggesting high resilience of this species. 

 
 
Keywords: Coral health. bleaching. sedimentation. Human impact. 
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TÍTULO: "VOCÊ SABE O QUE É CAVIAR?": O POTENCIAL NUTRICIONAL DE 

OVAS DE PEIXE VOADOR (H. affinis) 

Resumo 

Há vários estudos atuais que propõem o desenvolvimento do processamento de 
um produto similar ao caviar original através de ovas de peixes de diversas 
espécies. Essas pesquisas podem agregar valor as ovas, que, por vezes, são 
subutilizadas durante o processamento do pescado ou vendidas a um preço 
inferior ao lucro obtido no “caviar”. Dessa forma, o objetivo do presente estudo 
foi de determinar a composição centesimal das ovas do peixe voador 
(Hirundicthys affinis), obtidas no município de Caiçara do Norte – RN. Para isso, 
foram realizadas as análises-físico químicas (umidade, cinzas, lipídios totais e 
proteínas) em 4 amostras diferentes. Os resultados obtidos variaram de acordo 
com a sazonalidade das amostras e com o método de conservação utilizado 
pelos pescadores artesanais. Identificou-se um teor de proteína entre 12,05% e 
15,88%, teor de lipídeo entre 084% e 2,67% e valor calórico entre 74 Kcal e 88 
Kcal. Além disso, parte das amostras apresentaram elevado teor de cinzas, 
chegando a 22,22% no Lote 2, fato esse que pode estar associado a quantidade 
de sal utilizada pelos pescadores para conservação. Sendo assim, as ovas 
mostram potencialidade para agradar um mercado consumidor que busca por 
alimentos menos calóricos, e assim surgem possibilidades para novas pesquisas 
que possibilitem aos pescadores de Caiçara do Norte o desenvolvimento de um 
produto de qualidade e de valor agregado. 
 
Palavras-chave: Caviar, Ovas de peixe, Hirundichthys affinis, Composição 

Centesimal. 

TITLE: "DO YOU KNOW WHAT CAVIAR IS?": THE NUTRITIONAL POTENTIAL 

OF THE FLYING FISH (H. affinis) EGGS. 

Abstract 

 

There are several current studies that propose the development of the processing 
of a similar product to the original caviar through fish eggs of diverse species. 
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Such research can add value to roe, which are sometimes underutilized during 
fish processing or sold at a price lower than the profit obtained on caviar. Thus, 
the objective of the present study was to determine the centesimal composition 
of the flying fish (Hirundicthys affinis), obtained in the city of Caiçara do Norte - 
RN. For this, physical-chemical analyzes (moisture, ashes, total lipids and 
proteins) were performed in 4 different samples. The results obtained varied 
according to the seasonality of the samples and the conservation method used 
by the artisanal fishermen. A protein content between 12.05% and 15.88%, lipid 
content between 084% and 2.67% and a caloric value between 74 Kcal and 88 
Kcal was identified. In addition, some of the samples presented high ash content, 
reaching 22.22% in Lot 2, which may be associated with the amount of salt used 
by fishermen for conservation. Thus, the roe show potential to please a consumer 
market that seeks for less caloric foods, and thus, there are possibilities for new 
research that will allow fishermen of Caiçara do Norte to develop a quality and 
value-added product. 

 
 
Keywords: Caviar, Fish eggs, Hirundichthys affinis, Proximate Composition. 
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TÍTULO: Extrato encapsulado rico em antocianinas do jambolão (Syzygium 

cumini): obtenção e caracterização. 

Resumo 

A cor é o atributo de qualidade mais importante na avaliação geral e escolha dos 
alimentos. As antocianinas são pigmentos hidrossolúveis, que possuem 
colorações rosa, vermelha, roxa, violeta e azul, presentes em frutas, vegetais e 
flores. Possuem propriedades antioxidantes e biológicas que combatem 
doenças. Porém, a estabilidade das antocianinas depende de vários fatores 
ambientais e químicos, de forma que a indústria de alimentos enfrenta grandes 
desafios no uso dessas frutas como fonte de corantes naturais. Diversos 
métodos têm sido pesquisados visando desenvolver técnicas de 
encapsulamento para proteger as antocianinas utilizando diferentes materiais de 
parede. O objetivo deste trabalho foi obter e encapsular extrato de jambolão 
(Syzygium cumini) rico em antocianinas, utilizando proteína do soro de leite 
isolada como agente encapsulante, e, caracterizar as partículas obtidas. Foi 
realizada a encapsulação das antocianinas de jambolão pela técnica de 
precipitação em solvente orgânico, em seguida foram realizadas análises para 
caracterização das partículas obtidas por diferentes métodos físicos e químicos. 
Os resultados obtidos para FTIR e DRX mostraram interação química entre o 
extrato rico em antocianinas e a proteína do soro do leite isolada, foram 
observadas partículas com tamanhos heterogêneos na faixa de 150 nm a 4,34 
µm, e com tendência a aglomeração. Ainda são necessários estudos que 
possam aperfeiçoar a técnica de encapsulação para aplicação em produtos 
alimentícios. 
 
Palavras-chave: Corante natural. Proteína do soro de leite. Encapsulação. 

TITLE: Encapsulated extract rich in jambolan anthocyanins (Syzygium cumini): 

obtaining and characterizing. 

Abstract 

Color is the most important quality attribute in the overall evaluation and choice 
of food. Anthocyanins are water-soluble pigments, which have pink, red, purple, 
violet and blue stains present in fruits, vegetables and flowers. They have 
antioxidant and biological properties that act in the prevention of diseases. 
However, the stability of anthocyanins depends on various environmental and 
chemical factors, so the food industry faces major challenges in using these fruits 
as a source of natural dyes. Several methods have been researched to develop 
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encapsulation techniques to protect anthocyanins using different wall materials. 
The objective of this work was to obtain and encapsulate anthocyanin - rich 
jambolan extract (Syzygium cumini), using whey protein isolate as an 
encapsulating agent, and characterize the particles obtained. It was performed 
the encapsulation of the jambolan anthocyanins by the precipitation technique in 
organic solvent, after which analyzes were carried out to characterize the 
particles obtained by different physical and chemical methods. The results 
obtained for FTIR and DRX showed chemical interaction between anthocyanin-
rich extract and whey protein isolate, particles with heterogeneous sizes in the 
range of 150 nm to 4.34 μm were observed, and agglomeration. Further studies 
are needed to improve the encapsulation technique for application in food 
products. 
 
Keywords: Natural dye. Whey protein. Encapsulation. 
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TÍTULO: Filogeografia do anfíbio Lithobates palmipes (Spix, 1824) (Anura, 

Ranidae) baseado em um marcador mitocondrial 

Resumo 

 

Diversas hipóteses foram propostas para explicar os padrões de diversidade e 
alta riqueza de espécies encontrados nos biomas da Mata Atlântica (AT) e 
Floresta Amazônica (AM). Atualmente, estes biomas estão segregados por um 
corredor de biomas sazonalmente secos. Contudo, compartilham grupos de 
organismos de distribuição disjunta sugerindo conexões passadas. Avanços na 
genética aliados a estudos biogeográficos possibilitaram compreender a história 
evolutiva das espécies a partir das dinâmicas históricas dos biomas. O objetivo 
deste trabalho é avaliar as relações filogeográficas de populações disjuntas (AM 
e AT) do Anuro Lithobates palmipes a partir de um gene mitocondrial. Utilizamos 
amostras provenientes de 15 localidades distribuídas entre os dois biomas. 
Reconstruímos a árvore de gene através de inferências Bayesiana e geramos 
redes de haplótipos para verificar as relações inter-populacionais. A 
reconstrução filogenética resgatou dois clados: (i) composto exclusivamente por 
indivíduos da AM; (ii) composto por indivíduos da AT, contendo também 
indivíduos do Mato Grosso e Pará (AM) (com baixa probabilidade posterior). A 
segregação dos grupos sugere uma possível estruturação genética por biomas. 
Adicionalmente, a proximidade genética dos indivíduos do Pará e Mato Grosso 
(AM) com o grupo da AT do Nordeste, apesar da baixa probabilidade posterior, 
pode dar indícios da utilização da rota ao Norte do Brasil. 

 
 
Palavras-chave: Genética, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Citocromo 

Oxidase I. 

TITLE: Phylogeography of Lithobates palmipes (Spix, 1824) (Anura, Ranidae) 

based on a mitochondrial marker 

Abstract 

 

Several hypotheses have been proposed to explain the patterns of diversity and 
high species richness found in the Atlantic Forest (AF) and the Amazon 
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Rainforest (AR). Currently, these biomes are separated by a belt of seasonally 
dry biomes. However, they share groups of organisms with disjunct distributions, 
suggesting that they have been connected in the past. Advances in genetics 
allied to biogeographic analyses made possible to understand the evolutionary 
history of the species from the historical dynamics of the biomes. The aim of this 
work is to evaluate the phylogeographic relationships among disjunct populations 
(AF and AR) of the frog Lithobates palmipes using a mitochondrial gene fragment. 
We used samples from 15 localities distributed across the two biomes. We 
generated a gene tree using Bayesian inference and generated haplotypes 
networks to check for inter-population relationships. Phylogenetic reconstruction 
recovered two clades: (i) one composed exclusively by individuals from the AR; 
(ii) and a second composed of individuals from the AF, but also containing 
individuals of Mato Grosso and Pará (AR). The segregation of groups suggests 
a possible genetic structure for biomes. Additionally, the genetic proximity of 
individuals from Pará and Mato Grosso (AR) with the group from Northeast AF, 
despite the low posterior probability, suggests that the species may have 
north/northeast route of connection between AR and AF in Brazil. 

 
 
Keywords: Genetic, Amazon Forest, Atlantic Forest, Cytochrome Oxidase I 
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TÍTULO: Efeitos comportamentais de fármacos antidepressivos clássicos e de 

antagonista do receptor da nociceptina/orfanina FQ no modelo de depressão 

induzido por dexametasona aguda 

Resumo 

 

A depressão maior apresenta uma alta prevalência que a caracteriza como uma 
das maiores causas de incapacidade no mundo. Boa parte dos portadores de 
depressão apresenta desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, o que 
provoca elevação persistente de cortisol plasmático. De fato, o modelo de 
indução da depressão através de administração de dexametasona produz 
alterações robustas em uma variedade de comportamentos utilizados para 
mimetizar um estado tipo depressivo. Neste estudo investigamos o efeito do 
antidepressivo nortriptilina e do antagonista NOP SB-612111 no teste da 
suspensão pela cauda e campo aberto em camundongos. Nossos resultados 
indicam que o tratamento com dexametasona (64 µg/kg, sc) elevou o tempo de 
imobilidade de camundongos no teste da supsnesão pela cauda, mas não afetou 
a locomoção no campo aberto. O tratamento agudo com nortriptilina (30 mg/kg, 
ip) e SB-612111 (10 mg/kg, ip) reverteu significativamente o comportamento do 
tipo depressivo induzido pela dexametasona no teste da supensão pela cauda. 
No campo aberto, a nortriptilina, mas não o SB-612111, promoveu efeito 
hipolocomotor em camundongos. Estes achados sugerem que o antagonista 
NOP induziu efeito antidepressivo, o que fortalece a hipótese de que 
antagonistas NOP são moléculas com potencial inovativo para o tratamento da 
depressão maior. 

 
 
Palavras-chave: Depressão. Camundongo. Antidepressivo. Modelo animal.   

TITLE: BEHAVIOURAL EFFECTS OF CLASSICAL ANTIDEPRESSANTS AND 

NOP ANTAGONISTS IN THE ACUTE DEXAMETHASONE-INDUCED 

DEPRESSIVE-LIKE STATE IN MICE 

Abstract 

 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 484 

 

Major depression shows high prevalence that characterizes it as one of the 
greatest causes of disability in the world. Significant number of depressed 
patients displays dysregulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, which 
causes persistent elevation of plasma cortisol. In fact, the administration of 
dexamethasone produces robust changes in a variety of behaviors which is used 
to mimic a depressive-like state. In this study we investigated the effect of the 
antidepressant nortriptyline and the NOP antagonist SB-612111 on the tail 
suspension and open field tests in mice. Our results indicate that the treatment 
with dexamethasone (64 μg/kg, sc) increased the immobility time of mice in the 
suspension test, but it did not affect the locomotion in the open field test. Acute 
treatment with nortriptyline (30 mg/kg, ip) and SB-612111 (10 mg/kg, ip) 
significantly reversed dexamethasone-induced depressive-like behavior in the tail 
suspensios test. In the open field, nortriptyline, but not SB-612111, reduced the 
distance travelled in mice. These findings suggest that the NOP antagonist 
induced antidepressant effects, which strengthens the hypothesis that NOP 
antagonists are molecules with innovative potential for the treatment of major 
depression. 

 
 
Keywords: Major depression. Mouse. Antidepressant. Animal model. 
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TÍTULO: Análise de Vetor da Bioimpedância Elétrica em Idosos: Uma revisão 

sistemática 

Resumo 

 

O método de análise do vetor de bioimpedância elétrica (BIVA) vem ganhando 
atenção como uma alternativa de método para avaliação da composição 
corporal. Diante da importância do entendimento da composição corporal de 
idosos, o objetivo do estudo foi avaliar por meio de uma revisão sistemática a 
aplicabilidade da BIVA em idosos. Foi realizada uma busca eletrônica durante 
os meses de abril e maio de 2018, nas bases de dados LILACS, Scopus e 
Pubmed, de artigos originais publicados até 2017. A qualidade metodológica foi 
avaliada pelo checklist da Agency for Healthcare Research and Quality e pela 
escala New-Castle Ottawa. Dos 162 registros encontrados, 15 corresponderam 
aos critérios de inclusão e foram inseridos na revisão. Observou-se que todos os 
artigos apresentaram resultados positivos sobre a análise de BIVA como método 
de avaliação da composição corporal de idosos, entretanto, 80,0% dos estudos 
incluídos na revisão foram de qualidade moderada, 13,3% foram de alta 
qualidade e 6,7% de baixa qualidade. Destaca-se que os estudos com este 
método mostraram ser mais eficazes que as equações de predição da 
bioimpedância elétrica e a antropometria, além de ser útil para avaliação do 
estado nutricional e de hidratação de idosos. Por mais que a qualidade 
metodológica dos estudos tenha sido majoritariamente moderada, conclui-se 
que o método de BIVA é aplicável para avaliar a composição corporal e 
recomendado para ser utilizado em idosos. 

 
 
Palavras-chave: Impedância Elétrica. Idoso. Composição Corporal. Revisão. 

TITLE: Applicability of bioelectrical impedance vector analysis in the elderly 

Abstract 

 

The bioelectrical impedance vector analysis (BIVA) method has been gaining 
attention as an alternative method for assessing body composition. Considering 
how important it is to understand body composition in the elderly, the aim of the 
study was to develop a systematic review of the applicability of BIVA in the 
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elderly. An electronic search was conducted during april and may of 2018 in 
LILACS, Scopus and Pubmed databases of original articles published until 2017. 
The quality of the study was assessed by the Agency for Healthcare Research 
and Quality checklist and by the New-Castle Ottawa scale. Of the 162 records 
found, 15 corresponded to the inclusion criteria and were inserted in the review. 
It was observed that all articles presented positive results on BIVA analysis as a 
method of assessing body composition in the elderly. However, 80,0% of the 
studies included in the review were classified as moderate quality, 13,3% as high 
quality and 6,7% as low quality. The method proved to be more effective than the 
prediction equations of body composition using bioelectrical impedance and 
anthropometry and is also useful for assessing the nutritional status and the 
hydration status of the elderly. Although the methodological quality of the studies 
has been mostly moderate, it is concluded that the BIVA method is useful for 
assessing body composition and recommended for the elderly. 

 
 
Keywords: Electric Impedance. Aged. Body Composition. Review. 
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TÍTULO: Horizontes culturais e simbólicos do espetáculo "Afro-Brasil" do Grupo 

Parafoclórico da UFRN" 

Resumo 

A presente pesquisa possui como objetivos a necessidade de refletir sobre o 
universo cultural e simbólico existentes no espetáculo "Afro-Brasil" do Grupo 
Parafolclórico da UFRN e ampliar o olhar dessas manifestações afro-brasileiras 
no âmbito da Educação Física. Tivemos como referência metodológica a 
fenomenologia, a qual apresenta o mundo vivido como fonte primordial de 
conhecimento. Inicialmente apresentamos características históricas sobre o 
Grupo Parafolclórico da UFRN no que diz respeito a data de criação, eventos 
participados e os métodos usados para produção de seus espetáculos. Mais 
adiante introduziu-se acerca da história cultural que gerou a cultura afro-
brasileira, produto das relações entre os povos africanos, portugueses e nativos. 
Como resultados, apresentamos as análises dos símbolos elencados nas 
coreografias "Oxum" e "Capoeira" do espetáculo através dos significados 
presentes na obra "Dicionário de Símbolos" (CHEVALIER e GHEERBRANT, 
2006). Por fim, encontrou-se a necessidade de reconhecer a construção histórica 
do país através das análises dessas coreografias e de reconhecer seus espaços 
na nossa cultura. 
 
Palavras-chave: Símbolo; cultura; educação física; grupo parafolclórico; afro-

brasil 

TITLE: CULTURAL AND SYMBOLIC HORIZONS OF THE '' AFRO-BRAZIL '' 

SHOW OF THE PARAFOLCLORICO GROUP OF UFRN 

Abstract 

The present research aims at reflecting on the cultural and symbolic universe 
existing in the show "Afro-Brazil" of the Parafolclórico Group of UFRN and to 
broaden the look of these Afro-Brazilian manifestations in the scope of Physical 
Education. We have as a methodological reference phenomenology, which 
presents the lived world as the primary source of knowledge. Initially we present 
historical characteristics about the Parafolclórico Group of UFRN with respect to 
the creation date, participatory events and the methods used to produce their 
shows. Later, it was introduced about the cultural history that generated the Afro-
Brazilian culture, product of the relations between the African, Portuguese and 
native peoples. As results, we present the analyzes of the symbols listed in the 
choreographies "Oxum" and "Capoeira" of the show through the meanings 
present in the "Symbols Dictionary" (CHEVALIER and GHEERBRANT, 2006). 
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Finally, we found the need to recognize the historical construction of the country 
through the analysis of these choreography and to recognize its spaces in our 
culture. 
 
Keywords: Symbol; culture; physical education; parafolclorico group; afro-brazil 
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TÍTULO: Geoculinária da mancha da Costa: geografia literária, cultura e 

segurança alimentar e nutricional 

Resumo 

A necessidade de reformular sistemas alimentares sob a perspectiva da 
segurança alimentar e nutricional é uma constante nos debates no âmbito das 
políticas públicas de Alimentação e Nutrição em todo mundo. O presente 
trabalho teve o objetivo de analisar os aspectos da Segurança Alimentar e 
Nutricional na mancha culinária da Costa utilizando a geografia literária como 
instrumento para apoiar ações de EAN. A pesquisa qualitativa do tipo 
exploratória tomou como corpus 3 obras literárias representativas da Costa 
brasileira. Procedeu-se a categorização dos dados com a intenção de responder 
as seguintes perguntas: Como se caracteriza esta mancha, em relação ao seu 
espaço narrativo e aos seus objetos culinários? Que falhas da Segurança 
Alimentar e Nutricional podem ser elencadas nesta mancha? Como esta leitura 
do fenômeno da alimentação, por meio da abordagem da geografia literária, 
poderia apoiar ações de EAN que abordem o sistema alimentar em sua 
integralidade? A partir da análise foram encontradas três principais falhas no 
sistema alimentar: (1) monotonia alimentar; (2) monocultura e (3) dificuldades de 
acesso aos alimentos. Observou-se que através da abordagem da geografia 
literária foi possível transitar de modo transdisciplinar sobre temas relacionados 
a alimentação, ao território e a cultura. Além disso esse estudo oferece leitura 
facilitada de fenômenos sociais e culturais por meio de mapas, podendo esta ser 
um ferramenta a ser utilizada nas ações de EAN. 
 
Palavras-chave: Segurança alimentar. Educação Alimentar e Nutricional. 

Geoculinária. 

TITLE: Geoculinary of the coast spot: literary geography, culture and food and 

nutritional security 

Abstract 

The need to reformulate food systems from the perspective of food and nutrition 
security is a constant in the debates in the public policy of Food and Nutrition 
throughout the world. The present work had the objective of analyzing the aspects 
of Food and Nutrition Security in the culinary spot of the Coast using literary 
geography as an instrument to support EAN actions. The qualitative research of 
the exploratory type took as corpus 3 literary works representative of the Brazilian 
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coast. The data were categorized with the intention of answering the following 
questions: How is this stain characterized, in relation to its narrative space and 
its culinary objects? What failures of Food and Nutrition Security can be 
highlighted in this spot? How could this reading of the food phenomenon, through 
the approach of literary geography, support EAN actions that address the whole 
food system? From the analysis, three main failures were found in the food 
system: (1) food monotony; (2) monoculture and (3) difficulties in accessing food. 
It was observed that through the approach of literary geography it was possible 
to transpose in a transdisciplinary way on topics related to food, territory and 
culture. In addition, this study offers a facilitated reading of social and cultural 
phenomena through maps, and this can be a tool to be used in EAN actions. 
 
Keywords: Food safety. Food and Nutrition Education. Geoculinary. 
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TÍTULO: Determinação da vitamina D em um estudo de herdabilidade 

Resumo 

O colecalciferol (vitamina D) é um hormônio esteroide importante para o bom 
funcionamento dos músculos esqueléticos, tecido adiposo e músculo cardíaco, 
aumentando o número de pesquisas que buscam evidenciar sua influência sobre 
o condicionamento físico. O presente estudo avaliou a quantidade de vitamina D 
em gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Participaram do estudo vinte e dois 
pares de gêmeos monozigóticos e seis pares de gêmeos dizigóticos, a média 
dos valores da concentração de vitamina D foram respectivamente consideradas 
insuficiente e suficiente para os pares de gêmeos analisados. 
 
Palavras-chave: Gêmeos, colecalciferol, ensaio clinico. 

TITLE: Determination of vitamin D in a heritability study 

Abstract 

Cholecalciferol (vitamin D) is an important steroid hormone for the proper 
functioning of skeletal muscles, adipose tissue and heart muscle, increasing the 
number of studies that seek to evidence its influence on physical conditioning. 
The present study evaluated the amount of vitamin D in monozygotic and 
dizygotic twins. Twenty-two pairs of monozygotic twins and six pairs of dizygotic 
twins participated in the study, the mean values of the vitamin D concentration 
were respectively considered insufficient and sufficient for the twin pairs 
analyzed. 
 
Keywords: Twins, cholecalciferol, clinical trial. 
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TÍTULO: Avaliação da liberação cutânea do ácido ferúlico complexado a 

ciclodextrina em formulações cosméticas 

Resumo 

  O cuidado com a pele se tornou um preocupação na sociedade atual, assim, 
produtos cosméticos com alvo de retardar o envelhecimento, vem sendo 
bastante pesquisados e descobertos. Assim, com tal finalidade o ácido ferúlico 
(AF), devido sua atividade antioxidante comprovada foi incorporado em 
formulações cosméticas de gel e gel creme. A partir do melhor desempenho no 
teste de estabilidade preliminar e acelerada a formulação gel creme foi escolhida 
para os estudos in vitro de liberação cutânea do AF. Na avaliação da liberação 
utilizou-se o sistema de células de difusão de Franz, com membrana sintética 
não impregnada e membranas impregnadas com um complexo lipóide para 
melhor comparar com as características do estrato córneo, principal barreira da 
pele humana. O estudo ocorreu durante um período de 8 horas, sendo que em 
intervalos de tempo pré-determinados foram retiradas do meio receptor alíquotas 
de 1 mL e avaliadas quanto a sua atividade antioxidante, por redução da radical 
DPPH (2,2 - difenil 1 - picrilhidrazila). Dessa forma, para quantificar indiretamente 
pela atividade antioxidante por espectrofotometria tendo como resultado a % de 
redução o qual equivaleria o quanto de AF passou pela membrana não 
impregnada e impregnada. Portanto, conclui-se que o AF apresenta um melhor 
desempenho no estudo de liberação em membranas impregnadas devido ao seu 
caráter hidrofóbico ser compatível com o caráter hidrofóbico da membrana, 
sendo retido por mais tempo e exercendo melhor sua função 
 
Palavras-chave: Ácido ferúlico, Formulações Cosméticas, liberação in vitro 

TITLE: Evaluation of cutaneous release of complexed ferulic acid to cyclodextrin 

in cosmetic formulations 

Abstract 

  Skin care has become a concern in today's society, thus, cosmetics aimed at 
slowing aging, have been heavily researched and discovered. Thus, for this 
purpose ferulic acid (FA) due to its proven antioxidant activity was incorporated 
into cosmetic formulations of gel and cream gel. From the best performance in 
the preliminary and accelerated stability test the cream gel formulation was 
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chosen for the in vitro AF skin clearance studies. In the evaluation of the release 
the Franz diffusion cell system was used, with a non-impregnated synthetic 
membrane and membranes impregnated with a lipoid complex to better compare 
with the characteristics of the stratum corneum, the main barrier of human skin. 
The study was carried out over a period of 8 hours, and at predetermined time 
intervals, 1 mL aliquots were collected and evaluated for their antioxidant activity 
by reduction of the DPPH (2,2-diphenyl 1-picrylhydrazyl radical ). Thus, to 
quantify indirectly the antioxidant activity by spectrophotometry resulting in the% 
reduction which would be equivalent to how much of the AF passed through the 
non-impregnated and impregnated membrane. Therefore, it is concluded that PA 
has a better performance in the study of release in impregnated membranes 
because its hydrophobic character is compatible with the hydrophobic character 
of the membrane, being retained for longer and better performing its function. 
 
Keywords: Ferulic Acid, Cosmetic Formulations, In Vitro Release 
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TÍTULO: Microencapsulação da curcumina em células de levedura através do 

processo de osmoporação e sua incorporação em iogurte de leite de coco 

Resumo 

 

A inserção de substâncias bioativas em formulações de alimentos tem se tornado 
uma opção para a indústria e, para tanto, são necessárias técnicas eficientes, 
econômica e tecnologicamente viáveis que possibilitem a utilização da vasta 
gama de compostos bioativos presentes, principalmente, nas matérias primas 
vegetais. Os compostos fenólicos são substâncias que pertencem ao grupo dos 
bioativos e vem despertando interesse crescente, estes podem ser classificados 
como flavonoides e não flavonoides, tendo destaque os polifenóis. O objetivo 
deste trabalho foi determinar o teor de curcumina microencapsuladas em células 
de levedura (Saccharomyces cerevisiae) utilizando sucessivos choques 
osmóticos (osmoporação) como tentativa de aumentar a eficiência do processo 
de encapsulação e sua incorporação em iogurte de leite de coco. Durante o 
processo de fermentação foram realizadas análises de umidade, cinzas, 
proteínas e gorduras no iogurte de coco-verde apresentando valores razoáveis 
para proteínas (5,97 ± 0,23) e gorduras (9,75 ± 0,46). Duas estratégias de 
inserção de leveduras no iogurte de coco verde foram empregadas mostrando 
resultados não favoráveis o que demonstra que a inserção de tais compostos 
não se dá de maneira trivial e simples, evidenciando que novos estudos nesse 
sentido devem ser conduzidos afim de retornar um resultado mais eficiente. 

 
 
Palavras-chave: Palavras – chave: Curcumina, microencapsulação, coco verde. 

TITLE: MICROENCAPSULATION OF CURCUMINE IN YEAST CELLS 

THROUGH THE OSMOPORATION PROCESS AND ITS INCORPORATION IN 

COCONUT MILK YOGURT 

Abstract 

 

The insertion of bioactive substances in food formulations has become an option 
for the industry and, for that, efficient, economical and technologically viable 
techniques are necessary to enable the use of the wide range of bioactive 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 495 

 

compounds present mainly in vegetable raw materials. Phenolic compounds are 
substances that belong to the group of bioactives and have aroused increasing 
interest, these can be classified as flavonoids and non flavonoids, with 
polyphenols being the most prominent. The objective of this work was to 
determine the content of curcumin microencapsulated in yeast cells 
(Saccharomyces cerevisiae) using successive osmotic shocks (osmoporation) as 
an attempt to increase the efficiency of the encapsulation process and its 
incorporation in coconut milk yogurt. During the fermentation process, moisture, 
ash, protein and fat analyzes were performed on coconut-green yogurt 
presenting reasonable values for proteins (5.97 ± 0.23) and fats (9.75 ± 0.46). 
Two yeast insertion strategies in green coconut yogurt were employed showing 
unfavorable results, which demonstrates that the insertion of such compounds 
does not occur in a trivial and simple way, evidencing that new studies in this 
sense should be conducted in order to return a more efficient. 

 
 
Keywords: Curcumin, microencapsulation, green coconut. 
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TÍTULO: AGREGAÇÃO DE VALOR ATRAVÉS DA SALGA AO CAMURIM 

Centropomus undecimalis 

Resumo 

 

A salga é uma combinação que visa à preservação do peixe pelo sal comum e 
consiste em um processo físico-químico no qual se verifica a penetração do sal 
e a saída de umidade do músculo. Por sua vez, a secagem é a operação de 
remoção da água ou de qualquer outro líquido de um determinado material sólido 
que pode ocorrer por centrifugação ou por vaporização. O presente trabalho 
busca avaliar os atributos sensoriais de aceitação e preferência entre os 
exemplares do bacalhau comercializados e dos exemplares de camurim (C. 
undecimalis) submetidos ao processo de salga mista e secagem. Assim como, 
o seu rendimento após o processamento. No presente trabalho, o camurim 
apresentou um rendimento de 45,97% após o processo de salga mista e 
secagem, e 54,03% de resíduo gerado no processo. A partir dos dados obtidos, 
o estudo comprova que o camurim (Centropomus undecimalis) salgado e seco 
apresenta um rendimento considerável e uma boa aceitação em suas 
características sensoriais. 

 
 
Palavras-chave: Rendimento, Camurim, Bacalhau. 

TITLE: CAMURIM YIELD ANALYSIS Centropomus undecimalis SUBMITTED 

TO THE PROCESS OF DEMAND AND DRYING 

Abstract 

 

Salting is a combination that aims at the preservation of fish by common salt and 
consists of a physical-chemical process in which salt penetration and the 
moisture outlet of the muscle is verified. In turn, drying is the operation of 
removing water or any other liquid from a certain solid material which may occur 
by centrifugation or vaporization. The present work seeks to evaluate the 
sensorial attributes of acceptance and preference between the cod specimens 
commercialized and the camurim (C. undecimalis) specimens submitted to the 
mixed salting and drying process. Just like, your income after processing. In the 
present work, the camurim presented a yield of 45.97% after the process of mixed 
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salting and drying, and 54.03% of the residue generated in the process. From the 
data obtained, the study proves that salty and dry camurim (Centropomus 
undecimalis) presents a considerable yield and a good acceptance in its sensorial 
characteristics. 

 
 
Keywords: Yield, Camurim, Cod 
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TÍTULO: Validação do diagnóstico do índice de massa corporal em idosos 

institucionalizados: diferencial das estaturas estimadas. 

Resumo 

As medidas de peso e estatura compõem o índice de massa corporal (IMC), que 
na impossibilidade do indivíduo se manter em pé, é possível a realização do 
cálculo de estimativas de estatura por equações específicas. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a acurácia e a concordância no diagnóstico do IMC 
considerando a estatura real e a estatura estimada utilizando 23 equações de 
predição de 168 idosos sem restrição de mobilidade em Instituições de Longa 
Permanência para idosos (ILPI), residentes em 10 ILPI da cidade de Natal/RN. 
Foram coletadas medidas de peso real e estatura real e estimada por outras 
medidas, tais como a altura do joelho, comprimento da ulna, hemi envergadura 
e demi envergadura. Todos os valores de IMC foram classificados de acordo 
com LIPSCHITZ (1994), preconizado pelo Ministério da Saúde. Nos resultados, 
em relação à magreza, três equações apresentaram valores mais acurados, 
sensíveis e excelente concordância para identificar o diagnóstico nutricional 
verdadeiro. Para excesso de peso apenas uma equação apresentou elevada 
sensibilidade, porém superestima estado nutricional. Conclui-se que conforme 
os critérios definidos, três equações de estimativa de estatura podem ser 
utilizadas no cálculo do IMC em casos de diagnóstico de magreza para estimar 
a prevalência. Em relação ao excesso de peso, uma equação de estimativa de 
estatura, pode ser usada com cautela, uma vez que não apresentou boa acurácia 
para estimar a prevalência de excesso de peso nesta população. 

 
Palavras-chave: Estado Nutricional, Antropometria, Saúde do Idoso, 

Envelhecimento. 

TITLE: Validation of the diagnosis of body mass index in institutionalized elderly 

people: differential of estimated height. 

Abstract 

The measures of weight and height make up the body mass index (BMI), which 
in the impossibility of the individual to stand, it is possible to perform the 
calculation of height estimates by specific equations. The objective of this study 
was to evaluate the accuracy and concordance in the diagnosis of BMI 
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considering real stature and estimated stature using 23 prediction equations of 
168 elderly individuals with no mobility restriction in Long Stay Institutions for the 
Elderly (ILPI) residing in 10 ILPI of the city of Natal / RN. Measurements of actual 
weight and actual height were collected and estimated by other measurements, 
such as knee height, ulna length, hemi-span, and demi-span. In the results, in 
relation to thinness, three equations presented more accurate, sensitive values 
and excellent concordance to identify the true nutritional diagnosis. For 
overweight only one equation showed high sensitivity, but overestimated 
nutritional status. It is concluded that according to the defined criteria, three 
equations of height estimation can be used in the calculation of the BMI in cases 
of diagnosis of thinness to estimate the prevalence. In relation to overweight, an 
equation of height estimation can be used with caution, since it did not present 
good accuracy to estimate the prevalence of overweight in this population. 

 
Keywords: Nutricional state, Anthropometry, Health of the Aged one, Aging. 
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TÍTULO: ESTUDO CLINICO-PATOLÓGICO DE NEOPLASIAS NEURAIS DA 

REGIÃO ORAL E MAXILO-FACIAL 

Resumo 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar, retrospectivamente, o perfil de 
pacientes portadores de tumores neurais benignos do complexo 
bucomaxilofacial e comparar com estudos prévios. Material e Métodos: Foi 
realizado um estudo descritivo e retrospectivo por meio da análise de dados 
registrados em fichas clínicas de pacientes diagnosticados com tumores 
benignos de origem neural da região oral e maxilofacial no Serviço de Anatomia 
Patológica do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), no período de 1970 a Dezembro de 2017. As 
informações coletadas foram: sexo e idade dos pacientes, características 
clínicas da lesão (localização, tamanho, cor, sintomatologia) e tratamento 
realizado. Resultados: De um total de 15.527 laudos histopatológicos analisados 
em 48 anos, 60 (0.39%) correspondiam a tumores neurais benignos. Destes, 24 
(40%) eram neurofibromas, 15 (25%) neuromas traumáticos, 9 (15%) 
neurilemomas, 6 (10%) tumores de células granulares, 3 (5%) epúlides 
congênitas, 3 (5%) neuromas solitários circunscritos. A maioria dos pacientes 
era do sexo feminino (56,66%) e a idade variou de 3 dias de vida a 79 anos. 
Conclusão: Os dados confirmaram que os tumores de origem neural são 
incomuns na cavidade oral, sendo o neurofibroma o mais frequente, o gênero 
feminino o mais acometido e a língua a localização mais prevalente. As 
características clínicas dos tumores estudados são semelhantes às relatadas na 
literatura. 
 
Palavras-chave: Tumores da bainha dos nervos periféricos; Cavidade oral; 

Epidemiologia 

TITLE: CLINICAL AND PATHOLOGICAL STUDY OF NEURAL NEOPLASMS 

OF THE ORAL AND MAXILO-FACIAL REGION 

Abstract 

Purpose: The objective of this study was to retrospectively evaluate the profile of 
patients with benign neural tumors of the buccomaxillofacial complex and 
compare it with previous studies. Material and Methods: A descriptive and 
retrospective study of the clinical records analysis of patients diagnosed with 
benign tumors of the oral and maxillofacial neural origin at the Department of 
Dentistry of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) in the period 
from 1970 to December 2017. The information collected was: sex and age of the 
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patients, clinical conditions of the lesion, location, size, color, symptomatology 
and treatment. Results: Of a total of 15,527 histopathological reports analyzed in 
48 years, 60 (0.39%) corresponded to benign neural tumors. Of these, 24 (40%) 
were neurofibromas, 15 (25%) traumatic neuromas, 9 (15%) neurilemomas, 6 
(10%) granular cell tumors, 3 (5%) congenital epulids, 3 (5%) solitary neuromas 
circumscribed. The majority of the patients were female (56.66%) and the age 
ranged from 3 days to 79 years. Conclusion: The data confirmed that tumors of 
neural origin are uncommon in the oral cavity, with the neurofibroma being more 
frequent, females being the most affected, and tongue being the most prevalent 
localization. The therapeutic units of the tumors studied are similar to those 
reported in the literature Key. 
 
Keywords: Peripheral nerve sheath tumors; Oral cavity; Epidemiology 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 502 
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TÍTULO: Efeito de diferentes protocolos de cimentação adesiva na resistência 

ao cisalhamento de uma nova cerâmica CAD/CAM ao cimento resinoso. 

Resumo 

Objetivo: Avaliar o efeito de diferentes tempos de condicionamento ácido e 
tratamentos de superfície na resistência ao cisalhamento da cerâmica vítrea de 
dissilicato de lítio ao cimento resinoso. Metodologia: Blocos (7mm x 7mm x 2mm) 
de Rosetta SM (Hass) foram sinterizados, incluídos em resina acrílica, polidos e 
divididos em 9 grupos (n=15) entre os fatores: “tempo de condicionamento ácido 
(20s, 60s e 120s)” e “agente de união”: Silano –SIL (Prosil, FGM), Single Bond 
Universal – SBU (3M ESPE). Os blocos foram submetidos ao condicionamento 
ácido da superfície com o HF 10% (Condac, FGM) seguido do agente de união 
de cada grupo. Cilindros (Ø = 2mm; h = 2mm) de cimento resinoso dual (Allcem, 
FGM) foram feitos na superfície cerâmica e fotopolimerizados por 40s (1.200 
mW/cm2). As amostras foram submetidas à termociclagem (10.000 ciclos, 
5/55°C, 30s) e ao ensaio de cisalhamento (50KgF, 1mm/min). Os dados (MPa) 
foram analisados sob ANOVA (2 fatores) e teste de Tukey (5%). Análises 
complementares de molhabilidade e AFM foram feitas. Resultados: ANOVA 
revelou que o fator “agente de união” (p=0,0000) e “tempo de condicionamento 
ácido” (p=0,0300) foram significativos, mas a interação dos dois fatores não 
apresentou significância estatística (p=0,347). A resistência de união foi maior 
para SIL (24,97A) e SILSBU (22,82A) e menor SBU (14,96B). Conclusão: O 
condicionamento ácido por 120s e 60s são semelhantes. A utilização de Silano 
ou silano e SBU foi eficiente para todos os grupos. 
 
Palavras-chave: Ácido fluorídrico. Cisalhamento. Materiais dentários. Cerâmica. 

TITLE: Effect of different adhesive bonding protocols on the shear strength of a 

new CAD / CAM ceramic to the resin cement. 

Abstract 

Objective: To evaluate the effect of different acid etching times and surface 
treatments on the shear strength of lithium disilicate vitreous ceramics to resin 
cement. Methods: Blocks (7mm x 7mm x 2mm) Rosetta SM (Hass) blocks were 
sintered, included in acrylic resin, polished and divided into 9 groups (n = 15) 
among the factors: "acid conditioning time (20s, 60s and 120s ) And "coupling 
agent": Silane-SIL (Prosil, FGM), Single Bond Universal - SBU (3M ESPE). The 
blocks were subjected to surface acid conditioning with 10% HF (Condac, FGM) 
followed by the binding agent of each group. Cylinders (Ø = 2mm; h = 2mm) of 
dual resin cement (Allcem, FGM) were made on the ceramic surface and 
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photopolymerized for 40s (1,200 mW / cm2). The samples were thermocycled 
(10,000 cycles, 5/55 ° C, 30s) and the shear test (50KgF, 1mm / min). The data 
(MPa) were analyzed under ANOVA (2 factors) and Tukey test (5%). Further 
analyzes of wettability and AFM were made. Results: ANOVA revealed that the 
union factor (p = 0.0000) and acid conditioning time (p = 0.0300) were significant, 
but the interaction of the two factors did not present statistical significance (p = 
0.347). The bond strength was higher for SIL (24.97A) and SILSBU (22.82A) and 
lower SBU (14.96B). Conclusion: The acid conditioning for 120s and 60s are 
similar. The use of silane or silane and SBU was efficient for all groups. 
 
Keywords: Hydrofluoric acid. Shearing. Dental materials. Ceramics. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 504 

 

CÓDIGO: SB0532 

AUTOR: JARDELINA HERMECINA DANTAS 

CO-AUTOR: ELIDA RAQUEL FREITAS NERI BULHOES 

CO-AUTOR: THAISSA HAMANA DE MACEDO DANTAS 

ORIENTADOR: DIEGO DE SOUSA DANTAS 

 

 

TÍTULO: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

em mulheres no puerpério: Uma proposta de lista resumida 

Resumo 

Objetivo: avaliar na percepção das puérperas as mudanças que ocorreram em 
sua vida no puerpério e propor uma lista resumida de categorias da Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) para utilização 
nessa população. Metodologia: estudo observacional longitudinal, de caráter 
piloto, desenvolvido junto a puérperas do município de Santa Cruz-RN, realizado 
em dois momentos, no puerpério tardio e remoto. O instrumento de pesquisa 
continha perguntas sobre dados pessoais, antecedentes ginecológicos e 
obstétricos, da última gestação, condições do parto, informações perinatais do 
recém-nascido, e o questionário Índice Gerado pela Mãe (IGM). Para a criação 
da lista resumida, foi empregado o processo de identificação de conteúdo próprio 
da CIF nos auto relatos das mulheres sobre as mudanças que aconteceram em 
suas vidas no período puerperal, aprendidas pelo IGM. Resultados: A amostra 
final correspondeu a 28 puérperas. A partir das falas foram identificados 95 
conteúdos principais de correspondência com categorias da CIF no puerpério 
tardio e 85 no puerpério remoto. Com esses conceitos foi elaborada uma lista 
resumida que possui 19 categorias, sendo 6 de funções do corpo, 12 de 
atividades e participação, e 1 dos fatores contextuais. Conclusões: Esse estudo 
possibilitou a identificação das principais mudanças que acontecem na vida das 
mulheres no puerpério e a elaboração de uma lista resumida para classificação 
da funcionalidade das mulheres nesse período. 
 
Palavras-chave: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde. 

TITLE: International Classification of Functioning, Disability, and Health in women 

in the postpartum period: a core set proposal. 

Abstract 

Aim: To evaluate the perception of women in the postpartum period on the 
challenges in their lives in the postpartum period and to propose a core set of 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) for use in 
this population. Methods: Observational pilot study, developed with women in the 
postpartum period in Santa Cruz-RN. The assessment was carried out in late 
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postpartum and remote postpartum. We collected sociodemographic data, 
history gynecology and obstetrics, data about the last pregnancy and birth and 
the Brazilian version of The Mother Generated Index (MGI). To do the core set 
we used the ICF linking rules with the perception of women. Results: The final 
sample contained 28 women. From the perception of women was identified 95 
meaning units linking with ICF in the late postpartum and 85 in remote 
postpartum. We constructed a core set with 19 categories that included six on 
structures and body functions, 12 categories of activities and participation, and 
one of environmental factors. Conclusions: This study supported the identification 
of meaning units and about the challenges that occurs in the postpartum period. 
The ICF core set was proposed by us.  
 
Keywords: International Classification of Functioning, Disability, and Health. 
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TÍTULO: Estudo de compatibilidade térmica entre Acido Ferúlico e excipientes 

cosméticos por DSC e TG 

Resumo 

O ácido ferúlico é de origem vegetal, derivado dos ácidos hidroxinâmicos, 
encontrado no farelo de arroz ou de milho. Este ativo, vem interessando a 
cosmetologia, devido a sua aplicabilidade como fotoprotetores, pois apresenta 
ação antioxidante contra os metabólitos ocasionados pela radiação solar, em 
especial pelos raios UVB e UVA. Este trabalho tem como objetivo avaliar a 
compatibilidade do ácido ferúlico com os seguintes excipientes: Carbopol® 
Ultrez 20, Focus Gel 305, Goma Xantana, Germall™Plus, Optiphen™, Phenova, 
Rapithix™A-60, Rapithix™A-100, Trietanolamina, Trivalin SF e metilparabeno, 
utilizando as técnicas térmicas (DSC e TG) para garantir, segurança, 
estabilidade e eficácia da formulação. Os resultados mostraram que o Carbopol, 
Focus Gell, Optiphen, Goma Xantana e Trivalin não apresentaram interação com 
ácido ferúlico nas misturas binárias. Rapthix A-60, Rapthix A100 Trietanolamina 
e Phenova apresentaram deslocamento de pico de fusão acentuado para 
menores temperaturas, e o metilparabeno apresentou uma mistura eutética 
interagindo quimicamente com AF, necessitando de mais estudos, através de 
outras metodologias analiticas. Ácido Ferúlico. TG. DSC. 
 
Palavras-chave: Ácido Ferúlico. TG. DSC. 

TITLE: STUDY OF THERMAL COMPATIBILITY BETWEEN FERTILIZER AND 

COSMETIC EXCIPIENTS BY DSC and TG 

Abstract 

Ferulic acid is of plant origin, derived from hydroxynamic acids, found in rice or 
corn meal. This active has been interested in cosmetology, due to its applicability 
as photoprotectors, because it presents antioxidant action against the 
metabolites caused by solar radiation, especially UVB and UVA rays. This work 
aims to evaluate the compatibility of ferulic acid with the following excipients: 
Carbopol® Ultrez 20, Focus Gel 305, Xanthan Gum, Germall ™ Plus, Optiphen 
™, Phenova, Rapithix ™ A-60, Rapithix ™ A-100, Triethanolamine , Trivalin SF 
and methylparaben, using thermal techniques (DSC and TG) to ensure safety, 
stability and efficacy of the formulation. The results showed that Carbopol, Focus 
Gell, Optiphen, Xanthan gum and Trivalin had no interaction with ferulic acid in 
binary mixtures. Rapthix A-60, Rapthix A100 Triethanolamine and Phenova 
showed marked melt peak displacement at lower temperatures, and 
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methylparaben presented a eutectic mixture interacting chemically with FA, 
requiring further studies, through other analytical methodologies 
 
Keywords: Ferulic acid. TG. DSC. 
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TÍTULO: Caracterização 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 nematódeo Caenorhabditis elegans foi utilizado 
como organismo modelo para avaliar os efeitos do extrato hidroalcoólico de 
guaraná (HEG) sobre a resistência ao estresse oxidativo, homeostase proteica, 
prole, comportamento e o envolvimento dos fatores de transcrição SKN-1 e DAF-
16. O tratamento com HEG não aumentou a taxa de sobrevivência dos animais 
tratados em 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, o número de batimentos faríngeos e a motilidade em condições 
normais, sem alterar a taxa de reprodução. A medida da atividade lisossômica 
foi feita através da contagem de pontos focais de fluorescência na linhagem 
transgênica LGG-1::GFP e o tratamento com HEG aumentou a atividade 
lisossômica. A dependência do mecanismo de ação do HEG quanto aos fatores 
de transcrição SKN-1 e DAF-16 foi analisada através da linhagem transgênica 
CL2006 unc-54/peptídeo βA1-42 humano (modelo para a doença de Alzheimer) 
e a tecnologia do RNA de interferência (RNAi) veiculado pela bactéria E. coli 
transgênica HT115(PL440). O efeito protetor do guaraná se mostrou 
parcialmente dependente dos fatores de transcrição SKN-1 e DAF-16. 
 
Palavras-chave: Guaraná.Caenorhabditis 

elegans.Alzheimer.EstresseOxidativo.Longevidade 

TITLE: Characterization of the Underlying Mechanisms of the neuroprotective 

effect of Guarana Extract (Paullinia cupana) in Model Organism Caenorhabditis 

elegans 

Abstract 

Investigations 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 (HEG) over oxidative stress resistance, 
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protein homeostasis, offspring, behavior and the involvement of transcriptional 
factors SKN-1 e DAF-16. The treatment with HEG didn’t increase the animal’s 
survival rates under oxidative stress conditions induced by 7mM tert-butyl 
hydroperoxide (t-BOOH), however, the treatment with HEG was able to increase 
the medium and maximum lifetime, the pharyngeal pumping rates and motility 
under normal conditions, without interfering with reproduction. The measurement 
of the lysosomal activity was performed by counting of fluorescent focal points in 
the transgenic lineage LGG-1::GFP and the treatment with HEG increased the 
lysosomal activity. The HEG mechanism of action dependence of transcriptional 
factors SKN-1 e DAF-16 was analyzed through transgenic lineage CL2006 unc-
54/βA1-42 human peptide (Alzheimer’s disease model) and interference RNAi 
(RNAi) technology in bacterial vehicle with the transgenic E. coli HT115(PL440). 
The protective effect of guaraná showed partial dependence of transcriptional 
factors SKN-1 and DAF-16. 
 
Keywords: Guaraná.Caenorhabditis elegans.Alzheimer.Oxidative 

stress.Longevity 
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TÍTULO: Estudo de estabilidade de formulações cosméticas contendo o 

complexo de inclusão ácido ferúlico: ciclodextrina 

Resumo 

Compostos fenólicos são amplamente utilizados em produtos cosméticos para 
proteção contra a radiação ultravioleta (UV) que pode trazer prejuízos a saúde e 
causar o fotoenvelhecimento da pele. Com grande potencial em reduzir estes 
danos destaca-se o ácido ferúlico (AF) por possuir atividade neutralizante sobre 
os radicais livres que podem causar danos oxidativos às membranas celulares e 
DNA, auxiliando na prevenção dos danos celulares causados pela luz UV. Desta 
maneira, este estudo tem como objetivo avaliar a estabilidade de formulações 
cosméticas contendo AF em diferentes condições de estresse: temperatura 
ambiente (21±2ºC), estufa (45±2ºC) e refrigerador (4±2ºC) nos intervalos de 
tempo t0 (24h após o preparo da formulação), 30, 60 e 90 dias, posteriormente 
verificando os parâmetros de viscosidade, pH e atividade antioxidante. Em 
temperatura ambiente e estufa, as amostras apresentaram aumento do valor de 
pH e atividade antioxidante, provavelmente devido a degradação do ativo, bem 
como variação na viscosidade aparente. Quando foram armazenadas em 
refrigeração se mantiveram estáveis durante os 90 dias de estudo. Nas 
condições experimentais avaliadas, conclui-se que as formulações cosméticas 
contendo AF devem ser mantidas em refrigeração para manter sua estabilidade 
por um período mais prolongado. Nas demais condições, é importante a busca 
de alternativas para minimizar a instabilidade inerente ao ativo, a fim de 
desenvolver formulações cosméticas estáveis, eficazes e seguras. 
 
Palavras-chave: Ácido Ferúlico. Formulações Cosméticas. Estabilidade 

TITLE: Stability study of cosmetic formulations containing the ferulic acid 

inclusion complex: cyclodextrin 

Abstract 

Phenolic compounds are widely used in cosmetic products to protect against 
ultraviolet (UV) radiation which can cause health damage and cause photoaging 
of the skin. With great potential in reducing these damages stands out the ferulic 
acid (AF) for possessing neutralizing activity on the free radicals that can cause 
oxidative damages to the cellular membranes and DNA, aiding in the prevention 
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of the cellular damages caused by UV light. In this way, this study aims to 
evaluate the stability of cosmetic formulations containing AF under different 
stress conditions: room temperature (21 ± 2ºC), greenhouse (45 ± 2ºC) and 
refrigerator (4 ± 2ºC) at time intervals t0 (24h after preparation of the formulation), 
30, 60 and 90 days, later verifying the parameters of viscosity, pH and antioxidant 
activity. At room temperature and in the oven, the samples presented increased 
pH value and antioxidant activity, probably due to the degradation of the active 
as well as variation in the apparent viscosity. When stored refrigerated, they 
remained stable during the 90-day study period. Under the experimental 
conditions evaluated, it is concluded that cosmetic formulations containing AF 
should be maintained in refrigeration to maintain their stability for a longer period. 
In other conditions, it is important to seek alternatives to minimize the inherent 
instability of the active substance in order to develop stable, effective and safe 
cosmetic formulations. 
 
Keywords: Ferulic Acid. Cosmetic formulations. Stability 
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TÍTULO: Gestão do trabalho no Rio Grande do Norte: Melhorando a qualidade e 

ampliação do acesso na atenção básica 

Resumo 

 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ), criado em 2011, é produto de negociação e pactuação entre três 
esferas de gestão e tem como finalidade incentivar a ampliação do acesso e a 
melhoria da qualidade da atenção básica. O objetivo desta pesquisa foi identificar 
quais as melhorias observadas diante a implantação e as mudanças produzidas 
no processo de trabalho após a criação do PMAQ a partir da percepção dos 
profissionais de saúde da atenção básica. Esta pesquisa trata-se de um estudo 
descritivo de abordagem qualitativa, realizada no estado do Rio Grande do Norte, 
tendo como campo de pesquisa o município pólo João Câmara. Percebeu-se 
nos resultados que o PMAQ se constitui como norteador das ações e serviços 
de saúde para os envolvidos no processo. Conclui-se que as mudanças 
ocorreram em diversas formas, sendo elas alcançadas na busca da melhoria e 
qualidade do serviço ofertados aos usuários e as mudanças ocorreram em 
termos deprocessos de trabalhos e demais serviços ofertados. 

 
 
Palavras-chave: Gestão em Saúde. Sistema Único de Saúde. Atenção à Saúde. 

TITLE: LABOR MANAGEMENT IN RIO GRANDE DO NORTE: IMPROVING 

QUALITY AND BROADENING ACCESS IN PRIMARY CARE 

Abstract 

 

The NationalProgram for Improving Access andQualityof Basic Care (PMAQ), 
created in 2011, is a product of negotiation and agreementamong three 
management spheres and aimstoencouragebroadening access and improving 
the quality of basic care. The objective of this research was to identify the 
improvements observed in theimplantationandthechangesproduced in the work 
process af terthecreationofthe PMAQ from the perception of health care 
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professionals of basic care. This research is a descriptiv estudy of a qualitative 
approach, carried out in thestateof Rio Grande do Norte, having as a research 
field the João Câmara municipality. It has the maticaxes that were created from 
the contentanalysis: The implementation of the PMAQ and the change in the work 
process; Considerationson financial overhangand management. In theresults it 
wasnoticedthatthe PMAQ isconstituted as guidingactions and health services for 
thoseinvolved in theprocess. It is concluded that the changestookplace in 
severalways, beingachieved in thesearch for improvement and quality of service 
of fered tousers and changes occurred in terms of infrastructure and work 
processes. 

 
 
Keywords: Health Management. Single Health System. Health Care. 
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TÍTULO: MICROENCAPSULAÇÃO E SECAGEM DE BACTÉRIAS LÁCTICAS 

DESTINADAS À FABRICAÇÃO DE LEITE FERMENTADO PROBIÓTICO 

Resumo 

A microencapsulação de bactérias lácteas tem se mostrado uma técnica 
promissora para manter a viabilidade de microrganismos probióticos tanto nos 
produtos aos quais são adicionados, como durante sua passagem pelo trato 
gastrointestinal. O objetivo do trabalho foi encapsular duas bactérias lácteas 
(Bifidobacterium e Lactobacillus acidophilus) e estudar sua aplicação na 
fabricação de leite fermentado, e leite fermentado liofilizado em comparação com 
as mesmas bactérias lácteas na forma livre. Os leites fermentados foram 
avaliados quanto ao pH, acidez e a viabilidade das bactérias lácteas adicionadas. 
Todas as amostras analisadas obtiveram pH 4,6 no dia de sua fabricação e após 
o fim da vida útil estipulada o pH variou de 3,8 a 4,4. As amostras de leite 
fermentado apresentaram, em média, 0,65 % de acidez em ácido láctico. Já para 
o leite fermentado liofilizado após o fim da vida útil estipulada o pH variou de 4,0 
a 4,4 para bactérias lácteas livres e 4,0 a 4,4 para as bactérias lácteas 
encapsuladas. As amostras de leite fermentado liofilizado apresentaram, em 
média, 0,65 % de acidez em ácido láctico para bactérias lácteas livres e 0,64 % 
para bactérias lácteas encapsuladas. Em relação à viabilidade, a tendência foi 
de diminuição celular ao longo da vida útil, entretanto as contagens de bactérias 
lácteas de todas as amostras apresentaram população em média de 107 
UFC/mL, para ambos os processos valor este acima do recomendado pela 
Instrução Normativa Brasileira. 
 
Palavras-chave: microencapsulação. bactérias lácteas. leite fermentado. 

liofilização. 

TITLE: Microencapsulation and drying of lactic acid bacteria for application into 

the probiotic fermented milk 

Abstract 

Microencapsulation of lactic acid bacteria has revealed a promising technique to 
keep viability of probiotic organisms in the products, as well as during them 
passage through the gastrointestinal conditions. The objective of this research 
was to encapsulate two lactic acid bacteria (Bifidobacterium and Lactobacillus 
acidophilus) and compare their shelf life into the fermented milk and fermented 
milk. freeze drying with the same bacteria in free form. The pH, acidity and 
viability tests were applied to assess the fermented milk. Results indicated that 
all the fermented milk samples present, at the initial date, pH values of 4.6 and in 
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the end of shelf life, pH values were in the range from 3.8 to 4.4. Considering the 
acidity indicator, bacteria in free form and encapsulated exhibited an average 
value of 0.65% and 0.70%, respectively. Already for fermented milk freeze drying 
pH values were in the range from 4.0 to 4.4 for bacteria in free form; and from 4.0 
to 4.4 for encapsulated bacteria. Considering the acidity indicator, bacteria in free 
form and encapsulated exhibited an average value of 0.65% and 0.64%, 
respectively. Regarding the viability, the general trend was to decrease the 
number of cells along the shelf life; however, the all the values have always 
remained above 107 UFC/mL, for both that is the recommended value in the 
Brazilian standard. 
 
Keywords: Microencapsulation. lactic acid bacteria. fermented milk. freeze dryin 
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TÍTULO: Identificação do paciente: indicador da segurança do paciente 

Resumo 

Objetivo:Analisar a identificação dos pacientes internados no Hospital 
Universitário Onofre Lopes. Método: Trata-se de um estudo observacional de 
abordagem quantitativa, desenvolvido nas enfermarias de clínica médica e 
cirúrgica de um hospital universitário.Participaram da pesquisa,324 pacientes 
que estiveram internados a mais de 10 dias no setor. A coleta dos dados foi 
realizada tanto a beira do leito ao verificar pulseira e placa de identificação como 
nos prontuários dos pacientes, e,ocorreu no período de setembro de 2016 a 
agosto de 2017.Os dados foram tabulados mediante software Microsoft Excel 
2010 e analisados em frequência absoluta e relativa.Resultados:Quanto ao uso 
de pulseira verificou-se que a maioria dos pacientes possuíam pulseira de 
identificação 301 (92,9%), dessas observou-se que 296 (91,4%) estavam em 
consonância com o protocolo de identificação do Ministério da Saúde.No que 
tange ao uso de placas de identificação, detectou-se que 317 (97,8%) estavam 
de forma apropriada. Quanto a identificação nos formulários de internação no 
prontuário constatou-se que apenas cinco (1,6%) apresentavam-se em 
conformidade, 318 (98,1%) inadequados e um (0,3%) não possuía. Conclusão: 
O processo de identificação correta do paciente é indispensável para a 
assistência satisfatória. Dito isso, evidencia-se que o serviço investigado tem 
inadequações, já que há ausências de pulseira, placas e de formulários de 
internação em boa parte dos pacientes, leitos e prontuários analisados. 
 
Palavras-chave: Segurança do Paciente; Enfermagem; Registros de 

Enfermagem 

TITLE: PATIENT IDENTIFICATION: PATIENT SAFETY INDICATOR 

Abstract 

Objective: To analyze the identification of patients hospitalized at the University 
Hospital Onofre Lopes. Method: This is an observational study of a quantitative 
approach, developed in the medical and surgical clinic wards of a university 
hospital. The study comprised 324 patients who were hospitalized more than 10 
days in the sector. The data collection was performed both at the bedside when 
checking the bracelet and nameplate and in the patients' charts, and occurred 
from September 2016 to August 2017. The data were tabulated using Microsoft 
Excel 2010 software and analyzed in absolute and relative frequency. Results: 
Regarding the use of a bracelet, it was verified that most of the patients had a 
301 identification bracelet (92.9%), of which 296 (91.4%) were in agreement with 
the protocol identification of the Ministry of Health. Regarding the use of 
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nameplates, it was detected that 317 (97.8%) were in an appropriate way. As for 
the identification on the forms of hospitalization, it was found that only five (1.6%) 
were in compliance, 318 (98.1%) were inadequate and one (0,3%) did not. 
Conclusion: The process of correctly identifying the patient is indispensable for 
satisfactory care. Having said that, it is evident that the service investigated has 
inadequacies, since there are absences of bracelet, plaques and forms of 
hospitalization in many of the patients, beds and charts analyzed. 
 
Keywords: Patient Safety; Nursing; Nursing Records 
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TÍTULO: Análise Microbiológica de superfícies de manipulação de alimentos de 

hospitais universitários 

Resumo 

Este estudo avaliou as condições higienicossanitária das cozinhas de três 
hospitais universitários do Rio Grande do Norte através de análises 
microbiológicas em utensílios. Foram realizadas análises nos seguintes 
utensílios: Cuba; tampa de cuba; tábua de corte de vegetais e prato/ bandeja do 
paciente, a partir da coleta de amostras pela técnica de Swab. Os resultados 
obtidos foram bem semelhantes e determinantes para as condições 
microbiológicas gerais desses locais, predominando a classificação 
“insatisfatória” para todos os utensílios dos três hospitais avaliados devido a 
detecção da presença de bactérias coliformes totais, termotolerantes e mesófilas 
em quase todas as amostras testadas. Ao final do estudo concluiu-se que existe 
uma precariedade na higiene dos utensílios dos locais avaliados. 
 

  

 
Palavras-chave: Condições higienicossanitárias. Hospitais. Utensílios. UAN. 

TITLE: Microbiological analysis of food handling surfaces of university hospitals 

Abstract 

 

This study evaluated the hygienic and sanitary conditions of the kitchens of three 
university hospitals of Rio Grande do Norte through microbiological tests on 
utensils. Analyzes were carried out on the following tools: Gastronorm; 
gastronorm cover; vegetable cutting board and plate / patient tray, from sample 
collection by Swab technique and evaluation of results by the Most Likely Number 
Method (NMP) of coliforms and standard count of aerobic mesophilic bacteria. 
The results obtained were very similar and determinant for the general 
microbiological conditions of these sites, with a predominance of the 
"unsatisfactory" classification for all utensils of the three hospitals evaluated due 
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to the presence of total coliform bacteria, thermotolerant bacteria and mesophilic 
bacteria in almost all the samples tested. At the end of the study it was concluded 
that there is a precarious hygiene of the utensils of the evaluated places. 

 
 
Keywords: Hygienic and sanitary conditions. Hospitals. Utensils. UAN. 
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TÍTULO: TEORES DE K EM SOLO CULTIVADO COM PINHÃO MANSO 

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

BIOFERTILIZANTES DE ROCHAS 

Resumo 

 

O presente projeto teve o objetivo de estudar os efeitos da aplicação de 
biofertilizantes orgânicos e minerais e da inoculação de fungo micorrízico 
arbuscular nos teores de K trocáveis de um Argissolo Amarelo Distrófico 
cultivado com pinhão manso (Jatropha curcas L.). O delineamento experimental 
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. O 
experimento foi realizado na Unidade Acadêmica Escola Agrícola de Jundiaí 
(UFRN). Os solos adubados com biofertilizante líquido (BL), urina de vaca (UV) 
e adubação mineral (AM) apresentaram os maiores valores de K trocáveis no 
solo micorrizado. Nos tratamentos sem micorrização, a área adubada com rocha 
fosfatada/potássica apresentou o maior valor de K, em relação aos outros 
tratamentos. 

 
 
Palavras-chave: : Micorrização. urina de vaca. Argissolo Amarelo. biofertilizante 

TITLE: K CONTENTS IN SOIL CULTIVATED WITH JATROPHA (Jatropha 

curcas L.) UNDER FERTILIZATION WITH ORGANIC FERTILIZERS AND 

BIOFERTILIZERS OF ROCKS 

Abstract 

The objective of this work was to study the effects of the application of organic 
and mineral biofertilizers and the inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi on 
the K contents of a Dystrophic Yellow Argisol cultivated with Jatropha curcas L.. 
The experimental design was a randomized complete block, in a 6 x 2 factorial 
scheme, with six fertilization treatments (UV – cow urine, BL – liquid biofertilizer, 
EP - fish effluent, BPK - biofertilizer of phosphate/potassium rocks; RPK - 
phosphate/potassium rock, AM - mineral fertilization) and two mycorrhizal 
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treatments (with and without mycorrhization), with four replications. The 
experiment was carried out at Agricultural College of Jundiaí (UFRN). Soils 
fertilized with liquid biofertilizer (BL), cow urine (UV) and mineral fertilization (AM) 
showed the highest exchangeable K values in mycorrhizal soil. In the treatments 
without mycorrhization, the area fertilized with phosphate / potassium rock 
presented the highest value of K, in relation to the other treatments 
 
Keywords: Mycorrhiza. cow urine. Yellow Argisol. biofertilizer 
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TÍTULO: Perfil epidemiológico e prevalência do uso de psicofármacos na 

unidade básica de saúde de Boa passagem, Caicó-RN 

Resumo 

O aumento evidente nos quadros de transtorno mental e/ou sofrimento psíquico 
desencadeia uma busca por soluções medicamentosas rápidas e eficazes. Isso 
desencadeia a prescrição excessiva de tais fármacos que muitas vezes é 
realizada de modo não criterioso (Nasario, 2016). O presente estudo visa 
analisar o perfil epidemiológico e a prevalência do uso de psicofármacos na 
Unidade Básica de Saúde do bairro Boa Passagem, Caicó-RN. Para tanto, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com os usuários de psicotrópicos 
adscritos na UBS entre o período de junho de 2016 a junho de 2018. Com a 
análise inicial das informações obtidas foi possível traçar o perfil desse usuário. 
Observou-se que a maioria é mulher, casada, que reside com a família conjugal, 
católica, com renda familiar entre um e dois salários mínimos e com nível de 
escolaridade baixo. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Saúde Mental; Psicotrópicos; 

Usuários. 

TITLE: EPIDEMIOLOGICAL PROFILE AND PREVALENCE OF THE USE OF 

PSYCHICHARMS IN THE BASIC HEALTH UNIT OF BOA PASSAGEM, CAICÓ-

RN. 

Abstract 

The apparent increase in mental disorders and/or psychic suffering triggers a 
search for fast and effective drug solutions. This triggers excessive prescribing of 
such drugs which is often performed in a non-judgmental manner (Nasario, 
2016). The present study aims to analyze the epidemiological profile and 
prevalence of the use of psychoactive drugs in the Basic Health Unit of the Boa 
Passagem neighborhood, Caicó-RN. For that, semi-structured interviews were 
conducted with psychotropic users enrolled in UBS between June 2016 and June 
2018. With the initial analysis of the information obtained it was possible to trace 
the profile of this user. It was observed that the majority is a married woman who 
resides with the conjugal, catholic family, with family income between one and 
two minimum wages and with a low level of education. 
 
Keywords: Primary Health Care; Mental health; Psychotropics; Users. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 523 

 

CÓDIGO: SB0561 

AUTOR: TAMARA MARTINS DA CUNHA 

ORIENTADOR: PATRICIA ANGELICA DE MIRANDA SILVA NOGUEIRA 

 

 

TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE FORÇA MUSCULAR E BIOMARCADORES 

INFLAMATÓRIOS NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

Resumo 

Introdução: A doença Pulmonar Obstrutiva Crônica produz consequências 
sistêmicas significativas, como a disfunção muscular periférica, com isso 
contribui para o surgimento precoce do dano e fadiga muscular. Objetivo: 
Comparar as respostas neuromusculares e bioquímicas do dano e fadiga 
muscular do quadríceps femoral entre indivíduos com DPOC e saudáveis. 
Métodos: Tratou-se de um estudo observacional, transversal e comparativo. A 
amostra foi composta por 18 indivíduos alocados em dois grupos distintos: Grupo 
DPOC (GD) e Grupo Saudáveis (GS) que foram avaliados através da função 
pulmonar; do desempenho neuromuscular do quadríceps; os marcadores 
bioquímicos do dano e fadiga muscular; fatigabilidade e dor muscular. Os dados 
foram analisados com o software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 20.0 com nível de significância de 5%. Resultados: Observou-se 
diferença estatisticamente significante na potência entre o GD e GS (99,0 vs 
145,1; p=0,02) e uma tendência à diferença no trabalho total, respectivamente 
(1.035,5 vs 1.671,5; p=0,06) entre os grupos. Na análise do marcador 
bioquímico, o LDH, para fadiga muscular foi observado diferença significativa 
entre os grupos imediatamente após o teste isocinético no quadríceps (402,3 vs 
289,4; p=0,03). Conclusões: As respostas neuromusculares e bioquímicas do 
dano e fadiga muscular do quadríceps femoral no DPOC apresentam-se 
diminuída na população estudada. 

 
Palavras-chave: DPOC. Fadiga Muscular. Biomarcadores. 

TITLE: Neuromuscular and biochemical responses in chronic obstructive 

pulmonary disease and healthy 

Abstract 

Introduction: The Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) produces 
significant systemic consequences, such as peripheral muscle dysfunction, 
thereby contributing to the early onset of damage and muscle fatigue. Objective: 
To compare neuromuscular and biochemical responses of femoral quadriceps 
muscle damage and fatigue among COPD and healthy individuals. Methods: This 
was an observational, cross-sectional and comparative study. The sample 
consisted of 18 individuals allocated to two distinct groups: COPD Group (GD) 
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and Healthy Group (GS) who were evaluated through lung function; of the 
neuromuscular performance of the quadriceps; The biochemical markers of 
muscle damage and fatigue; fatigue and muscle pain. Data were analyzed using 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20.0 with a significance 
level of 5%. Results: There was a statistically significant difference in the power 
between GD and GS (99.0 vs 145.1; p = 0.02) and a tendency to the difference 
in total work, respectively (1,035.5 vs 1,671.5; p = 0.06) between groups. In the 
analysis of the biochemical marker, LDH, for muscle fatigue was observed a 
significant difference between the groups immediately after the isokinetic test in 
the quadriceps (402.3 vs 289.4; p = 0.03). Conclusions: The neuromuscular and 
biochemical responses of femoral quadriceps muscle damage and fatigue in 
COPD are diminished in the study population. 

 

  

 
Keywords: COPD. Muscle Fatigue. Biomarkers. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 525 

 

CÓDIGO: SB0562 

AUTOR: SORAYA HELENA MEDEIROS DE MORAIS 

CO-AUTOR: MANACES DOS SANTOS BEZERRIL 

CO-AUTOR: FLÁVIA BARRETO TAVARES CHIAVONE 

ORIENTADOR: VIVIANE EUZEBIA PEREIRA SANTOS 

 

 

TÍTULO: Percepção de técnicos de enfermagem sobre a Cultura de Segurança 

Resumo 

Objetivo: Analisar a percepção dos técnicos de enfermagem sobre cultura de 
segurança na urgência e emergência. Método: Estudo transversal de abordagem 
qualitativa, realizado no setor de urgência e emergência de um hospital estadual 
do nordeste brasileiro. Dos 220 técnicos de enfermagem atuantes, 88 atenderam 
aos critérios de inclusão e compuseram a amostra desse estudo. A coleta dos 
dados ocorreu em janeiro e fevereiro de 2017, para qual realizou-se uma 
pergunta aberta acerca de suas percepções sobre a cultura de segurança do 
paciente no setor de trabalho. Para a análise dos dados utilizou-se a 
Classificação Hierárquica Descendente e a análise de similitude, com apoio do 
software Interface de R pour lês Analyses Multidimen sionneles de textes et 
Questionnaires. A pesquisa foi submetida e aprovada por comitê de ética com 
parecer consubstanciado de nº 1.847.136, sob certificado de apresentação para 
apreciação ética nº 61201316.3.0000.5537. Resultados: Mediante a 
Classificação Hierárquica Descendente emergiram-se quatro classes de analise: 
gestão organizacional e de pessoas; perspectivas para promover a cultura de 
segurança; obstáculos processuais na cultura de segurança e ações necessárias 
para fomento da cultura de segurança. Conclusão: Denotou-se que apesar dos 
técnicos de enfermagem reconhecerem a importância da cultura de segurança, 
ainda há alguns entraves para sua implementação de forma efetiva. 
 
Palavras-chave: Cultura de segurança, Técnico de enfermagem, Urgência e 

Emergência 

TITLE: PERCEPTION OF NURSING TECHNICIANS ABOUT SAFETY 

CULTURE IN AN EMERGENCY AND EMERGENCY UNIT 

Abstract 

Objective: To analyze the perception of nursing technicians about safety culture 
in emergency and emergency situations. Method: A cross - sectional qualitative 
study, carried out in the emergency and emergency sector of a state hospital in 
northeast Brazil. Of the 220 active nursing technicians, 88 met the inclusion 
criteria and composed the study sample. Data were collected in January and 
February 2017, for which an open question was asked about their perceptions 
about the safety culture of the patient in the work sector. For the analysis of the 
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data, we used the Descending Hierarchical Classification and the similarity 
analysis, with the support of the R Interface Interface Software for 
Multidimensional Analysis of Texts and Questionnaires. The research was 
submitted and approved by an ethics committee with an established opinion of 
No. 1,847,136, under presentation certificate for ethical appreciation nº 
61201316.3.0000.5537. Results: Through the Hierarchical Descending 
Classification, four classes of analysis emerged: organizational and people 
management; perspectives to promote a safety culture; procedural obstacles in 
the safety culture and actions necessary to foster a safety culture. Conclusion: It 
was pointed out that although nursing technicians recognize the importance of 
safety culture, there are still some obstacles to its implementation in an effective 
way. 
 
Keywords: Safety culture, Nursing technician, Urgency and Emergency 
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TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ARBOVIROSES NO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 2015 A 2017 

Resumo 

Arboviroses são doenças causadas por artrópodes. Dentre essas, as de maior 
circulação no país estão a Dengue, Chikungunya e Zika. Pelo fato do Rio Grande 
do Norte ser um estado com clima úmido e subúmido em sua maioria, a 
replicação desses vetores é mais elevada, pois eles têm um maior tropismo por 
locais quentes e úmidos. O estudo objetivou demonstrar a distribuição geográfica 
dos casos confirmados de Dengue, Chikungunya e Zika, no estado do Rio 
Grande do Norte, Brasil. Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa e 
retrospectiva que utilizou como fonte de dados o boletim epidemiológico da 
Dengue, Chikungunya e Zika da semana epidemiológica n° 52 de 2016 e nº 52 
de 2017. No ano de 2015 o maior número de casos confirmados de Chikungunya 
e Zika foi na 7ª Região de Saúde. Em 2016 predominam na 2ª Região de Saúde 
os casos de a Dengue, Chikungunya e Zika. A 2ª, 7ª e 4ª Região de Saúde em 
2017 foram as que mais registraram casos de Dengue, Chikungunya e Zika, 
respectivamente. Percebe-se que o Rio Grande do Norte revela uma alta taxa 
de incidência dessas arboviroses, logo faz-se necessário políticas públicas de 
combate a esses vetores. 
 
Palavras-chave: Infecções por Arbovirus; Dengue; Zika Vírus; Febre de 

Chikungunya. 

TITLE: GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF ARBOVIROSES IN THE STATE 

OF RIO GRANDE DO NORTE IN THE PERIOD FROM 2015 TO 2017 

Abstract 

 

Arboviruses are diseases caused by arthropods. Among these, the ones with the 
largest circulation in the country are Dengue, Chikungunya and Zika. Because 
Rio Grande do Norte is a state with a humid and mostly subhumid climate, the 
replication of these vectors is higher, since they have a greater tropism through 
hot and humid places. The study aimed to demonstrate the geographical 
distribution of confirmed cases of Dengue, Chikungunya and Zika, in the state of 
Rio Grande do Norte, Brazil. This is a descriptive, quantitative and retrospective 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 528 

 

study that used as a data source the epidemiological bulletin of Dengue, 
Chikungunya and Zika of the epidemiological week No. 52 of 2016 and No. 52 of 
2017. In the year 2015 the highest number of confirmed cases of Chikungunya 
and Zika was in the 7th Region of Health. In 2016 the cases of Dengue, 
Chikungunya and Zika predominate in the 2nd Region of Health. The 2nd, 7th 
and 4th Region of Health in 2017 were the ones that registered the most cases 
of Dengue, Chikungunya and Zika, respectively. It is noticed that the Rio Grande 
do Norte reveals a high incidence rate of these arboviruses, so it becomes 
necessary public policies to combat these vectors. 

 
 
Keywords: Arbovirus Infections; Dengue; Zika Virus; Chikungunya Fever. 
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TÍTULO: Validação de instrumento para avaliar o cuidado seguro em 

neonatologia 

Resumo 

Objetivo: validar o conteúdo e a aparência do instrumento para avaliação do 
cuidado seguro em UTI neonatais. Método: Trata-se de um estudo metodológico 
de validação. Para tal, selecionou-se inicialmente 30 juízes via Plataforma 
Lattes, de acordo com os critérios de Fehring, entretanto, aceitaram participar 
sete juízes. A validação ocorreu via Google Forms, realizada no primeiro 
semestre de 2018. Utilizou-se dois instrumentos, um com oito critérios de 
Pasquali e o Suitability Assessment of Materials. A análise dos dados deu-se 
através do cálculo no nível de concordância para cada um dos itens e com a 
avaliação do coeficiente de validação de conteúdo, conforme proposto por 
Pasquali. Resultados: Após verificação dos resultados, evidenciou-se que 
ambos os instrumentos obtiveram nível de concordância adequado, acima de 
70%. Quanto ao coeficiente de validação de conteúdo, identificou-se que tanto o 
instrumento I quanto o II não atingiram coeficiente valido para todos os itens. O 
primeiro, apontou um único critério inadequado, o de tipicidade. Enquanto, o 
segundo não apresentou coeficiente valido para dois subitens da linguagem. 
Conclusão: conclui-se que se faz necessárias adequações no protocolo 
construído, já que o mesmo não obteve todos seus itens válidos de acordo com 
a análise dos juízes. Entretanto, destaca-se a relevância desse estudo por seu 
caráter inovador no que se refere a produção de tecnologia para o cuidado 
neonatal. 
 
Palavras-chave: Estudos de validação; Neonatologia; Segurança do Paciente; 

Enfermagem; 

TITLE: PROTOCOL FOR THE ASSESSMENT OF SAFE CARE IN 

NEONATOLOGY: VALIDATION OF CONTENT 

Abstract 

Objective: To validate the content and appearance of the instrument for 
evaluation of safe care in neonatal intensive care units. Method: This is a 
validation methodological study. For this, 30 judges were initially selected via 
Plataforma Lattes, according to Fehring criteria, however, seven judges accepted 
to participate. Validation was done via Google Forms, which was carried out in 
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the first half of 2018. Two instruments were used, one with eight criteria by 
Pasquali and the Suitability Assessment of Materials. The analysis of the data 
was done through the calculation of the level of agreement for each of the items 
and with the evaluation of the content validation coefficient, as proposed by 
Pasquali. Results: After verification of the results, it was evidenced that both 
instruments obtained an adequate level of agreement, above 70%. As for the 
content validation coefficient, it was identified that both instrument I and II did not 
reach a valid coefficient for all items. The first, pointed out a single inadequate 
criterion, that of typicality. Meanwhile, the second did not present a valid 
coefficient for two subitems of the language. Conclusion: it is concluded that 
adjustments are necessary in the protocol constructed, since it did not obtain all 
its valid items according to the analysis of the judges. However, the relevance of 
this study is highlighted because of its innovative nature regarding the production 
of technology for neonatal care. 
 
Keywords: Validation Studies; Neonatology; Patient safety; Nursing; Technology 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: QUALIDADE DO 

ACESSO E SUAS IMPLICAÇÕES NA AUTOMEDICAÇÃO EM IDOSOS NO 

MUNICÍPIO DE NATAL/RN 

Resumo 

Objetivo: Este estudo visa avaliar a qualidade do acesso e sua interferência no 
processo da automedicação em idosos, identificando os elementos estruturais e 
processuais que fortalecem ou dificultam a concretização do papel da atenção 
primária. Metodologia: Trata-se de um estudo de avaliação de serviços com corte 
seccional, com idosos que utilizam os serviços públicos ambulatoriais da atenção 
primária a saúde no município de Natal/RN. Foram realizadas 121 entrevistas, 
com idosos de ambos os sexos, com mais de 60 anos, de 09 unidades de 
atenção primária de saúde do município de Natal. Resultados: a prevalência de 
automedicação foi de 66,7%, sendo associada negativamente com acesso e 
outras variáveis. A pontuação do atributo acesso foi negativamente avaliado na 
percepção dos idosos entrevistados, mostrando grau insatisfatório (média de 
3,4). Febre (19,8%) foi a principal queixa motivadora de automedicação, sendo 
os analgésicos os fármacos mais utilizados na automedicação entre a amostra. 
Automedicação apresentou associação significativa entre idade, medicamento 
sem prescrição médica para febre e cefaleia. Conclusão: Os resultados 
mostraram a necessidade de uma reorganização nos horários de funcionamento 
das unidades de atenção primária à saúde, de modo a ampliar o acesso e 
utilização desses serviços à população idosa, assim como a alta prevalência de 
automedicação, principalmente nos medicamentos de venda livre, sugerindo que 
esta prática substitui o cuidado formal. 
 
Palavras-chave: Idosos; Automedicação; Acesso aos serviços de saúde. 

TITLE: EVALUATION OF PRIMARY HEALTH CARE IN HEALTH: QUALITY OF 

ACCESS AND ITS IMPLICATIONS IN AUTOMEDICATION IN ELDERLY 

PERSONS IN THE MUNICIPALITY OF NATAL / RN 

Abstract 

Objective: This study aims to validate the quality of its accessibility and non-
process of self-medication, identifying the structural and processual elements 
that strengthen or complicate the concretization of primary care paper. 
Methodology: It deals with a study of avaliação de serviços with a sectional 
section, commi ts that use public serviços ambulatoriais da atenção primária a 
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saúde not município of Natal / RN. Foram carried out 121 interviews, 
commensurate of both sexes, with more than 60 years of age, of 09 units of 
primary health care in Natal. Results: a prevalence of self-administration foi of 
66.7%, being negatively associated with acesso and outras variáveis. A 
pontuação do attribute acesso foi negatively avaliado na percepção dos idosos 
interviewed, showing unsatisfactory grau (average of 3,4). Febre (19.8%) was the 
main motivator of self-medication, being the analgesics the most used drugs used 
in self-administration. Automedicação apresentou significant association 
between idade, medica semprecrição medica para febre e cefaleia. Conclusion: 
The results show the need for a reorganization of the operating hours of the 
primary care units, in order to expand or increase the use of the services to the 
population, as well as the high prevalence of self-medication, mainly medicines 
for the sale of blood. , suggesting that this practice replaced or formal care. 

 
Keywords: Elderly; Self-medication; Access to health services. 
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TÍTULO: Biotransformação dos resíduos da industrialização de produtos da 

goiaba (Psidium guajava L.) em bioproduto para suplementação na dieta animal 

Resumo 

O Brasil é um dos maiores produtores de goiaba do mundo, com um volume 
médio de produção de 328.255t, concentrada principalmente nas regiões 
Sudeste e Nordeste a variedade “Paluma” é um dos cultivares mais utilizado nos 
pomares brasileiros, por apresentar dupla aptidão, sendo destinado ao consumo 
in natura , bem como às indústrias de processamento. Apresentando como 
principais características, coloração vermelha de sua polpa, alta capacidade 
produtiva, frutos com bom rendimento de polpa e alto teor de sólidos solúveis. 
Além do consumo in natura, produtos industrializados, como goiabada, geleia e 
suco, é a principal forma de consumo da fruta no Brasil. No processamento da 
goiaba, após o despolpamento e a lavagem com água clorada, obtém- se um 
resíduo composto principalmente por sementes, na proporção de 4 a 12% da 
massa total dos frutos beneficiados. O resíduo resultante do processamento da 
goiaba (Pisidium guajava L.) é um alimento com grande potencial para compor 
dietas para animais de produção. Nesse contexto o presente trabalho tem como 
objetivo incorporar na alimentação animal bioproduto de alto valor agregado 
advindo dos coprodutos da industrialização da goiaba como uma suplementação 
proteica energética. 
 
Palavras-chave: fermentação semissólida, micro-organismo, levedura, produção 

animal. 

TITLE: Biotransformation of residues from the industrialization of guava (Psidium 

guajava L.) products into a bioproduct for supplementation in the animal diet 

Abstract 

Brazil is one of the largest guava producers in the world, with an average 
production volume of 328,255t, concentrated mainly in the Southeast and 
Northeast regions. The "Paluma" variety is one of the most used cultivars in 
Brazilian orchards, due to its dual aptitude. for in natura consumption, as well as 
for the processing industries. Its main characteristics are: red coloration of its 
pulp, high productive capacity, fruits with good yield of pulp and high soluble 
solids content. In addition to in natura consumption, industrialized products, such 
as guava, jam and juice, are the main form of fruit consumption in Brazil. In the 
processing of guava, after pulping and washing with chlorinated water, a residue 
composed mainly of seeds is obtained, in the proportion of 4 to 12% of the total 
mass of the fruits benefited. The residue resulting from the processing of guava 
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(Pisidium guajava L.) is a food with great potential for composing diets for 
production animals. In this context, the objective of this work is to incorporate high 
value-added bioproducts into animal feed from the coproducts of guava 
industrialization as an energetic protein supplementation. 
 
Keywords: semisolid fermentation, microorganism, yeast, animal production. 
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TÍTULO: Análise das notificações de Sífilis Materna 

Resumo 

 

Objetivos: Analisar as notificações de sífilis gestacional e congênita e os 
processos desencadeantes à transmissão vertical. Método: Trata-se de um 
estudo do tipo transversal, com dados secundários que envolveu 129 
notificações de sífilis em gestantes, entre junho de 2011 e dezembro de 2015, 
no município de Natal/RN. Os dados foram analisados pela estatística descritiva 
seguido dos estes estatísticos que verificaram as associações entre as variáveis 
de interesse. Resultados: O diagnóstico da sífilis materna foi predominante no 
terceiro trimestre gestacional (69%), contudo, somente 1,6% das gestantes 
tiveram registrado de esquema de tratamento adequado e destas apenas 16,3% 
tiveram o tratamento concomitantemente aos parceiros. Cabe destacar as 
lacunas no preenchimento das fichas com dados ignorados e não registrados. 
Conclusão: A análise dos fatores desencadeantes da transmissão vertical esteve 
relacionada ao diagnóstico tardio da gestante e da parceria sexual, e às 
fragilidades no manejo clínico/terapêutico em relação à fase da doença. Os 
dados sugerem a necessidade de estratégias de qualificação profissional para 
notificação dos casos de sífilis com vistas a subsidiar as ações de controle da 
transmissão vertical da sífilis. 

 
 
Palavras-chave: Sífilis; Sistemas de informação; Enfermagem materno-infantil. 

TITLE: Analysis of notification of pregnant women with syphilis 

Abstract 

 

Objectives: To analyze the reports of gestational and congenital syphilis and the 
processes that trigger vertical transmission. Method: This is a cross-sectional 
study with secondary data involving 129 reports of syphilis in pregnant women 
between June 2011 and December 2015 in Natal / RN. The data had analyzed 
by descriptive statistics followed by the statistical ones that verified the 
associations among the variables of interest. Results: The diagnosis of maternal 
syphilis was predominant in the third gestational trimester (69%), however, only 
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1.6% of the pregnant women had an adequate treatment regimen, and only 
16.3% of the patients had treatment concurrently with their partners. It is 
important to highlight the gaps in filling in the records with ignored and 
unregistered data. Conclusion: The analysis of the factors that triggered vertical 
transmission had related to the late diagnosis of the pregnant woman and the 
sexual partnership, and the weaknesses in the clinical/therapeutic management 
in relation to the stage of the disease. The data suggest the need for professional 
qualification strategies to report cases of syphilis with a view to subsidizing 
actions to control the vertical transmission of syphilis. 

 
 
Keywords: Syphilis; Information Systems; Maternal-Child Nursing. 
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TÍTULO: Propondo estratégias e ações que favoreçam a permanência do 

estudante com êxito na Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (ESUFRN) 

Resumo 

Neste texto apresentamos os resultados preliminares do plano de trabalho 
intitulado “Estudo sobre permanência e êxito dos estudantes da Escola de 
Saúde/UFRN”. 
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo com abordagem qualitativa que 
pretendeu através da realização de diagnóstico da permanência e êxito dos 
estudantes dos cursos técnicos e de graduação tecnológica da Escola de 
Saúde/UFRN, da identificação dos fatores que interferem nessa problemática e 
da análise da percepção dos estudantes, professores e servidores técnico-
administrativos sobre o êxito do estudante no processo ensino-aprendizagem, 
propor estratégias e ações que favoreçam a permanência do estudante com 
êxito na instituição, e consequentemente, possibilitar a construção de política de 
permanência e êxito dos estudantes dos cursos técnicos e de graduação 
tecnológica da Escola de Saúde/UFRN (ESUFRN). 
Inicialmente, pretendia-se desenvolver a pesquisa junto a estudantes dos cursos 
técnicos, professores, servidores técnico-administrativos e gestores da 
ESUFRN, entretanto só houve tempo hábil para a aplicação de questionário junto 
aos estudantes dos cursos técnicos. 

  

 
 
Palavras-chave: Educação. Educação Profissionalizante. Permanência. Êxito. 

TITLE: Study on the permanence and success of two students in the field of 

health: bibliometric study 

Abstract 

 

In this text we present the preliminary results of the work plan titled "Study on 
permanence and success of the students of the School of Health/UFRN". This is 
an exploratory, descriptive study with a qualitative approach that sought to 
identify the factors that interfere in this problem and the analysis of the 
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permanence and success of students in the technical and technological 
graduation courses of the School of Health / UFRN. students, teachers and 
technical-administrative servants on the success of the student in the teaching-
learning process, propose strategies and actions that favor the student's stay in 
the institution, and, consequently, enable the construction of a policy of 
permanence and success of the students. students of the technical and 
technological graduation courses of the School of Health / UFRN (ESUFRN). 
Initially it was intended to develop the research with students of the technical 
courses, teachers, technical-administrative servants and managers of the 
ESUFRN, however there was only time to apply the questionnaire to the students 
of the technical courses. 

 
 
Keywords: Education. Professional education. Permanence. Success. 
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TÍTULO: A QUESTÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NA PERCEPÇÃO DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Resumo 

O trabalho costuma ocupar grande parcela da vida de um indivíduo, assim, a 
análise acerca das condições de trabalhadores e saúde do trabalhador é 
substancial para melhor desenvolvimento das atividades e qualidade de vida. 
Dessa maneira, o presente trabalho apresenta informações sobre a saúde dos 
trabalhadores dos serviços públicos de saúde da região Centro-Oeste do Brasil. 
Os dados foram obtidos a partir da leitura das atividades sobre saúde do 
trabalhador e condições do trabalho dos alunos do curso de Especialização e de 
Aperfeiçoamento em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde que ocorreu 
nas regiões Norte e Centro-Oeste do país. As respostas mostram as principais 
causas de afastamento, absenteísmo ou justificativas de atraso que estão 
relacionados a motivos de saúde, assim como destacavam as suas 
consequências na saúde do trabalhador. Contudo, a pesquisa mostra 
informações que contribuirá a compreensão sobre a Saúde do Trabalhador. 
 
Palavras-chave: Trabalho. Condições de Trabalho. Saúde do Trabalhador. 

TITLE: THE QUESTION OF HEALTH OF WORKERS IN THE PERCEPTION OF 

HEALTH PROFESSIONALS 

Abstract 

Work usually occupies a large part of an individual's life, so the analysis of 
workers 'conditions and workers' health is substantial for a better development of 
activities and quality of life. Thus, the present study presents information on the 
health of public health workers in the Central-West region of Brazil. The data were 
obtained from the reading of the activities on worker health and working 
conditions of the students of the Specialization and Improvement Course in Labor 
Management and Health Education that occurred in the North and Central-West 
regions of the country. The answers show the main causes of absence, 
absenteeism or justifications of delay that are related to health reasons, as well 
as their consequences on the health of the worker. However, the survey shows 
information that will contribute to the understanding of Worker Health. 
 
Keywords: Job. Work conditions. Worker's health. 
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TÍTULO: Influência da extensão espacial e da restrição de dados sobre modelos 

de adequabilidade habitat 

Resumo 

 

O tamanho da extensão utilizada na criação dos modelos de adequabilidade 
climática pode gerar diferentes resultados, o que pode afetar nas tomadas de 
decisões que utilizam essas informações. O objetivo desse trabalho foi avaliar 
como a escolha da extensão espacial para modelos de adequabilidade climática 
influencia a adequabilidade e a distribuição de espécies de primatas endêmicos 
da Mata Atlântica. Foram gerados modelos utilizando: i) uma extensão única, 
definida pelos valores máximo e mínimo de latitude e longitude, abrangendo os 
registros de ocorrência de todas as espécies estudadas; ii) a área de estudo 
como extensão; iii) a partir de uma extensão geográfica específica, definida pela 
extensão de ocorrência da espécie. Comparamos para cada espécie, entre as 
diferentes abordagens, mudanças na distribuição de frequência de 
adequabilidade dos pixels. Os resultados mostram que locais onde as 
adequabilidades foram mais altas e mais baixas se mantiveram nos modelos 
gerados nas três extensões. Porém, quanto menor a extensão utilizada na 
construção dos modelos, menos valores de adequabilidade altos e maior a 
concentração em valores intermediários. Isso evidencia que a utilização de 
diferentes extensões espaciais na construção de modelos de adequabilidade 
climática pode influenciar no resultado final das superfícies de adequabilidades. 

 
 
Palavras-chave: Modelo de Distribuição de Espécies; MaxEnt; Primatas; Mata 

Atlântica 

TITLE: Influence of spatial extent and data restriction on habitat suitability models 

Abstract 

 

The extent size used to create climate suitability models can generate different 
results, which may affect decision making that uses this information. In this 
perspective, this work aim to evaluate how the choice of spatial extent for habitat 
suitability models influences the suitability and distribution of endemic primates 
of Atlantic Forest. Models were generated using: i) a single extension, covering 
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occurrence records of all species studied; ii) the study area as extension; iii) 
models generated from a specific extension, defined from the specie IUCN 
occurrence extent. We compare for each specie, between the different 
approaches, changes in the suitability distribution frequency of pixels. Results 
showed that places with high and low suitability remained in the three 
approaches. However, the smaller the extension used in the construction of 
models is, lower the suitability values and higher the frequency of intermediate 
values. This shows that the use of different spatial extensions in the construction 
of climate suitability models can influence in the result of the adequacy surfaces. 

 
 
Keywords: Specie Distribution Models; MaxEnt; Primates; Atlantic Forest. 
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TÍTULO: Detecção de Histoplasma capsulatum em amostras de medula óssea 

de pacientes HIV positivos internados no Hospital Giselda Trigueiro por métodos 

moleculares e de cultivo. 

Resumo 

 

   A histoplasmose é uma doença de distribuição mundial causada pelo 
ascomiceto Histoplasma capsulatum que no ambiente vive na forma micelial 
saprobiótica. Após infectar o seu hospedeiro humano converte para a forma de 
levedura acometendo principalmente pacientes imunossuprimido. A doença 
possuí uma incidência de 15,4/1000 em indivíduos infectados pelo HIV na 
América do Sul. O padrão ouro de diagnóstico se dá pela cultura microbiológica, 
que pode levar até 60 dias para confirmar o resultado devido ao crescimento 
fastidioso do fungo, enquanto métodos moleculares podem representar uma 
solução mais rápida e precisa. Neste trabalho, foram utilizadas amostras de 
medula óssea de pacientes HIV positivo oriundas do HGT/RN, para a avaliação 
de incidência de histoplasmose e a comparação do padrão ouro com nested PCR 
do gene HCP100, específico para Histoplama. Diante disso, foi possível avaliar 
uma incidência de 16% entre as amostras analisadas pela cultura, além de se 
chegar a uma sensibilidade diagnostica de 62,5% e uma especificidade 
diagnóstica de 100% do nested HCP100 frente as mesmas amostras analisadas 
pela cultura. 

 
 
Palavras-chave: Histoplasmose. Histoplasma capsulatum. nested PCR. 

HCP100. cultura. 

TITLE: Detection of Histoplasma capsulatum in bone marrow samples from 

seropositive patients hospitalized at the Giselda Trigueiro Hospital by molecular 

and culture methods. 

Abstract 
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   Histoplasmosis is a worldwide disease caused by the ascomycete Histoplasma 
capsulatum, which in the environment lives in the saprobiotic mycelial form. After 
infecting human host it converts to the yeast form and primarily affect 
immunosuppressed patients. The disease has an incidence of 15.4 / 1000 in HIV-
infected in South America. The gold standard diagnosis is made by 
microbiological culture, the method can take up to 60 days to confirm the result 
due to fungal slow growth, while the molecular methods can be used for a faster 
and more accurate result. In this study, bone marrow samples from patients with 
HIV from HGT / RN was used to analyze the incidence of the histoplasmosis, and 
some results of the microbiological tests were compared with the results of the 
Nested PCR HCP100. It was possible to observe 16% incidence of H. capsulatum 
in samples analyzed by culture, besides a diagnostic sensitivity of 62.5% and a 
diagnostic specificity of 100% of the Nested HCP100 using culture as reference. 

 
 
Keywords: Histoplasmosis. Histoplasma capsulatum. Nested PCR. HCP100. 

culture. 
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TÍTULO: Análise do conhecimento acerca da saúde bucal com pessoas em 

situação de rua do município de Parnamirim-RN. 

Resumo 

 

Devido à problemática da desigualdade social, tem-se observado o crescente 
aumento da chamada população em situação de rua, a qual sofre com a 
invisibilidade e a exclusão social. As condições de vida dessa população 
oferecem diversos riscos à sua saúde. Problemas bucais estão entre os 
principais problemas de saúde referidos, porém há uma carência de informações 
de saúde bucal que represente as especificidades desse público. O objetivo do 
presente estudo foi avaliar o conhecimento acerca da saúde bucal da população 
em situação de rua do município de Parnamirim-RN. Foi realizado um estudo 
descritivo de abordagem qualitativa, cujos participantes foram indivíduos em 
situação de rua frequentadores do Albergue Noturno e Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) de 
Parnamirim-RN. A amostra foi de 30 pessoas. A coleta de dados foi feita através 
de um roteiro para entrevista e um questionário com questões semiestruturadas 
e abertas. As entrevistas foram gravadas e transcritas para definição do “corpus” 
de análise. Os resultados obtidos serão analisados e discutidos com base na 
problemática levantada. 

 
 
Palavras-chave: Pessoas em Situação de Rua; Saúde Bucal. 

TITLE: Analysis of the knowledge about the oral health with homeless people of 

Parnamirim-RN city. 

Abstract 

 

Due to the problem of social inequality, there has been an increase in the so-
called homeless persons, which suffers from invisibility and social exclusion. The 
living conditions of this population pose several health risks. Oral problems are 
among the main health problems mentioned, but there is a lack of oral health 
information that represents the specifics of this public. The objective of the 
present study was to evaluate the knowledge about the oral health of the 
homeless persons of Parnamirim-RN city. A descriptive study with a qualitative 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 545 

 

approach was carried out. Participants were homeless persons attending the 
Night Shelter and Specialized Reference Center for Street Population (POP 
Center) of Parnamirim-RN. The sample consisted of 30 people. Data collection 
was done through an interview script and a questionnaire with semi-structured 
and open questions. The interviews were recorded and transcribed to define the 
"corpus" of analysis. The results obtained will be analyzed and discussed based 
on the problems raised. 

 
 
Keywords: Homeless Persons; Oral Health. 
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TÍTULO: Efeitos do processo de adoecimento na família 

Resumo 

A pesquisa propõe-se aplicar o processo de enfermagem a indivíduos e suas 
famílias no processo de adoecimento a partir da investigação de seus perfis, dos 
efeitos causados pelo processo de adoecimento e a necessidade para execução 
de intervenções, além da elaboração de relatos de experiências pelos membros 
da pesquisa e estudos de caso dos indivíduos e suas famílias. Tratar-se-á de 
uma pesquisa qualitativa descritiva exploratória, desenvolvida com pacientes e 
seus familiares atendidos numa clínica de fisioterapia no interior do RN no 
período de Julho de 2017 a junho de 2018. A coleta de dados se dará por 
entrevista semiestruturada, sendo a amostra definida por amostragem finita 
coletada por saturação, utilizando dinâmicas de grupo para realizar intervenções. 
Para análise de dados quantitativos será utilizada a estatística descritiva e 
análise de conteúdo por categorização para dados qualitativos. O objetivo do 
grupo era de trocar saberes e experiências, havendo interação entre os 
discentes, docente, usuários e respectivos acompanhantes. Foram trabalhadas 
várias temáticas, dialogando de forma em que não se falava em suas limitações 
ou doenças e sim de hábitos de vida e práticas do cotidiano. Concordando 
WRIGHT; LEVAC, (1992) que diz que as intervenções desenvolvidas pela 
enfermagem têm o objetivo de efetuar mudanças, respeitando a estrutura 
biopsicossocial, dos seus membros, o que foi evidenciado durante os encontros 
do grupo. 
 
Palavras-chave: Saúde; Doença; Família; Cuidador; Enfermagem. 

TITLE: Attention to the family in the process of health care. 

Abstract 

The research proposes to apply the nursing process to individuals and their 
families in the process of illness, based on the investigation of their profiles, the 
effects caused by the illness process and the need to perform interventions, as 
well as the elaboration of experiences reports by the patients. members of the 
research and case studies of individuals and their families. It will be a qualitative 
exploratory descriptive research, developed with patients and their relatives 
attended in a physiotherapy clinic in the interior of the NB from July 2017 to June 
2018. Data collection will be by semi-structured interview, being the sample 
defined by finite sampling collected by saturation, using group dynamics to 
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perform interventions. For the analysis of quantitative data will be used 
descriptive statistics and content analysis by categorization for qualitative data. 
The objective of the group was to exchange knowledge and experiences, having 
interaction between the students, teachers, users and their companions. Several 
topics were worked out, dialoguing in a way that was not talked about in their 
limitations or illnesses, but of habits and everyday practices. Agreeing WRIGHT; 
LEVAC, (1992), who says that the interventions developed by nursing have the 
objective of making changes, respecting the biopsychosocial structure of its 
members, which was evidenced during the group meetings. 
 
Keywords: Cheers; Disease; Family; Caregiver; Nursing. 
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TÍTULO: Avaliação Biomecânica do Complexo Articular do Quadril e do Joelho 

de Mulheres Saudáveis e com Dor Femoropatelar (DFP): Resultados Finais. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A Dor Femoropatelar (DFP) é uma das desordens 
musculoesqueléticas que mais frequentemente acometem a articulação do 
joelho, e tem maior prevalência no sexo feminino. OBJETIVOS: avaliar o ângulo 
quadriciptal, o valgo dinâmico e a dor de portadoras da DFP e compará-las com 
mulheres saudáveis. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional e 
transversal com abordagem quantitativa. Foram avaliadas 82 voluntárias do sexo 
feminino, sendo 41 com DFP e 41 saudáveis, com faixa etária de 18 a 35 anos, 
todas selecionadas por conveniência. RESULTADOS: Os resultados indicaram 
que entre o ângulo quadricipital de mulheres saudáveis e com DFP não houve 
diferença estatisticamente significativa, assim como em relação à pontuação no 
teste do degrau lateral. Porém, no que diz respeito à dor durante a realização de 
atividades funcionais, os resultados demonstraram que mulheres com DFP 
experimentaram graus de dor mais intensos que aquelas saudáveis, o que pode 
causar limitações nas atividades da vida diária dessa população. 
CONCLUSÕES: Até mesmo as mulheres que não possuem sinais e sintomas da 
DFP, apresentam possíveis fatores de risco para o aparecimento desta 
disfunção, caso haja relação concreta entre a DFP e as variáveis estudadas.Os 
resultados dessa pesquisa limitam-se a indivíduos do sexo feminino, já que esta 
foi a população alvo do estudo.Sugere-se que novos trabalhos avaliem tais 
aspectos em homens e mulheres, saudáveis e com DFP, para melhor elucidar 
este tema. 
 
Palavras-chave: Síndrome da Dor Femoropatelar, fenômenos biomecânicos, 

mulheres. 

TITLE: Biomechanical Evaluation of the Hip and Knee Joint Complex of Healthy 

Women with Femoropatellar Pain (DFP): Final Results. 

Abstract 

INTRODUCTION: Femoropatellar pain (DFP) is one of the most frequent 
musculoskeletal disorders affecting the knee joint, and is more prevalent in 
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females. OBJECTIVES: to evaluate the quadriceps angle, dynamic valgus and 
pain of DFP carriers and to compare them with healthy women. 
METHODOLOGY: This is an observational and cross-sectional study with a 
quantitative approach. 82 female volunteers were evaluated, 41 of them with PFD 
and 41 healthy, with ages ranging from 18 to 35 years, all selected for 
convenience. RESULTS: The results indicated that between the quadricipital 
angle of healthy women and with PFD there was no statistically significant 
difference, as well as with the score in the lateral step test. However, with regard 
to pain during functional activities, the results demonstrated that women with PFD 
experienced more intense degrees of pain than healthy ones, which may cause 
limitations in the daily activities of this population. CONCLUSIONS: Even women 
who do not have signs and symptoms of PAD, present possible risk factors for 
the onset of this dysfunction, if there is a concrete relationship between PFD and 
the studied variables. The results of this research are limited to females , since 
this was the target population of the study. It is suggested that new studies 
evaluate such aspects in men and women, healthy and with PFD, to better 
elucidate this theme. 
 
Keywords: Patellofemoral Pain Syndrome, Biomechanical Phenomena, Women. 
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TÍTULO: Detecção de atividade larvicida para Aedes aegypti em extratos de 

sementes de plantas do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Aedes aegypti é um vetor de arboviroses de importância médica e seu controle 
químico tem alto custo financeiro e ambiental. Assim, extratos de plantas vêm 
sendo estudados por apresentar baixo custo e baixa toxicidade ambiental. Este 
trabalho visou obter extratos de sementes da Caatinga com atividade larvicida e 
investigar se a presença de inibidores de proteases nos extratos contribui para 
esta atividade. Para tanto a farinha das sementes Anadenanthera colubrina foi 
submetida a extração aquosa (1:20) a 80 °C por 3,5 hs. Após centrifugação o 
sobrenadante foi filtrado e denominado extrato aquoso (EA). A atividade larvicida 
do EA foi avaliada em 7 concentrações entre 50% a 0,78% (v/v), a mortalidade 
larval foi analisada em 24 e 48 h. Os resultados dos ensaios com EA de A. 
colubrina mostraram uma LC50 de 2,80 % (0,62 mg/mL) e 1,11% (0,25 mg/mL) 
após 24 e 48 h respectivamente. Em avaliações anteriores da atividade de 
extratos obtidos em tampão salino, encontramos uma LC50 de 2,90 mg/mL para 
A. colubrina após 24 h, valor 4,7X maior que o observado neste novo estudo. 
Esses dados sugerem que essa extração promoveu alteração na composição 
e/ou quantidade de componentes larvicidas. A fração com maior atividade 
inibitória para tripsina (84%) mostrou uma banda com de 25 kDa, massa comum 
a inibidores de tripsina. Concluímos que a extração aquosa a 80 ºC forneceu um 
EA com ação larvicida de fácil e barata obtenção, candidata a alternativa aos 
larvicidas sintéticos no controle do A. aegypti 
 
Palavras-chave: Aedes aegypti, Bioinseticida, Caatinga, Chikungunya Dengue, 

zika. 

TITLE: DETECTION OF LARVICIDE ACTIVITY FOR AEGYPTI AEDES IN 

EXTRACTS OF PLANT SEEDS OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Aedes aegypti is a vector of arboviruses of medical importance and it chemical 
control has high financial and environmental costs. Thus, extracts and isolates of 
plants have been studied for presenting low cost and low environmental toxicity. 
This work aimed to obtain extracts of Caatinga seeds with larvicidal activity and 
to investigate whether the presence of protease inhibitors in the extracts 
contributes to this activity. Anidenanthera colubrina was subjected to aqueous 
extraction (1:20) at 80 °C for 3.5 hours. After centrifugation the filtrate is termed 
aqueous extract (EA). The larvicidal activity of AE was evaluated in 7 
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concentrations between 50% and 0.78% (v/v), a mortality was analyzed in 24 and 
48 h. The results of EA assays of A. colubrina presented an LC50 of 2.80% (0.62 
mg/mL) and 1,11% (0.25 mg/mL) after 24 and 48 h. In previous evaluations of 
the activity of extracts obtained in saline buffer, we found an LC50 of 2.90 mg/mL 
for A. colubrina, 4,7X higher than that observed in this new study. This data 
comes from the extraction of model information and/or the amount of larvicidal 
components. The fraction with greater inhibitory activity for trypsin (84%) showed 
a band with 25 kDA, mass common to trypsin inhibitors. It concludes that the 
aqueous extraction provided an EA with a larvicide action of easy and cheap 
obtainment, candidate for the alternative to synthetic larvicides in the control of 
A. aegypti 
 
Keywords: Aedes aegypti, Bioinsecticide, Caatinga, Chikungunya, Dengue, Zika 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 552 

 

CÓDIGO: SB0598 

AUTOR: FERNANDA GABRIELLE MENDONCA SILVA 

ORIENTADOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA CAVALCANTI 

 

 

TÍTULO: ATIVAÇÃO CORTICAL E DE COERENCIA INTER-HEMISFERICA 

Resumo 

Introdução: Para estimular mecanismos compensadores que otimizam a 
integração funcional do cérebro durante o envelhecimento, têm surgido novas 
abordagens fisioterapêuticas, como a Realidade Virtual (RV). Logo, conhecer a 
influência da RV sobre a ativação cerebral do idoso, a partir do estudo de 
coerência eletroencefalográfica (EEG), parece viável na análise das relações 
entre diferentes áreas cerebrais. Objetivo: Avaliar a coerência inter-hemisférica 
das ondas alfa e beta no lobo frontal de idosos durante uma sessão de treino de 
equilíbrio em RV. Métodos: Estudo analítico transversal em que 10 idosos 
(65,1±4,82 anos) e 10 jovens (22,40 ± 2,33), foram avaliados com o Mini-Exame 
do Estado Mental. Depois, realizaram o treino de equilíbrio em RV com o jogo 
Penguin Slide do Nintendo Wii. Durante o jogo, a ativação cortical foi gravada 
pelo Emotiv Epoc - dispositivo de EEG portátil e não invasivo. Resultados: A 
análise da coerência inter-hemisférica nas bandas alfa e beta os jovens tiveram 
valores relativamente maiores, variando em relação a alguns pares e 
frequências. Conclusão: A coerência inter-hemisférica nas bandas alfa e beta 
nos canais frontais a coerência não difere significativamente entre os grupos 
quando são expostos a RV. 
 
Palavras-chave: Realidade Virtual. EEG. Fisioterapia 

TITLE: COHERENCE ANALYSIS OF CORTICAL ACTIVATION OF YOUNG 

AND ELDERLY INDIVIDUALS SUBMITTED TO AN EXPOSURE TO VIRTUAL 

REALITY 

Abstract 

 

Introduction: In order to stimulate compensatory mechanisms that optimize 
functional integration of the brain during aging, new physiotherapeutic 
approaches have emerged, such as Virtual Reality (VR). So, knowing the 
influence of VR on the activation of the brain of the elderly, based on the study of 
electroencephalographic coherence (EEG), seems viable the analysis of the 
relationships between different brain areas. Objective: Evaluate the inter-
hemispheric coherence of alpha and beta waves in the frontal lobe of the elderly 
during a session of balance training in VR. Methods: Cross-sectional study was 
carried out in which 10 elderly (65.1 ± 4.82 years) and 10 young (22.40 ± 2.33) 
were evaluated using the Mental State Mini-Exam. Then they performed the 
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balance training in VR with the game Penguin Slide of Nintendo Wii. During the 
game, cortical activation was recorded by the Emotiv Epoc - portable and non-
invasive EEG device. Results: The analysis of the inter-hemispheric coherence 
In the alpha and beta bands the young had relatively higher values, varying in 
relation to some pairs and frequencies. Conclusion: Inter-hemispheric coherence 
in the alpha and beta bands in the frontal coherence channels does not differ 
significantly between groups when exposed to VR. 

 
 
Keywords: Virtual reality. EEG. Physiotherapy. 
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TÍTULO: Avaliação Fotográfica e Estética do Biótipo Periodontal 

Resumo 

OBJETIVOS: Avaliar as variações entre biótipos periodontais levando em 
consideração a interpretação subjetiva por meio de fotografias, características 
morfométricas dos dentes anteriores superiores e tecidos moles circunjacentes 
em pacientes periodontalmente saudáveis e comparar a sua concordância com 
o método clinico da transparência à sondagem. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Estudo observacional e transversal e que foi previamente aprovado pelo Comitê 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A amostra foi composta por 
estudantes de Odontologia da UFRN que se adequaram aos critérios de inclusão 
e exclusão da pesquisa. A avaliação clínica intra-bucal foi realizada previamente. 
Para avaliação fotográfica, os pacientes foram fotografados por visão frontal, 
com afastador bucal, utilizando máquina fotográfica digital profissional. A 
abertura da lente, luminosidade e distância foram padronizados. Para a 
avaliação dicotômica do biótipo através da fotografia, foi utilizado o Teste Kappa. 
RESULTADOS: A amostra foi composta por 34 pacientes. Para avaliar o grau de 
concordância entre os dois métodos de classificação foi utilizado o teste Kappa, 
que não mostrou concordância entre os métodos avaliados (K= 0,264, p=0,113). 
CONCLUSÃO: A identificação do biótipo periodontal através de análise visual 
por meio de fotografias não é suficientemente confiável para o correto 
planejamento de um tratamento odontológico. 
 
Palavras-chave: Biótipo Periodontal; Estética Gengival; Periodontia. 

TITLE: The Use of Photography in Periodontal Biotype Profile Determination 

Abstract 

AIM: To clinically evaluate the variations between periodontal biotypes 
considering the subjective interpretation of photographies, morphometric 
characteristics of the upper frontal teeth and surrounding soft tissues in 
periodontally healthy patients and compare its agreement with the clinical method 
of transparency of the periodontal probe. MATERIALS AND METHODS: 
Observational and cross-sectional study. The study was previously approved by 
the Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte. The sample 
consisted of dentistry students of UFRN, who attended to the criteria of inclusion 
and exclusion of the research. The intraoral clinical evaluation was performed 
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previously. For photographic evaluation, the patients were photographed by 
frontal view, with a lip retractor, using a professional digital camera. The lens 
aperture, brightness and distance were standardized. For the dichotomic 
evaluation of the biotype through photography, the Kappa Statistic was used. 
RESULTS: The sample consisted of 34 patients. To evaluate the degree of 
agreement between the two methods the Kappa Statistic was used, which did not 
show agreement between the methods under study (K= 0,264, p=0,113). 
CONCLUSION: The identification of the periodontal biotype through visual 
analysis by photographies is not reliable enough for the correct planning of a 
dental treatment. 
 
Keywords: Periodontal Biotype; Gingival Esthetics; Periodontics. 
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TÍTULO: Extração de nanopartículas de ouro (Au-NPs) em tecidos biológicos 

para posterior quantificação por espectrometria de emissão óptica em Plasma 

indutivamente acoplado (ICP-OES) 

Resumo 

A nanotecnologia vem se tornando uma ferramenta muito importante no avanço 
tecnológico de várias áreas do conhecimento. Na saúde vem sendo muito 
utilizada na tecnologia biofarmacêutica como carregadores de fármacos, afim de 
melhorar o perfil de distribuição e seletividade da droga aos seus locais de ação. 
Como todas as substâncias exógenas os nanomateriais podem causar riscos a 
saúde, desse modo faz-se necessário estudos sobre o grau de toxicidade desses 
materiais. Desta forma,é indispensável o desenvolvimento de métodos analíticos 
adequados para a quantificação das Au-NPs em diferentes tecidos 
biológicos.Dada a complexidade das matrizes biológicas, a análise de 
substâncias presentes nesses tipos de matrizes, em geral, requer um pré-
tratamento da amostra. As técnicas de extração permitem que a análise do 
componente de interesse se torne possível. O objetivo do presente estudo é 
realizar a extração de nanopartículas de ouro (Au-NPs) em amostras biológicas 
para posterior análise no ICP-OES. 
 
Palavras-chave: Nanopartículas de ouro, tecidos biológicos, extração. 

TITLE: Extraction of gold nanoparticles (Au-NPs) in biological tissues for further 

quantification by inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-OES) 

Abstract 

Nanotechnology has become a very important tool in the technological 
advancement of several areas of knowledge. In health it has been widely used in 
biopharmaceutical technology as drug carriers, in order to improve the 
distribution profile and selectivity of the drug to its action sites. Like all exogenous 
substances, nanomaterials can cause health risks, so it is necessary to study the 
degree of toxicity of these materials. Thus, it is necessary to develop suitable 
analytical methods for the quantification of Au-NPs in different biological tissues. 
Due to the complexity of biological matrices, the analysis of substances present 
in these types of matrices, in general, requires a pretreatment Sample. Extraction 
techniques allow the analysis of the component of interest to become possible. 
The objective of this study is to perform the extraction of gold nanoparticles (Au-
NPs) in biological samples for later analysis in ICP-OES. 
 
Keywords: Gold nanoparticles, biological tissues, extraction. 
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TÍTULO: "Obtenção e caracterização de microemulsão contendo crisina e sua 

potencial ação antitumoral" 

Resumo 

A Crisina (5,7-Dihidroxiflavona) pertence à classe flavona. Sabe-se que a crisina 
apresenta potenciais farmacológicos já apresentados na literatura, como 
potencial anti-inflamatório, antinoceptivo, anticonvulsivante, antioxidante, anti-
hipertensivo, antineoplásico e anti-hiperlipidêmico. No entanto, a crisina 
apresenta difícil veiculação e comercialização pela indústria farmacêutica, pois 
apresenta baixa biodisponibilidade. Neste sentido, o presente trabalho teve 
como objetivo desenvolver um sistema microemulsionado para veiculação da 
crisina, avaliando o perfil de liberação, além de investigar a atividade antitumoral 
in vitro do sistema formado. Utilizou-se como metodologia a caracterização físico 
química e análise in vitro pelo ensaio de MTT em células de linhagem AGS. Os 
resultados obtidos demonstraram que as características como condutividade 
elétrica e pH contribuem para o uso oral da formulação, assim como, a tensão 
superficial do sistema contribui para uma melhor biodisponibilidade. Além disso, 
apresentou redução significativa da viabilidade celular. Portanto, pode-se 
concluir a microemulsão com crisina como uma possível formulação promissora 
para o uso antitumoral. 
 
Palavras-chave: Crisina, microemulsões, atividade antitumoral 

TITLE: OBTAINING AND CHARACTERIZING MICROEMULSION CONTAINING 

CHRYSIN AND ITS POTENTIAL ANTITUMORAL ACTION 

Abstract 

Chrysin (5,7-Dihydroxyflavone) belongs to the flavone. It is known that chrysin 
shows pharmacological potentials already presented in the literature, such as 
anti-inflammatory, antinoceptive, anticonvulsivant, antioxidant, antihypertensive, 
antineoplasic and antihyperlipidemic potential. However, chrysin is difficult to 
transport and commercialize in the pharmaceutical industry because it has low 
bioavailability. In this sense, the objective of the present work was to develop a 
microemulsified system for the placement of chrysin, evaluating the release 
profile, and investigating the in vitro antitumor activity of the system. Physical 
chemistry and in vitro analysis by the MTT assay in AGS lineage cells were used 
as methodology. The results showed that the characteristics such as electrical 
conductivity and pH contribute to the oral use of the formulation, as well as the 
surface tension of the system contributes to a better bioavailability. In addition, it 
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showed a significant reduction of cell viability. Therefore, the microemulsion with 
chrysin can be concluded as a possible promising formulation for antitumor use. 
 
Keywords: Chrysin, microemulsions, antitumor activity 
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TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO DE ADAPTAÇÃO DA PESSOA 

COM ÚLCERA VENOSA BASEADO NO MODELO DE ROY 

Resumo 

A úlcera venosa (UV), uma lesão crônica dos membros inferiores. Para 
sistematizar o cuidado à pessoa com UV, a enfermagem pode utilizar o Modelo 
de Adaptação de Roy. Nesse sentido, objetivou-se desenvolver as definições 
constitutivas e operacionais dos aspectos referentes ao processo adaptativo da 
pessoa com úlcera venosa, seguindo o Modelo de Adaptação de Roy. As 
definições constitutivas e operacionais foram feitas a partir de revisões 
integrativas da literatura e estudo descritivo de natureza qualitativa, que teve 
como objetivo identificar os problemas adaptativos e indicadores de adaptação 
positiva do Modelo de Adaptação de Roy nos discursos das pessoas com úlcera 
venosa. Na primeira revisão objetivou-se identificar os problemas adaptativos, 
onde maioria dos problemas adaptativos foi encontrado no modo fisiológico 
(54,5%), contabilizando 18 problemas de adaptação, categorizados em 7 
domínios. A segunda revisão objetivou-se identificar os indicadores de 
adaptação positiva, onde os indicadores mais frequentes foram: integração 
efetiva do eu ideal -auto-ideal/esperança pessoal (37,5) e adequação afetiva -
sistemas de apoio- (37,5). A partir das falas dos pesquisados no estudo 
qualitativo foi possível elencar 24 dos 75 problemas, e outros 4 foram inseridos 
no estudo como novos problemas adaptativos. Portando, concluímos que esses 
estudos geram subsídios para a construção e validação do instrumento de 
adaptação da pessoa com úlcera venosa baseado no Modelo de Roy. 
 
Palavras-chave: Úlcera varicosa; Adaptação; Teoria de Enfermagem; 

Enfermagem; 

TITLE: CONSTRUCTION AND VALIDATION OF ADAPTIVE INSTRUMENT OF 

THE PERSON WITH VENOUS ULCER BASED ON THE ROY MODEL 

Abstract 

Venous ulcer (UV), a chronic lesion of the lower limbs. To systematize care to the 
person with UV, nursing can use Roy's Adaptation Model. In this sense, the 
objective was to develop the constitutive and operational definitions of aspects 
related to the adaptive process of the person with venous ulcer, following the Roy 
Adaptation Model. The constitutive and operational definitions were made based 
on integrative reviews of the literature and a descriptive study of a qualitative 
nature that aimed to identify the adaptive problems and indicators of positive 
adaptation of the Roy Adaptation Model in the speeches of people with venous 
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ulcer. In the first review we aimed to identify the adaptive problems, where most 
of the adaptive problems were found in the physiological mode (54.5%), 
accounting for 18 adaptation problems, categorized in 7 domains. The second 
review aimed to identify the indicators of positive adaptation, where the most 
frequent indicators were: effective integration of the ideal self-self-ideal / personal 
expectation (37.5) and affective adequacy-support systems- (37.5) . From the 
speeches of those surveyed in the qualitative study it was possible to list 24 of 
the 75 problems, and another 4 were inserted in the study as new adaptive 
problems. Therefore, we conclude that these studies generate subsidies for the 
construction and validation of the instrument of adaptation of the person with 
venous ulcer based on the Roy Model. 
 
Keywords: Varicose ulcer; Adaptation; Nursing Theory; Nursing; 
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TÍTULO: Obtenção e caracterização de filmes de quitosona com extrato de 

Annona vepretorum. 

Resumo 

Annona vepretorum é um gênero de planta cujo seu extrato metanólico 
apresenta potencial para ser incorporado em filmes de quitosana, um polímero 
da quitina obtido do exoesqueleto de crustáceos. Para tanto, há realização de 
caracterização físico-química do filme visando melhor compreensão de 
propriedades inerentes ao produto obtido, proporcionadas por técnicas como 
espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e 
difração de raios-X (DR-X). Mediante isso, objetiva ser utilizado no tratamento 
de feridas promovendo a completa cicatrização, por meio da liberação controlada 
do princípio ativo. 
 
Palavras-chave: Filmes. Extrato metanólico. Caracterização. 

TITLE: Preparation and characterization of chitosan films with extract of Annona 

vepretorum 

Abstract 

Annona vepretorum is a plant genus whose methanolic extract has the potential 
to be incorporated into chitosan films, a chitin polymer obtained from the 
exoskeleton of crustaceans. In order to do so, there is a physical-chemical 
characterization of the film, aiming at a better understanding of the inherent 
properties of the obtained product, such as Fourier Transform Infrared (FTIR) 
spectroscopy and X-ray diffraction (DR-X). By means of this, it aims to be used 
in the treatment of wounds promoting the complete cicatrization, through the 
controlled release of the active principle. 
 
Keywords: Movie. Methanolic extract. Characterization 
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TÍTULO: Avaliação da atividade leishmanicida de fração oleosa de BIXA 

ORELLANA L. incorporada em nanocarreadores lipídicos 

Resumo 

A leishmaniose é considerada uma doença negligenciada de caráter mundial 
causada pelo protozoário Leishmania, podendo ter manifestações clínicas nas 
mucosas, pele ou vísceras e sendo sua principal predominância em países 
tropicais, como por exemplo, o Brasil. O tratamento da doença consiste na 
utilização do Glucantime, Anfotericina B e as Pentamidinas, que apesar de terem 
uma alta eficácia clínica, tabém apresentam elevada toxicidade. Com o objetivo 
de desenvolver uma alternativa terapêutica, novas substâncias têm sido 
estudadas, e uma delas é o óleo extraído da semente do urucum, no qual o óleo 
de urucum (OU) é incorporado a Carreadores Lipídicos Nanoestruturados 
(CLN’s) composto por Miristato de Miristila (MM) e Kolliphor P188 (Pluronic) 
como tensoativo, constituindo assim em um sistema de liberação controlada, 
estável e capaz de veicular a fração oleosa da Bixa orellana L. Ao final das 
formulações foi incorporado a Laponita, um tipo de argila sintética lamelar 
formada a partir de minerais orgânicos e com estrutura cristalina e composição 
conhecida. As amostras produzidas em laboratório foram analisadas quanto aos 
aspectos físico-químicos em tamanho, morfologia da nanopartícula, 
polidispersão (PDl), potencial zeta, medidas de calorimetria exploratória 
diferencial (DSC) e termogravimetria (TG). Os resultados obtidos mostraram que 
foi possível a obtenção dos CLN’s pelo método de fusão-emulsificação, assim 
como uma boa estabilidade físico-química. 
 
Palavras-chave: Leishmaniose, Óleo de Urucum, Laponita, CLN. 

TITLE: Evaluation of the leishmanicidal activity of oily fraction of BIXA 

ORELLANA L. incorporated in lipid nanocarriers 

Abstract 

Leishmaniasis is considered a worldwide neglected disease caused by the 
protozoan Leishmania, and may have clinical manifestations in the mucous 
membranes, skin or viscera and its main predominance in tropical countries, such 
as Brazil. The treatment of the disease consists of the use of Glucantime, 
Amphotericin B and Pentamidines, which, despite having a high clinical efficacy, 
are also highly toxic. In order to develop a therapeutic alternative, new 
substances have been studied, and one of them is the oil extracted from the 
annatto seed, in which urucum oil (OU) is incorporated into Nanostructured Lipid 
Carriers (CLN's) composed of Myristyl Myristate (MM) and Kolliphor P188 
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(Pluronic) as a surfactant, thus constituting a controlled and stable release 
system able to transport the oily fraction of Bixa orellana L. At the end of the 
formulations was incorporated Laponite, a type of lamellar synthetic clay formed 
from organic minerals and with crystalline structure and known composition. The 
laboratory-produced samples were analyzed for physico-chemical aspects in 
size, nanoparticle morphology, polydispersity (PDI), zeta potential, differential 
scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetry (TG) measurements. The 
results showed that it was possible to obtain the NLC's by the fusion-
emulsification method, as well as a good physicochemical stability. 
 
Keywords: Leishmaniasis, Urucum Oil, Laponite, Nanostructured Lipid Carriers. 
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TÍTULO: Geoculinária das manchas do Recôncavo Baiano e Salvador e 

Meridional: geografia literária, cultura e segurança alimentar e nutricional 

Resumo 

 

Pensar na alimentação a partir do território é justificado na busca de se conhecer 
as relações alimentares que habitam no geoespaço por meio do seu sistema de 
produção, considerando consumo, trocas, significados, espaço e ações. O 
presente trabalho objetivou analisar os aspectos da Segurança Alimentar e 
Nutricional nas manchas culinárias do Recôncavo Baiano e Meridional a partir 
da geografia literária, com o intuito de utilizá-las como ferramenta para apoiar 
ações de Educação Alimentar e Nutricional sob uma abordagem do sistema 
alimentar em sua integralidade. Esta pesquisa qualitativa do tipo exploratória 
tomou como corpus 6 obras da literatura brasileira, que foram selecionadas e 
analisadas com o apoio das categorias conceituais definidas a priori: espaço 
narrativo e objetos culinários. A partir dos resultados encontrados, realizou-se a 
caracterização da geoculinária das manchas culinárias, bem como foram 
elencadas as seguintes falhas do sistema alimentar: (1) baixo acesso das 
mulheres à propriedade de terras; (2) comoditização da comida; e (3) a 
padronização de dietas. Com isso, acredita-se que utilizar a abordagem da 
geografia literária para compreender aspectos relacionados à alimentação, 
território e cultura, se constitui como um caminho para promover EAN em 
diferentes espaços educativos. 

 
 
Palavras-chave: Segurança Alimentar. Educação Alimentar e Nutricional. 

Geoculinária. 

TITLE: Geoculinary of the spots of the Southern and Recôncavo Baiano: literary 

geography, culture and food and nutritional security 

Abstract 

 

Thinking about food from the territory is justified in the search to know the food 
relations that inhabit the geospace through its production system, considering 
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consumption, exchanges, meanings, space and actions. The present work aimed 
to analyze the aspects of Food and Nutrition Security in the culinary stains of the 
Southern and Southern Recôncavo from the literary geography, with the intention 
of using them as a tool to support actions of Food and Nutrition Education under 
a food system approach in its completeness. This qualitative research of the 
exploratory type took as corpus 6 works of Brazilian literature, which were 
selected and analyzed with the support of the conceptual categories defined a 
priori: narrative space and culinary objects. From the results found, the 
geoculinary characterization of the culinary stains was carried out, as well as the 
following faults in the food system: (1) low access of women to land ownership; 
(2) commoditization of food; and (3) the standardization of diets. With this, it is 
believed that using the literary geography approach to understand aspects 
related to food, territory and culture, constitutes a way to promote EAN in different 
educational spaces. 

 
 
Keywords: Food Safety. Food and Nutrition Education. Geoculinary. 
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TÍTULO: Prevalência de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) 

em pacientes HIV positivo atendidos em um hospital de referência na cidade do 

Natal-RN. 

Resumo 

Estudos recentes têm mostrado a presença de Staphylococcus aureus resistente 
à meticilina (MRSA) em pacientes HIV positivos. Dessa forma, este estudo teve 
como objetivo determinar a prevalência de MRSA colonizando pacientes HIV 
positivos atendidos em um hospital de referência em doenças infecciosas, na 
cidade do Natal-RN. Os participantes do estudo assinaram o termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e as informações relativas à condição 
clínica se deu por um questionário respondido pelos pacientes. As amostras 
biológicas foram obtidas de swabs nasais e foram semeados no meio de cultivo 
ágar manitol salgado para o isolamento de S. aureus. As colônias passaram por 
testes laboratoriais de identificação da espécie e a confirmação de MRSA foi 
realizada pela técnica de disco-difusão, utilizando o disco de cefoxitina conforme 
recomendado pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Foi 
realizada ainda a detecção dos genes mecA e lukF através da Reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR). Dos 400 pacientes que participaram do estudo, 
129 (32,2%) estavam colonizados por S. aureus. Destes, nove (2,2%) eram 
MRSA, confirmados pela presença do gene mecA. Quanto ao gene lukF, apenas 
cinco abrigavam esse gene. Não foi encontrada nenhuma associação entre a 
colonização por S. aureus, incluindo a linhagem MRSA e os fatores relacionados 
aos indivíduos estudados. Contudo, a presença da linhagem MRSA colonizando 
esses pacientes, pode representar um fator de risco a essa população 
 
Palavras-chave: MRSA. HIV. Gene mecA. Gene lukF. Epidemiologia. 

TITLE: Prevalence of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in 

HIV-positive patients attended at a referral hospital in the city of Natal-RN. 

Abstract 
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Recent studies have shown the presence of methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA) in HIV-positive patients. Thus, this study aimed to determine the 
prevalence of MRSA colonizing HIV positive patients treated at a referral hospital 
in infectious diseases, in the city of Natal-RN. Patients who participated signed 
the Informed Consent Term (TCLE) and the information related to the clinical 
condition was given by a questionnaire answered by the patients. The biological 
samples were obtained from nasal swabs and were seeded in the saline mannitol 
agar medium for the isolation of S. aureus. The colonies underwent laboratory 
tests to identify the species and the confirmation of MRSA was performed by the 
disc-diffusion technique, using the cefoxitin disk as recommended by the Clinical 
and Laboratory Standards Institute (CLSI). The detection of mecA genes and lukF 
through the Polymerase Chain Reaction (PCR). Of the 400 patients who 
participated in the study, 129 (32.2%) were colonized by S. aureus. Of these, nine 
(2.2%) were MRSA, confirmed by the presence of the mecA gene. As for the lukF 
gene, only five harbored this gene. No association was found between S. aureus 
colonization, including the MRSA lineage and the factors related to the individuals 
studied. However, the presence of the MRSA line colonizing these patients may 
represent a risk factor for this population. 

 
 
Keywords: MRSA. HIV infection. Gene mecA. Gene lukF. Epidemiology. 
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TÍTULO: EFEITOS DE ESTRATÉGIAS DE TREINAMENTO AERÓBICO NAS 

RESPOSTAS AFETIVAS EM INDIVÍDUOS COM SOBREPESO E OBESIDADE 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Apesar das recomendações do Colégio Americano de Medicina 
do Esporte, verifica-se que 23,8% da população mundial continua inativa, por 
isso algumas práticas têm sido investigada para descobrirem as principais 
relações entre prazer e atividade física. OBJETIVO: Comparar o efeito do 
Treinamento Contínuo de Moderada Intensidade, Treinamento Intervalado de 
Alta intensidade e Treinamento em Intensidade Autosselecionada nas respostas 
afetivas, em pessoas com excesso de peso. METODOLOGIA: 73 indivíduos 
adultos (45 mulheres e 28 homens; 31,4 ± 7,2 anos; 28,9 ± 2,7 kg.m²) de forma 
randomizada foram separados em três programas de treinamento distintos. A 
intervenção durou um período total de 12 semanas, acrescido de uma semana 
de familiarização aos tipos de treinamento. O período de treinamento teve uma 
frequência semanal de três dias e foi dividida em duas fases, uma 
supervisionada e outra semi-supervisionada. Para a percepção de prazer, foi 
utilizado a Escala de Afeto. RESULTADOS: Não houve diferenças na aderência 
entre os grupos (p > 0,05). Porém observou-se que a demanda fisiológica 
elevada e, consequentemente, o estresse metabólico em maior quantidade ao 
longo das sessões é um fator importante para a percepção de desprazer ao 
longo da intervenção. CONCLUSÃO: As três estratégias de treinamento 
parecem ser importantes na manutenção da aderência em um programa de 
exercício físico com duração de 12 semanas. 
 
Palavras-chave: Exercício físico, afeto, aderência. 

TITLE: EFFECTS OF AEROBIC TRAINING STRATEGIES ON AFFECTIVE 

RESPONSES IN OVERWEIGHT AND OBESITY INDIVIDUALS 

Abstract 

INTRODUCTION: Despite the recommendation of the American College of 
Sports Medicine, 23.8% of the world population remains inactive, and has been 
the target of investigations to find the best relationship between pleasure and 
physical activity. OBJECTIVE: Compare High Intensity Continuos Training, High 
Intensity Interval Training and Self-Selected Intensity Training on Affective 
Responses in overwheight people. METHODOLOGY: 73 adult people (45 
women and 28 men, 31.4 ± 7.2 years, 28.9 ± 2.7 kg.m²) were randomized to three 
different training programs. An intervetion for a total period of 12 weeks, plus one 
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week of familiarization with the types of training. The training period had a weekly 
frequency of three days and was divided into two phases, one supervisioned and 
another semi-supervisioned. For perceived pleasure, an Affect Scale was used. 
RESULTS: There was no significant diferrence found in adhesion between 
groups (p> 0.05). Was observed that the demand was high and, consequently, 
the degree of stress increased during the intervention. CONCLUSION: the three 
training strategies seem important in maintaining adherence in a 12-week 
exercise program. 
 
Keywords: Physical exercise, affection, adhesion. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 570 

 

CÓDIGO: SB0620 

AUTOR: WELSON AMANCIO DE DEUS 

ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA 

 

 

TÍTULO: CÂNCER DE BOCA NA ATENÇÃO BÁSICA: PERCEPÇÃO DOS 

CIRURGIÕES-DENTISTAS, INTEGRANTES DAS EQUIPES DE SAÚDE 

BUCAL, NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 

Resumo 

 

O câncer de boca apresenta-se como um problema de Saúde Pública no Brasil, 
devido às altas taxas de morbimortalidade e diagnóstico tardio. Para o ano de 
2018 são estimados mais de 14 mil novos casos, sendo o quinto tipo de 
neoplasia mais comum dentre os homens. Diante da organização dos serviços 
de saúde brasileiro em níveis e sabendo que a atenção primária tem papel 
fundamental nas atividades de prevenção e diagnóstico, é essencial que os 
profissionais ali presentes tenham conhecimento sobre os fatores etiológicos, 
principais características e métodos de diagnóstico do câncer de boca, aplicando 
tais conhecimentos em sua prática clínica rotineira. O presente estudo trata-se 
de uma avaliação da percepção dos Cirurgiões-Dentistas, integrantes das 
Equipes de saúde Bucal, do município de Natal-RN, tendo questionário 
semiestruturado com o total de 25 questões como instrumento de coleta que será 
aplicado a todos os profissionais que aceitarem colaborar com a pesquisa. 
Atualmente, a pesquisa encontra-se em fase de aplicação do questionário com 
a população alvo, sendo que esse já foi avaliado, por meio de teste piloto, e 
adequado aos fins do estudo. 

 
 
Palavras-chave: Câncer de Boca. Cirurgião-Dentista. Percepção. 

TITLE: CANCER OF MOUTH IN BASIC ATTENTION: PERCEPTION OF 

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

MUNICIPALITY OF NATAL-RN. 

Abstract 

 

The Mouth cancer presents as a Public Health problem in Brazil, due to the high 
rates of morbidity and mortality and late diagnosis. For the year 2018 are 
estimated more than 14 thousand new cases, being the fifth type of neoplasia 
more common among men. In view of the organization of Brazilian health 
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services at levels and knowing that primary care plays a fundamental role in 
prevention and diagnosis activities, it is essential that the professionals present 
there have knowledge about the etiological factors, main characteristics and 
methods of diagnosis of oral cancer , applying such knowledge in their routine 
clinical practice. The present study is an evaluation of the perception of the 
dentist, members of the Oral Health Teams, in the city of Natal-RN, having a 
semistructured questionnaire with a total of 25 questions as a collection 
instrument that will be applied to all professionals who agree to collaborate with 
the research. Currently, the research is in the application phase of the survey with 
the target population, which has already been evaluated, through a pilot test, and 
adequacy for the purposes of the study. 

 
 
Keywords: Mouth Cancer. Dentist. Perception. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 572 

 

CÓDIGO: SB0632 

AUTOR: IDALIANA CYNTIA SILVA DE SOUZA 

CO-AUTOR: EVELYN THAYSE SILVEIRA PALHANO SOUTO 

CO-AUTOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS 

CO-AUTOR: THAYANNE GURGEL DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: MARCIA MARILIA GOMES DANTAS LOPES 

 

 

TÍTULO: PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E BIOELÉTRICOS COMO 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM MULHERES QUE 

CONVIVEM COM A SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS 

Resumo 

Introdução: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma das 
endocrinopatias de maior prevalência entre mulheres em idade reprodutiva, 
relacionada a distúrbios reprodutivos e metabólicos. A obesidade possui alta 
prevalência na SOP, podendo potencializar as anormalidades já existentes. A 
determinação da composição corporal de mulheres com a síndrome é de grande 
importância para o cuidado nutricional dessas mulheres. Diante disso o objetivo 
deste estudo foi avaliar o estado nutricional de mulheres com SOP mediante 
parâmetros antropométricos e bioelétricos. Materiais e métodos: Trata-se de um 
estudo transversal que avaliou 30 mulheres com SOP. Na definição do perfil 
antropométrico, verificou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) e Perímetro da 
Cintura (PC), e para o bioelétrico, realizou-se a composição corporal estimada e 
a análise do ângulo de fase (AF) e do vetor de impedância bioelétrico (BIVA). 
Resultados: Quase 97% das avaliadas apresentaram obesidade ou sobrepeso, 
risco aumentado 26,7% ou substancialmente aumentado 73,3% para doenças 
cardiovasculares. Sobre a composição corporal, foi verificada uma boa 
hidratação e celularidade normal, porém, percentual aumentado de massa gorda 
(41,56%). Conclusão: Os achados do estudo reforçam a predominância de 
excesso de peso e da prevalência de adiposidade central em mulheres com 
SOP. Os parâmetros antropométricos, de composição corporal e bioelétricos se 
mostraram úteis para um diagnóstico nutricional completo e fidedigno. 

 

 

 
Palavras-chave: Síndrome do Ovário Policístico. Composição Corporal. 

Bioimpedância 
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TITLE: ANTHROPOMETRIC AND BIOELECTRIC PARAMETERS AS A 

METHOD OF ASSESSING THE NUTRITIONAL STATUS IN WOMEN 

CONVIVING THE POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME 

Abstract 

 

Introduction: Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) is one of the most prevalent 
endocrinopathies among women of reproductive age, related to reproductive and 
metabolic disorders. Obesity has a high prevalence of PCOS, which may 
potentiate existing abnormalities. The determination of the body composition of 
women with the syndrome is of great importance for the nutritional care of these 
women. Therefore, the objective of this study was to evaluate the nutritional 
status of women with PCOS using anthropometric and bioelectrical parameters. 
Materials and methods: This is a cross-sectional study that evaluated 30 women 
with PCOS. In the definition of the anthropometric profile, we verified the Body 
Mass Index (BMI) and Waist Perimeter (PC), and for the bioelectric, the estimated 
body composition and the analysis of the phase angle (AF) and vector of 
bioelectric impedance (BIVA). Results: Almost 97% of the evaluated ones were 
obese or overweight, increased risk by 26.7% or substantially increased by 73.3% 
for cardiovascular diseases. On the body composition, a good hydration and 
normal cellularity was verified, however, an increased percentage of fat mass 
(41.56%). Conclusion: The findings of the study reinforce the predominance of 
overweight and the prevalence of central adiposity in women with PCOS. 
Anthropometric, body composition and bioelectric parameters were useful for a 
complete and reliable nutritional diagnosis. 

 
 
Keywords: Polycystic Ovarian Syndrome. Body composition. Bioimpedance 
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TÍTULO: SAPL®: UMA FERRAMENTA GRATUITA PARA AVALIAÇÃO DO 

VIGOR DE SEMENTES DE Moringa oleifera LAM. 

Resumo 

 

A utilização de técnicas que envolvam a análise computadorizada de plântulas 
na avaliação da qualidade de lotes de sementes tem se mostrado muito eficiente. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência do Sistema de Análise 
de Plântulas (SAPL®) na detecção de diferenças de vigor entre lotes de 
sementes de moringa, em comparação as informações fornecidas por testes de 
vigor tradicionalmente utilizados. Para tanto, determinou-se o teor de água das 
sementes e a sua qualidade fisiológica pelos testes de germinação, primeira 
contagem de germinação, índice de velocidade de germinação, massa seca de 
plântulas, emergência, índice de velocidade de emergência, envelhecimento 
acelerado tradicional, envelhecimento acelerado com solução salina e utilizando-
se o SAPL. O delineamento foi o inteiramente casualizado com quatro 
repetições. Os parâmetros obtidos na análise computadorizada (comprimento da 
parte aérea, comprimento da raiz primária, comprimento total de plântula, índice 
de crescimento, índice de uniformidade e índice de vigor) com o software SAPL 
foram eficientes para diferenciar os lotes de sementes em comparação com os 
testes tradicionalmente utilizados, não somente entre lotes de baixo e alto vigor, 
mas também para aqueles de qualidade intermediária. 

 
 
Palavras-chave: Imagem de plântula. Germinação. Sistema automatizada. 

TITLE: SAPL®: A FREE TOOL FOR THE EVALUATION OF THE SEED VALUE 

OF Moringa oleifera LAM. 

Abstract 

 

The use of techniques involving a computerized analysis of seedlings in the 
evaluation of seed lots quality has shown a great efficiency. Them, the aim of this 
work was to verify the efficiency of Seedling Analysis System (SAPL) in the 
detection of vigor differences between moringa seed lots in comparison to 
information provided by usual vigor tests. Therefore, water content and the 
physiological quality of seeds by germination test, first count test, germination 
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speed index, emergency speed index, usual accelerated aging test, and 
accelerated aging test using saline solution were determined, as the use of SAPL. 
The experimental design was completely randomized using four replicates. The 
parameters obtained in the computerized analysis (shoot and primary root 
lengths, seedling total length, and growth, uniformity, and vigor index) as the 
SAPL software were efficient to distinguish seed lots in comparison to usual tests, 
not only among lots showing low and high vigor, but also to those showing 
intermediate quality. 

 
 
Keywords: Image analysis. Germination. Automated system. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE CARNES DE SOL IN NATURA 

COMERCIALIZADAS EM FEIRAS LIVRES DE NATAL - RN 

Resumo 

A carne de sol, muito usada na região Nordeste do Brasil, não possui legislação 
vigente que determine parâmetros físico-químicos, dentre eles o conteúdo 
mínimo e máximo de cloreto de sódio. Esse produto é submetido a adição de 
cloreto de sódio, através da salga, determinante para a conservação, dessa 
forma, obtém-se a carne de sol. O presente estudo busca avaliar a qualidade 
físico-química da carne de sol in natura comercializadas em feiras livres da 
cidade de Natal-RN. Para isso, coletou-se 20 amostras, de diferentes zonas 
distritais. As análises foram realizadas em triplicata para os testes físico-
químicos sendo: umidade, resíduo mineral fixo, pH, presença de formaldeído e 
cloretos pelo método volumétrico e cloreto por métodos instrumentais. Para 
umidade obteve-se o valor máximo de 74,05% para E2 e a mínimo de 70,78% 
para A1. Para cinzas o mínimo D2 2,23% e o máximo de A2 5,69%. O pH variou 
de 5,32 (D2) a 7,33 (E3). Os valores obtidos para o NaCl, teve o mínimo de 1,26g 
para E4 e o máximo de 4,92g para as feiras A2 e D2. O teor de sódio por 
volumetria teve a amostra A1 com 2,16g sendo a maior concentração e a menor 
C4 0,55g. Para o fotômetro de chama o máximo de Na+ foi para E1 2,69g e 
mínimo na E4 com 0,62g de Na+. Salt-Manager registrou valor mínimo de 0,17g 
para D1, e máximo de 1,73g para a amostra A1. Logo, é necessária a 
padronização e regulamentação da salga visando redução do consumo de sódio. 
 
Palavras-chave: Sódio. Carne de sol. Análises físico-químicas. Controle de 

qualidade. 

TITLE: EVALUATION OF CHLORIDE OF SODIUM IN MEAT OF SOL IN 

NATURA COLLECTED IN FREE MARKETS OF NATAL/ RN 

Abstract 

The sun meat, very used in the Northeast area of Brazil, it doesn't possess 
effective legislation that it determines physiochemical parameters, among them 
the minimum and maximum content of chloride of sodium. That product is 
submitted the addition of chloride of sodium, through it salts her, decisive for the 
conservation, in that way, it is obtained the sun meat. The present study search 
to evaluate the physiochemical quality of the meat of sun in natura marketed in 
free markets of the city of Natal-RN. For that, the collection of 20 samples was 
aimed at, of different areas. The analyses accomplished in triplicata for the 
physiochemical tests, being humidity, fixed mineral residue, pH, formaldehyde 
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presence and cloretos for the method volumétrico and chloride for instrumental 
methods. In humidity the maxim of 74,05% for E2 and the low of 70,78% for A1. 
For ashes the minimum D2 2,23% and the maximum of A2 5,69%. The pH varied 
of D2 5,32 E3 733. The values obtained for NaCl, he/she has the minimum of 
1,26g for E4 and the maximum of 4,92g for A2 and D2. The tenor of sodium for 
volumetria had the sample A1 2,16g as larger concentration and to smallest C4 
0,55g. For the fire photometer the maximum of Na+ for E1 2,69g and minimum 
in E4 with 0,62g of Na+. Salt-Manager also registered the 0,17g low for D1, and 
maximum of 1,73g for two samples, being them A1. Therefore, it is necessary the 
standardization and regulation of the it salts seeking reduction of the consumption 
of sodium. 
 
Keywords: Sodium. Sun meat. Physiochemical analyses. Quality control. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA REABILITAÇÃO PULMONAR CONVENCIONAL 

VERSUS REABILITAÇÃO PULMONAR COMBINADO COM TREINAMENTO 

MUSCULAR RESPIRATÓRIO NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 

CRÔNICA (DPOC) 

Resumo 

  A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada pela presença 
de limitação crônica do fluxo aéreo, em especial ao fluxo expiratório, de forma 
progressiva e não totalmente reversível (GOLD, 2015). Adicionalmente ao 
tratamento farmacológico, recomenda-se que os indivíduos com DPOC, 
pacientes GOLD classificação espirométrica 1 a 4, participem de programas de 
Reabilitação Pulmonar, como descritos pelo GOLD. Atualmente a Reabilitação 
Pulmonar é definida como uma intervenção abrangente, baseada na avaliação 
completa do paciente, seguido por terapias específicas, que incluem, mas não 
estão limitados, ao treinamento aeróbio, a educação e a mudança de 
comportamento, os quais visam melhorar a condição física e psicológica das 
pessoas com doenças respiratórias crônicas, além de promover a adesão e 
mudanças de comportamento à longo prazo (ATS/ERS,2013).  
 
  Atualmente, o número de estudos é escasso, sem adequado número amostral, 
controle placebo e realizado com grupos heterogênios, dificultando a 
interpretação dos resultados. Este projeto vincula em seus objetivos estabelecer 
se os benefícios conferidos pelo TMR associado a RP para futura tomada de 
decisão racional baseado na avaliação econômica dentro de tratamento na 
perspectiva do Sistema Único de Saúde considerando a PORTARIA Nº 609, DE 
6 DE JUNHO DE 2013 e seu ANEXO, também estabeleceremos qual 
custo/efetividade das duas modalidades de intervenção na DPOC considerando 
a utilização ou não do TMR. 
 
Palavras-chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Treinamento Muscular 

Respiratório. 

TITLE: EVALUATION OF CONVENTIONAL PULMONARY REHABILITATION 

VERSUS PULMONARY REHABILITATION COMBINED WITH RESPIRATORY 

MUSCLE TRAINING IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

(COPD) - CONTROLLED RANDOM CLINIC 

Abstract 
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  Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is characterized by the 
presence of chronic airflow limitation, especially the expiratory flow, progressively 
and not totally reversible (GOLD, 2015). In addition to pharmacological treatment, 
it is recommended that individuals with COPD, GOLD patients spirometric 
classification 1 to 4, participate in Pulmonary Rehabilitation programs, as 
described by GOLD. Currently Lung Rehabilitation is defined as a comprehensive 
intervention, based on the complete assessment of the patient, followed by 
specific therapies, which include, but are not limited to aerobic training, education 
and behavior change, which aim to improve physical condition and psychological 
management of people with chronic respiratory diseases, in addition to promoting 
adherence and long-term behavior changes (ATS / ERS, 2013).  
 
  Currently, the number of studies is scarce, with no adequate sample number, 
placebo control and performed with heterogenous groups, making interpretation 
difficult. This project links in its objectives to establish if the benefits conferred by 
the RMS associated with PR for future rational decision making based on the 
economic evaluation within treatment from the perspective of the Unified Health 
System, considering the PORTAL Nº 609, of JUNE 6, 2013 and its APPENDIX, 
we will also establish the cost / effectiveness of the two modalities of intervention 
in COPD considering the use or not of the TMR. 
 
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Muscle Training. 
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TÍTULO: Influência do diodo emissor de luz (LED) de alta potência sobre a retina 

do rato 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do uso de um fotopolimerizador à 
base de diodo emissor de luz (LED) de alta potência na retina do rato. Doze ratos 
Wistar foram usados como objeto de estudo, sendo um dos olhos considerado 
como amostra controle, e outro, como amostra experimental. Em um grupo de 
seis animais (grupo lesão aguda) o olho experimental foi exposto à luz do LED 
na potência de 3200mW/cm² (Valo Ortho - Ultradent), por 144 segundos, à 
distância de 30cm, seguindo um protocolo de exposição três vezes ao dia, 
durante um dia, com um intervalo de 4 horas entre cada aplicação. O outro grupo 
de seis animais (grupo lesão crônica) foi exposto ao mesmo protocolo 
diariamente durante 7 dias. Decorridos 7 dias, espécimes da retina dos animais 
foram obtidas para avaliação histológica. Os resultados preliminares do grupo 
agudo e de apenas um rato demonstraram um aumento estatisticamente 
significativo na espessura de todas as camadas, exceto da camada nuclear 
externa. Em relação à densidade, a camada nuclear interna apresentou 
diferença estatisticamente significativa. Além disso, a área nuclear das células 
de todas as camadas aumentou no olho exposto à luz LED de alta potência. 
Observou-se, ainda, um aumento dos prolongamentos de cones e bastonetes, e 
células hipercromadas sugestivas de picnose. Os achados do nosso estudo 
ressaltam a necessidade de proteção durante a utilização desses aparelhos e a 
necessidade de outros estudos sobre os efeitos dessa luz. 
 
Palavras-chave: Luzes de cura dentária; Ortodontia; Retina; Ratos. 

TITLE: Influence of the high potency LED on the rat retina 

Abstract 

The present study aimed to evaluate the influence of the use of a light emitting 
diode-based device (LED) in the retina of a rat. Twelve Wistar rats were used as 
the object of study, one eye was considered as control sample (left eye) and the 
contralateral eye as experimental sample (right eye). In a group of six animals 
(acute injury group) the experimental eye was exposed to LED light at potency 
mode of 3200mW/cm² (Valo Ortho - Ultradent), for 144 seconds, at the distance 
of 30cm, following a protocol of three exposures per day, for one day, within 4 
hours between each application. The other group of six animals (chronic lesion 
group) was exposed to the same protocol daily for 7 days. After seven days, 
retinal specimens of the animal were obtained for histological analysis. 
Preliminary results of the acute group and of only one rat showed a statistically 
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significant raise in thickness and in to the density of the layers of the retina. It was 
also observed an increase in the nuclear area of the cells, increase of cones and 
rod extensions, and hyperchromatous cells suggestive of pyknosis. Our results 
emphasize the importance of using eye protection during the use of these 
devices, as well as a further research on the effects of this light. 
 
Keywords: Curing Lights Dental, Orthodontics, Retina, Rats. 
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TÍTULO: Bem-estar em comprimido: Perfil epidemiológico e prevalência do uso 

de psicofármacos na Unidade Básica de Saúde Silvino Dantas, Caicó-RN 

Resumo 

Psicotrópicos estão entre os medicamentos mais utilizados no mundo. 
Estaríamos em um período de prescrição não-criterioso de psicofármacos, em 
que uma gama de problemas distintos é tratada com uma “solução padrão” de 
psicofármacos, aumentando-se também o risco de efeitos adversos relacionados 
ao uso dessas drogas. O objetivo do estudo é caracterizar o consumo de 
psicofármacos na UBS Silvino Dantas, em Caicó–RN. Os dados foram coletados 
entre Junho/2017 e Junho/2018 através de prontuários e entrevista com o 
paciente. As informações obtidas foram identificação, perfil socioeconômico e 
tratamentos realizados desde o início dos sintomas até o momento da entrevista. 
Foram analisados 85 pacientes, majoritariamente compostos por mulheres 
(75%), com idade entre 50 e 59 anos (22%), solteiras (38%), residindo com 
família conjugal (46%), brancas (55%), sem filhos (33%), católicas (79%), 
aposentadas (36%), renda familiar entre 1 e 2 SM (48%), e com ensino primário 
completo (21%). O tratamento farmacológico era prolongado entre os usuários, 
de 5 meses até 23 anos de uso ininterrupto. Cerca de 21% foram inicialmente 
atendidos por serviços especializados em saúde mental. Na admissão, a 
prescrição era principalmente de ansiolíticos, destacando-se Clonazepam. 
Cerca de 58% dos usuários relataram não haver nenhum tipo de reavaliação 
antes da renovação de receita do psicotrópico. Devem-se haver estratégias 
mantenedoras do uso racional desses fármacos e fomentadores de cuidados em 
saúde mental. 
 
Palavras-chave: Psicotrópicos; Psicofármacos; Atenção Básica; 

Benzodiazepínicos. 

TITLE: Epidemiological profile and prevalence of the use of psychoactive drugs 

in the basic health unit João XXIII, Caicó-RN 

Abstract 

Psychotropic drugs are among the most largely drugs used in worldwide. We are 
in a period of non-judgmental prescription of psychotropic drugs, where a range 
of distinct problems is treated with a "standard solution" of psychotropic, also 
increasing the risk of adverse effects related to the use of these drugs. The 
objective of this study is characterize the consumption of psychotropic drugs at 
basic health unit Silvino Dantas, in Caicó-RN. Data were collected between 
June/2017 and June/2018 through medical records and an interview with the 
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patient. The information obtained were identification, socioeconomic profile and 
treatments resorted from the beginning of the symptoms until the moment of the 
interview. 85 patients were studied, mostly compounds of women (75%), 
between 50 and 59 years old (22%), single (38%), living with the marital family 
(46%), white (55%) without children (33%), catholic (79%), retired (36%), family 
income between 1 and 2 minimum wage (48%) and complete primary education 
(21%). Pharmacological treatment was prolonged among users, ranging from 5 
months to 23 years of uninterrupted use. About 21% were initially assisted by 
specialized mental health services. At admission, the prescription was most of 
anxiolytics, especially Clonazepam. About 58% of users reported there is no kind 
of reevaluation before the renewal of psychotropic prescription. There should be 
maintaining strategies to the rational use of drugs and health care providers in 
mental health. 
 
Keywords: Psychotropics; Psychoactive drugss; Basic Attention; 

Benzodiazepines 
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TÍTULO: Geoculinária da mancha Caipira: geografia literária, cultura e segurança 

alimentar e nutricional 

Resumo 

Acredita-se que observar a alimentação através de uma visão territorial, 
possibilita a elaboração de mecanismos ativos na promoção da educação 
alimentar e nutricional (EAN), apoiando, assim, medidas voltadas à segurança 
alimentar e nutricional (SAN). A partir da pesquisa Atlas culinário da Literatura 
Brasileira: alimentação e cultura, desenvolveu-se a ideia de pensar uma 
geoculinária literária que pudesse fomentar as práticas alimentares no território 
brasileiro. Este trabalho objetivou analisar aspectos da segurança alimentar e 
nutricional na mancha culinária Caipira, utilizando a abordagem da geografia 
literária como ferramenta para apoiar ações de EAN. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa do tipo exploratória em que teve como corpus 6 obras da literatura 
brasileira, representativas da mancha caipira, que foram selecionadas e 
analisadas com o apoio das categorias conceituais definidas a priori: espaço 
narrativo e objetos culinários. Dos resultados encontrados, observou-se três 
principais falhas relacionadas à SAN: (1) trabalho doméstico como 
responsabilidade das mulheres; (2) pobreza rural, a fome no campo e o êxodo; 
e (3) fragilidade de políticas que garantam a alimentação como um direito. Após 
mapear as falhas de SAN na mancha caipira, a utilização da geografia literária 
permitiu a elaboração de mapas, os quais tinham como intuito a utilização como 
ferramentas para compreender o Sistema alimentar em sua integralidade em 
ações de EAN. 
 
Palavras-chave: Segurança alimentar. Educação Alimentar e Nutricional. 

Geoculinária. 

TITLE: Geoculinary of the Spot Caipira: literary geography, culture and food and 

nutritional security 

Abstract 

It is believed that observing food through a territorial vision, enables the 
elaboration of active mechanisms in the promotion of food and nutritional 
education (EAN), thus supporting measures aimed at food and nutritional security 
(SAN). From the research culinary Atlas of Brazilian Literature: food and culture, 
the idea was developed of thinking a literary geoculinary that could foment the 
alimentary practices in the Brazilian territory. This work aimed to analyze aspects 
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of food and nutritional security in the Caipira culinary spot, using the approach of 
literary geography as a tool to support EAN actions. It is a qualitative research of 
the exploratory type in which 6 corpus of Brazilian literature, representative of the 
"caipira" spot, were selected and analyzed with the support of the conceptual 
categories defined a priori: narrative space and culinary objects. From the results 
found, three main SAN-related failures were observed: (1) domestic work as the 
responsibility of women; (2) rural poverty, hunger in the countryside and exodus; 
and (3) fragility of policies that ensure food as a right. After mapping the faults of 
SAN in the hill country, the use of literary geography allowed the elaboration of 
maps, which had as purpose the use as tools to understand the Food System in 
its integrality in EAN actions. 
 
Keywords: Food safety. Food and Nutrition Education. Geoculinary. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS DE 

FARINHAS NA ABSORÇÃO DE ÓLEO EM CARNE BOVINA EMPANADA 

Resumo 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o teor de óleo absorvido, teor de 
umidade e lipídios em bifes de alcatra bovina empanados com diferentes 
revestimentos e, fritos em óleo de milho e soja. Foram utilizados: farinha de milho 
flocada, flocão de milho, aveia em flocos finos, farinha de rosca, farinha de trigo, 
farinha de linhaça marrom e, sementes de gergelim e linhaça marrom. Estes 
foram caracterizados quanto à granulometria em peneiras de diferentes 
tamanhos de poro (2mm a <63µm). As carnes empanadas foram avaliadas por 
meio das determinações de umidade (%), teor lipídico (%), e absorção de óleo 
(%). Os resultados obtidos foram avaliados por ANOVA com pós-teste de Tukey 
(p<0,05) para comparar a influência dos diferentes revestimentos e, Teste T não 
pareado (p<0,05) para comparar a influência dos diferentes óleos vegetais 
utilizados. O flocão de milho, aveia em flocos finos, gergelim, farinha de linhaça 
e linhaça foram classificadas como farinhas grossas; a farinha flocada de milho 
como média e as farinhas de rosca e trigo como finas. Observou-se que as 
farinhas de trigo e rosca diminuíram à perda de umidade, por promover maior 
proteção aos poros da carne, ao contrário das sementes. O empanado com 
gergelim apresentou maior teor lipídico. Houve uma forte tendência a menor 
absorção de óleo pelas sementes avaliadas, que foi atribuída à presença de 
fibras insolúveis que dão rigidez a parede celular, e servem como barreira 
dificultando a absorção de óleo pela carne. 
 
Palavras-chave: Óleos vegetais. Fritura. Carne vermelha. Empanados. 

TITLE: EVALUATION OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT TYPES OF FLOUR 

IN THE ABSORPTION OF BOVINE MEAT OIL 

Abstract 

The present study had as objective to evaluate the oil absorbed content, moisture 
and lipids in bovine rump steaks breaded with different coatings and fried in corn 
oil and soybean oil. It used corn flaked flour, corn flakes, oats in thin flakes, 
breadcrumbs, wheat flour, sesame, brown flax and brown flax meal. These were 
characterized for granulometry in sieves of different pore sizes (2mm to <63μm). 
The breaded meats were evaluated by determinations of humidity (%), lipid 
content (%), and oil absorption (%). The results obtained were analyzed by 
ANOVA with Tukey's post test (p<0.05) to compare the influence of different 
coatings on moisture, lipid content and oil absorption and, to unpaired T test 
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(p<0.05) to compare the influence of the different oils used. Corn flakes, oats in 
thin flakes, natural sesame, flax meal and brown flax were classified as coarse 
flours, corn flaked flour was classified as medium, and breadcrumbs and wheat 
flour were classified as fine. It was observed that the wheat and breadcrumbs 
flour decreased to the loss of moisture, because it promoted greater protection to 
the pores of the meat due to the smaller sizes of granules, unlike seeds. The 
sesame breading had a higher lipid content. There was a strong tendency for less 
oil absorption by evaluated seeds. This was attributed to the fact that they are 
rich in insoluble fiber that gives rigidity to the cell wall, which may have served as 
a barrier making it difficult to absorb oil through the meet. 
 
Keywords: Vegetable oils. Fry. Red meat. Breaded. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE FATORES DE VIRULÊNCIA DE ISOLADOS 

CLÍNICOS E AMBIENTAIS DE Candida albicans 

Resumo 

Nos últimos 20 anos a incidência de infecções fúngicas que representam risco 
de vida tem aumentado, sendo a maioria delas causadas por espécies de 
levedura do gênero Candida, principalmente. C. albicans. Vários estudos têm 
sido desenvolvidos com relação aos riscos à saúde associados ao uso recreativo 
de praias contaminadas com esgotos domésticos, onde fungos patogênicos 
podem ser encontrados como contaminantes. O presente trabalho objetivou 
comparar o potencial patogênico de isolados clínicos e ambientais de C. 
albicans, através das análises fenotípicas da expressão de fatores de virulência 
in vitro. Os isolados clínicos mostraram maior capacidade de aderir às CEBH 
quando comparados com os isolados ambientais. Quanto à formação de 
biofilme, 68,75% dos isolados clínicos não foram capazes de produzir biofilme, 
ao passo que 56,25% dos isolados ambientais foram altamente formadores. Os 
isolados ambientais apresentaram uma média de índice hemolítico superior aos 
isolados clínicos (IH=0,46 ± 0,01 e 0,50 ± 0,07, respectivamente); e uma 
produção de fosfolipases com médias semelhantes (Pz=0,74 ± 0,13 e 0,67 ± 
0,10, respectivamente). Quanto à filamentação, para as cepas clínicas, 84,37% 
apresentaram grau de filamentação, enquanto que, para as cepas ambientais 
100% dos isolados apresentaram grau de filamentação. Nossos resultados 
sugerem um potencial de patogenicidade semelhante entre os isolados clínicos 
e ambientais, o que pode levar a infecção de frequentadores do ambiente 
costeiro. 
 
Palavras-chave: C. albicans. Fatores de virulência. Isolados clínicos e 

ambientais 

TITLE: EVALUATION OF VIRULENCE FACTORS OF CLINICAL AND 

ENVIRONMENTAL ISOLATES OF Candida albicans. 

Abstract 

 

In the last 20 years the incidence of life-threatening fungal infections has 
increased, most of them caused by yeast species of the genus Candida, mainly 
C. albicans. Several studies have been carried out regarding the health risks 
associated with the recreational use of beaches contaminated with domestic 
sewage, where pathogenic fungi can be found as contaminants. The present 
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work aimed to compare the pathogenic potential of clinical and environmental 
isolates of C. albicans through phenotypic analyzes of in vitro virulence factors. 
Clinical isolates showed a greater ability to adhere to CEBH when compared to 
environmental isolates. Regarding biofilm formation, 68.75% (22/32) of the 
clinical isolates were not able to produce biofilm, while 56.25% (18/32) of the 
environmental isolates were highly biofilm forming. Environmental isolates had a 
mean hemolytic index higher than clinical isolates (IH = 0.46 ± 0.01 and 0.50 ± 
0.07, respectively); and a production of phospholipases with similar means (Pz = 
0.74 ± 0.13 and 0.67 ± 0.10, respectively). Regarding filamentation, for the clinical 
strains, 84.37% presented filamentation degree, whereas for the environmental 
strains, 100% of the isolates showed degree of filamentation. Our results suggest 
a similar degree of pathogenesis between clinical and environmental isolates, 
which may lead to infection of coastal habitants. 

 
 
Keywords: C. albicans. Virulence factors. Clinical and environmental isolates 
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TÍTULO: ciclo de melhoria da prevenção de erros de medicação na unidade de 

terapia intensiva pediátrica. 

Resumo 

O erro de administração de medicamentos é definido pelo Ministério da Saúde 
como qualquer desvio ocorrido não somente na administração, como também no 
preparo de medicamentos, de acordo com o descrito na prescrição médica, bem 
como no descumprimento de recomendações e guias institucionais ou das 
instruções técnicas de fabricante do medicamento (BRASIL, 2013). Objetivou-se 
no presente estudo analisar o processo de administração de medicação na 
unidade de terapia intensiva pediátrica, visando identificar aspectos que possam 
melhorar a segurança do paciente.Trata-se de um estudo quase experimental, 
do tipo antes e depois, sem grupo controle e de abordagem quantitativa. Foi 
realizado na UTI pediátrica de um hospital universitário, localizado no município 
de Natal, Rio Grande do Norte (RN). Foram escolhidos todos os prontuários com 
erros de prescrição ou registro de prescrição e/ou administração de 
medicamentos. Observou-se que o resultado foi de 66,2% de cumprimento dos 
critérios de qualidade avaliados durante o processo de administração de 
medicamentos. A análise do processo de administração de medicamentos 
permitiu concluir que quanto menor a faixa etária maior a susceptibilidade aos 
erros de medicação. As falhas no processo de administração de medicamentos 
corresponderam as etapas de checagem do medicamento e do paciente certos. 
 
Palavras-chave: Erros de medicação, segurança do paciente 

TITLE: CYCLE OF IMPROVEMENT OF THE PREVENTION OF MEDICATION 

ERRORS IN THE UNIT OF INTENSIVE PEDIATRIC THERAPY 

Abstract 

The medication administration error is defined by the Ministry of Health as any 
deviation that occurs not only in administration, but also in the preparation of 
medicines, as described in the medical prescription, as well as noncompliance 
with recommendations and institutional guidelines or technical instructions of the 
drug manufacturer (BRAZIL, 2013). The objective of this study was to analyze 
the process of medication administration in the pediatric intensive care unit, 
aiming to identify aspects that may improve patient safety. This is a near-
experimental, before-and-after study without a control group and quantitative 
approach. It was carried out in the pediatric ICU of a university hospital, located 
in the city of Natal, Rio Grande do Norte (RN). All medical records with errors of 
prescription or registration of prescription and / or medication administration were 
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chosen. It was observed that the result was 66.2% of compliance with the quality 
criteria evaluated during the medication administration process. The analysis of 
the drug administration process allowed us to conclude that the lower the age 
group the greater the susceptibility to medication errors. The failures in the drug 
delivery process corresponded to the steps of checking the right medicine and 
patient 
 
Keywords: Medication errors, patient safety 
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TÍTULO: Boas Práticas de Manipulação de Alimentos em Unidades de 

Alimentação Escolar 

Resumo 

A prática de higiene alimentar é indispensável em todos os aspectos das cadeias 
produtivas alimentares. O objetivo do estudo foi avaliar as condições higiênico-
sanitárias de Unidades de Alimentação e Nutrição(UAN) de escolas estaduais 
do RN. É um estudo de caráter transversal, observacional, desenvolvido no 
período de agosto de 2017 a julho de 2018 em 15 UAN escolares. A pesquisa 
foi realizada em parceira com o CECANE/UFRN. Os municípios foram 
selecionados pelo FNDE e as escolas por conveniência. A coleta de dados foi 
realizada utilizando uma lista de verificação composta por 99 questões 
distribuídas em 5 blocos temáticos. São eles: 1. UAN e armazenamento; 2. 
equipamentos e utensílios; 3. área de armazenamento; 4. higienização 
ambiental, saneamento e controle de pragas; e 5. controle de qualidade e 
estoque. Nos resultados obtidos o bloco que apresentou maior variância foi o de 
equipamentos e utensílios, com percentuais de conformidade que variaram de 
0% a 100%. Por outro lado, o primeiro bloco que se refere a UAN e 
armazenamento, teve valores bem satisfatórios, tendo apenas uma das escolas 
com valores abaixo de 30% de adequação. Pode-se concluir que as UAN 
escolares apresentaram condições higiênico-sanitárias para alguns critérios da 
legislação, enquanto que para outros não, existindo a necessidade da 
implantação e fiscalização das boas práticas para as escolas analisadas, para 
que haja à adequação dos requisitos exigidos que não estavam conforme a 
legislação. 
 
Palavras-chave: Boas Práticas de Manipulação. Alimentação Escolar. Pnae. 

TITLE: Good practices on handling food in school feeding units 

Abstract 

The practice of food hygiene is indispensable in all aspects of food production 
chains. The objective of the study was to evaluate the hygienic-sanitary 
conditions of Food and Nutrition Units (UAN) of state schools of the RN. It is a 
cross-sectional, observational study developed between August 2017 and July 
2018 in 15 school UANs. The research was carried out in partnership with 
CECANE / UFRN. The municipalities were selected by the FNDE and the schools 
for convenience. Data collection was performed using a checklist of 99 questions 
distributed in 5 thematic blocks. They are: 1. UAN and storage; 2. equipment and 
utensils; 3. storage area; 4. environmental sanitation, sanitation and pest control; 
and 5. quality control and inventory. In the results obtained, the block that 
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presented the greatest variance was that of equipment and utensils, with 
percentages of conformity ranging from 0% to 100%. On the other hand, the first 
block that refers to UAN and storage, had values quite satisfactory, having only 
one of the schools with values below 30% of adequacy. It can be concluded that 
school UANs presented hygienic-sanitary conditions for some of the criteria of 
the legislation, whereas for others, there is no need for the implementation and 
supervision of good practices for the analyzed schools, so that there are 
adequate requirements that do not were in accordance with the legislation 
 
Keywords: Good Handling Practices. School Feeding. Pnae. 
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TÍTULO: Avaliação de íntrons autocatalíticos mitocondriais em Cryptococcus 

neoformans e Cryptococcus gattii e sua relação com genótipos e 

susceptibilidade a antifúngicos 

Resumo 

Os complexos de espécies de Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii 
são fungos patogênicos que matam mais de 600.000 pessoas anualmente em 
todo o mundo, sendo a meningoencefalite o principal sintoma da criptococose. 
Seus perfis de virulência e susceptibilidade a antifúngicos podem variar em cada 
espécie segundo o seu genótipo, então é relevante pensar em um diagnóstico 
diferencial que use marcadores moleculares específicos. Os íntrons 
autocatalíticos do grupo I podem ser um alvo potencial para distinção entre os 
tipos moleculares dessas leveduras já que possuem polimorfismos quanto a sua 
presença e sequência de pares de bases. Além disso, eles possuem um auto-
splicing que é vital para a sobrevivência dos fungos, o que os torna bons alvos 
terapêuticos. Com base nisso, pretendemos avaliar a presença de introns do 
grupo I em isolados fúngicos e sua associação com genótipos e susceptibilidade 
antifúngica. Para isso, os introns foram amplificados a partir do gene COB1 
mitocondrial. Os Introns encontrados nesse gene revelaram polimorfismo dentro 
do mesmo genótipo, mostrando que esses elementos não são bons marcadores 
genéticos na diferenciação genotípica. No entanto, ainda são necessários para 
abordar sua possível relação com a susceptibilidade antifúngica, bem como para 
compreender sua origem evolutiva, o que pode ajudar a compreender a dinâmica 
mitocondrial durante a divergência desses dois complexos de espécies. 
 
Palavras-chave: Criptococose, íntrons do grupo I, genótipos, COB1, COX1, 

antifúngicos. 

TITLE: Evaluation of Mitochondrial Autocatalytic Introns in Cryptococcus 

neoformans and Cryptococcus gattii and its Relationship With Genotypes and 

Susceptibility to Antifungal 

Abstract 

Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii species complexes are 
pathogenic fungi which kill more than 600,000 people annually around the world, 
being meningoencephalitis the main symptom of cryptococcosis. Their virulence 
and antifungal susceptibility profiles may vary in each species according to their 
genotype, so it is relevant search for a differential diagnosis using specific 
molecular markers. Group I autocatalytic introns may be a potential target for 
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distinguishing among the molecular types of these yeasts as they have 
polymorphisms for their presence and base pair sequence. In addition, they 
possess a self-splicing that is vital for the survival of fungi, which makes them 
good therapeutic targets. Based on this, we aimed to evaluate the presence of 
group I introns in fungal isolates and their association with genotypes and 
antifungal susceptibility. For this, introns were amplified from the mitochondrial 
COB1 gene. Introns found in the COB1 gene revealed polymorphism within the 
same genotype, showing that these elements are not good genetic markers in 
genotype differentiation. However future assays are still necessary to address 
their possible relation to antifungal susceptibility, as well as to understand their 
evolutionary origin, which may help to understand the mitochondrial dinamics 
during the species divergence of these two species complexes. 
 
Keywords: Cryptococcosis, group I introns, genotypes, COB1, COX1, 

antifungals. 
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TÍTULO: EFEITO DE RAÇÕES ENRIQUECIDAS COM ÓLEO DE COCO E 

ÓLEO DE CANOLA SOBRE O DESEMPENHO DE CODORNAS EUROPEIAS 

(Coturnix coturnix coturnix) 

Resumo 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de rações enriquecidas com óleos 
vegetais (óleo de coco e o óleo de canola) sobre o desempenho de codornas 
europeias. Para isso utilizou-se 192 aves da linhagem Coturnix coturnix coturnix 
dos 8 aos 42 dias de vida, distribuídas em delineamento inteiramente 
casualizado de quatro tratamentos e seis repetições, cujo tratamentos 
consistiam na inserção de 1% e 2% de óleo de canola e 1% e 2% de óleo de 
coco. As variáveis avaliadas foram: peso final (PF), consumo de ração (CR), 
ganho de peso (GP) e conversão alimentar (CA). Observou-se que a adição dos 
óleos nos dois níveis utilizados não afeta o desempenho desses animais. 
 
Palavras-chave: Coturnicultura; desempenho; óleos vegetais; rações; 

TITLE: EFFECT OF ENRICHED RATIONS WITH COCONUT OIL AND CANOLA 

OIL ON EUROPEAN QUAIL PERFORMANCE (Coturnix coturnix coturnix) 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the effect of rations fortified with 
vegetable oils (coconut oil and canola oil) on the performance of European quails. 
For this purpose, 192 birds of the Coturnix coturnix coturnix line were used from 
to 8 to 42 days of age, distributed in a completely randomized design of four 
treatments and six replications, whose treatments consisted of the insertion of 
1% and 2% of canola oil and 1% and 2% of coconut oil. The variables evaluated 
were final weight (FW), feed intake (FI), weight gain (WG) and feed conversion 
ration (FC). It was observed that the addition of the oils at the two levels used 
does not affect the performance of these animals. 
 
Keywords: coturniculture; performance; vegetable oils; rations; 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE MARCADORES DE RADIOSSENSIBILIDADE PARA 

PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM CARCINOMA DE CABEÇA E 

PESCOÇO 

Resumo 

A adequação do paciente portador de neoplasia às principais formas de 
modalidade terapêutica de que dispomos atualmente (com exceção da cirurgia, 
quimio e radioterapia) muitas vezes é o que prediz seu prognóstico. Nesse 
ínterim, a elaboração de métodos de análise complementar que prevejam tal 
resposta é uma proposta pertinente e promissora no âmbito das entidades 
oncológicas. O presente estudo tem por objetivo principal correlacionar a 
avaliação de polimorfismos genéticos com o risco e a resposta terapêutica, no 
que tange ao prognóstico, de pacientes portadores de carcinoma epidermoide 
de cavidade oral. 
 
Palavras-chave: Polimorfismos; genes inflamatórios; câncer oral. 

TITLE: POLYMORPHOSMS IN INFLAMMATORY RESPONSE GENES AS 

RISK AND PROGNOSTIC MOLECULAR MARKERS IN PATIENTS WITH ORAL 

CAVITY EPIDERMAL CARCINOMA 

Abstract 

The adequacy of the neoplastic patient to the main forms of therapeutic modality 
currently available (with the exception of surgery, chemotherapy and 
radiotherapy) is often what predicts their prognosis. In the meantime, the 
elaboration of methods of complementary analysis that provide for such a 
response is a relevant and promising proposal within the scope of oncological 
entities. The present study has as main objective to correlate the evaluation of 
genetic polymorphisms with the risk and therapeutic response, regarding the 
prognosis, of patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity. 
 
Keywords: Polymorphisms; inflammatory genes; oral cancer 
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TÍTULO: Medidas preventivas das lesões por pressão 

Resumo 

INTRODUÇÃO: As lesões por pressão (LP) são definidas como danos a 
integridade da pele, tecidos ou estruturas, causadas pela pressão em 
proeminências ósseas, e sua prevenção é uma meta padronizada pela OMS 
para a segurança do paciente. Sua incidência é um importante indicador de 
qualidade assistencial em instituições de saúde, uma vez que, sua ocorrência 
acarreta custos adicionais relacionados ao tratamento medicamentoso e ao 
maior tempo de internação. OBJETIVO: Identificar medidas e estratégias 
preventivas a serem adotadas pela equipe de Enfermagem para a prevenção 
das lesões por pressão em pacientes hospitalizados. METODOLOGIA: trata-se 
de uma pesquisa do tipo revisão integrativa que abrangesse a temática acerca 
das lesões por pressão, com ênfase nas medidas preventivas, a percepção da 
equipe de Enfermagem. RESULTADOS: Os conteúdos sobre a prevenção das 
lesões por pressão enfatizavam questões relacionadas diretamente às medidas 
preventivas mais adotadas por enfermeiros, o conhecimento técnico relacionado 
à utilização de metodologias de prevenção, com ênfase nas intervenções de 
Enfermagem. CONCLUSÃO: As lesões por pressão causam desconforto, dor, 
desequilíbrios emocionais, risco de infecção, bem como o aumento do tempo de 
internação, o que gera um prejuízo financeiro para o Governo e um custo para o 
tratamento. Por essa razão, torna-se primordial a criação de programas e 
protocolos de prevenção com o objetivo de diminuir essa incidência institucional 
de lesões. 
 
Palavras-chave: Enfermagem, Lesão por pressão, Unidades de Terapia 

Intensiva, 

TITLE: Preventive measures of pressure injuries 

Abstract 

INTRODUCTION: Pressure lesions (LP) are defined as damage to the integrity 
of the skin, tissues or structures caused by pressure in bone prominences, and 
its prevention is a standardized WHO goal for patient safety. Its incidence is an 
important indicator of quality of care in health institutions, since its occurrence 
entails additional costs related to drug treatment and longer hospitalization. 
OBJECTIVE: To identify preventive measures and strategies to be adopted by 
the Nursing team for the prevention of pressure injuries in hospitalized patients. 
METHODOLOGY: it is a research of the type integrative revision that covers the 
theme about the injuries by pressure, with emphasis on the preventive measures, 
the perception of the Nursing team. RESULTS: The contents on the prevention 
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of pressure injuries emphasized issues related directly to the preventive 
measures most adopted by nurses, the technical knowledge related to the use of 
prevention methodologies, with emphasis on Nursing interventions. 
CONCLUSION: Pressure injuries cause discomfort, pain, emotional imbalances, 
risk of infection, as well as an increase in hospitalization time, which generates a 
financial loss to the Government and a cost for treatment. For this reason, it is 
essential to create prevention programs and protocols with the objective of 
reducing this institutional incidence of injuries. 
 
Keywords: Nursing, Pressure Ulcer, Intensive Care Units. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 600 

 

CÓDIGO: SB0665 

AUTOR: NATALIA CAROLINE SANTOS AQUINO DE SOUZA 

ORIENTADOR: BENTO JOAO DA GRACA AZEVEDO ABREU 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DO REMODELAMENTO 

CARDÍACO EM RATOS DIABÉTICOS SUBMETIDOS À OXIGENOTERAPIA 

HIPERBÁRICA 

Resumo 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma séria doença endócrina difusa caracterizada por 
anormalidades metabólicas e complicações a longo termo. Sua prevalência é 
mundial e alguns autores projetam que o número de adultos diabéticos chegará 
a ultrapassar impressionantes 552 milhões de casos no ano de 2030, 
principalmente pelo aumento dos fatores de risco tais como sedentarismo, 
obesidade e demais hábitos de vida (International Diabetes Federation, 2012). A 
influência crônica e sistemática da hiperglicemia, hiperlipidemia, sobreprodução 
de espécies reativas de oxigênio (ROS), ativação de citocinas inflamatórias e 
alterações metabólicas concomitantes na DM traz danos aos sistemas 
multiorgânicos, especialmente ao sistema cardiovascular. A doença 
cardiovascular (DCV) é reconhecida como a principal causa de morbidade e 
mortalidade entre pacientes diabéticos (Xinyue Hu, 2017). Nessa perspectiva, 
nosso grupo tem investigado formas de intervenção que possam causar 
prevenção ou reversão parcial de danos orgânicos secundários à hiperglicemia 
crônica em modelos experimentais de DM, tais como o exercício físico em esteira 
(Silva et al., 2017) ou a natação (em andamento). Este trabalho, por sua vez, 
visa investigar os efeitos da OHB no remodelamento adverso causado pela 
estreptozotocina, com enfoque na morfoestrutura do ventrículo esquerdo (VE) 
de ratos diabéticos. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus;cardiomiopatia diabética;oxigenoterapia 

hiperbárica 

TITLE: EFFECTIVENESS OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN CARDIAC 

REMODELING IN DIABETIC RATS TYPE 1 INDUCED BY STREPTOZOTOCIN 

Abstract 

Diabetes Mellitus (DM) is a severe and diffuse endocrine disease characterized 
by metabolic abnormalities and long-term complications. Its prevalence is 
worldwide and some authors estimate that the number of patients with diabetes 
will exceed 552 million cases in the year of 2030, mainly due to the increase in 
risk factors such as sedentary lifestyle, obesity and other habits of life 
(International Diabetes Federation, 2012). The chronic and systematic influence 
of hyperglycemia, hyperlipidemia, overproduction of reactive oxygen species 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 601 

 

(ROS), activation of inflammatory cytokines and concomitant metabolic changes 
in DM lead to damage to several organs, specially in the cardiovascular system. 
Cardiovascular disease (CVD) is recognized as the leading cause of morbidity 
and mortality among diabetic patients. In this perspective, our group has 
investigated ways of intervention that may cause prevention or partial reversal of 
organic damage secondary to chronic hyperglycemia in experimental models of 
DM, such as physical exercise on treadmills. This work, in turn, aims to 
investigate the effects of hyperbaric oxygen therapy (HBO) on the adverse 
remodeling caused by DM type 1 chemically induced by streptozotocin, focusing 
on left ventricular (LV) morphology of diabetic rats. 
 
Keywords: Diabetes Mellitus, diabetic cardiomyopathy, hyperbaric oxygen 

therapy. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 602 

 

CÓDIGO: SB0668 

AUTOR: THIAGO PEREIRA DE PAIVA SILVA 

ORIENTADOR: MARCIO DIAS PEREIRA 

 

 

TÍTULO: Potencialidades do uso de raios X para determinação da qualidade de 

sementes de maracujá (Passiflora edulis) 

Resumo 

As sementes de maracujá apresentam problemas na germinação, sendo esses, 
atribuídos principalmente a substâncias reguladoras do crescimento presentes 
no arilo. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade de sementes de 
maracujá submetidas a diferentes métodos de remoção do arilo pelo teste de 
raios X, em comparação aos testes tradicionais de viabilidade e vigor. Utilizaram-
se sementes retiradas de frutos de maracujá amarelo gigante, adquiridos no 
comércio local, que foram submetidas às seguintes técnicas de remoção do arilo: 
degomagem em água, fricção em areia, mecânica com liquidificador, 
fermentação e cal virgem. Após a retirada do arilo, as sementes foram 
submetidas às avaliações de determinação da qualidade fisiológica, pelo grau 
de umidade, germinação, primeira contagem de germinação, velocidade de 
germinação, comprimento de plântulas e a avaliação da qualidade física, pelo 
teste de raios X. Os tratamentos com uso de fermentação e cal virgem foram 
prejudiciais às sementes e as técnicas de remoção do arilo de sementes de 
maracujá por meio da degomagem em água, fricção em areia e mecânica com 
liquidificador apresentaram os melhores resultados. O teste de raios X foi 
eficiente na identificação de danos mecânicos e má-formação em sementes de 
maracujá.  
 
Palavras-chave: análise de imagem. Passiflora edulis. qualidade física. vigor. 

TITLE: Potentialities of the use of x-rays for the quality of passion fruit seeds 

(Passiflora edulis) 

Abstract 

 

Passion fruit seeds present germination problems, which are mainly attributed to 
growth regulating substances present in aryl. The objective of this work was to 
evaluate the quality of passion fruit seeds submitted to different methods of aryl 
removal by the X-ray test, compared to the traditional viability and vigor tests. 
Seeds extracted from giant yellow passion fruit were purchased from the local 
trade, which were subjected to the following aryl removal techniques: water 
degumming, sand rubbing, mechanical blending, fermentation and virgin lime. 
After the aril removal, the seeds were submitted to the evaluation of the 
physiological quality, by the degree of humidity, germination, first germination 
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count, germination speed, seedling length and physical quality evaluation by X-
ray test The treatments with the use of fermentation and virgin lime were harmful 
to the seeds and the aril removal techniques of passion fruit seeds by means of 
degumming in water, sand friction and mechanics with blender presented the best 
results. The X-ray test was efficient in identifying mechanical damage and 
malformation in passion fruit seeds. 

 
 
Keywords: image analysis. Passiflora edulis. physical quality. vigor. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA FRAGILIDADE EM IDOSOS ATENDIDOS EM 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

Resumo 

O estudo teve como objetivos caracterizar e identificaro grau de fragilidade dos 
idosos atendidos numa Unidade de Pronto Atendimento. Pesquisa descritiva do 
tipo transversal e abordagem quantitativa, realizada em uma unidade de pronto 
atendimento da rede de serviços de saúde do Estado da Paraíba. Para a 
identificação da instalação do grau de fragilidade nos idosos, utilizou-se a escala 
Edmonton Frail Scale, validada e adaptada transculturalmente no Brasil. Além 
de um formulário de questões sobre a caracterização socioeconômica dos 
participantes. Com base em cálculo amostral de população finita, a amostra foi 
146 idosos. Esta pesquisa cumpriu os preceitos éticos da resolução 466/12, 
sendo aprovada pelo comitê de ética da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Observou-se que, a maioria dos idosos reside em área urbana do 
município, casados, com predominância do sexo masculino, idade média de 73 
anos. Grande parte possui ocupação empregatícia, e recebeu a classificação de 
risco em cor verde. Quanto ao grau para instalação da fragilidade desses idosos, 
mostraram-se maior, naqueles atendidos na área de classificação de risco em 
cor vermelha e, o risco de sofrer violência entre eles, demonstrou-se elevado, 
sendo identificado que quanto maior a idade da pessoa idosa, maior o risco em 
ser vítima de violência. Acredita-se que os dados desse estudo são importantes 
para a área saúde, servindo como base de melhoria no atendimento à pessoa 
idosa. 
 
Palavras-chave: idoso Fragilizado. Idoso. Enfermagem. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF FRAGILITY IN ELDERLY PERSONS AT A 

READY SERVICE UNIT 

Abstract 

 

The purpose of this study is to characterize and identify the degree of fragility of 
the elderly attending a Care Unit. The study is descriptive of the cross-sectional 
type and with a quantitative approach, performed in a prompt care unit in the state 
of Paraíba. For the identification of the installation of the degree of fragility in the 
elderly, the Edmonton FrailScale scale, already validated and adapted 
transculturally in Brazil, was used. In addition to a form of questions related to the 
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socioeconomic characteristics of the participants. Based on sample calculations, 
the defined population was 146 elderly. This research complied with the ethical 
precepts of resolution 466/12 and was approved by the ethics committee of the 
Federal University of Rio Grande do Norte. It was observed that the majority of 
the elderly interviewed reside in the urban area of the municipality, married, 
predominantly male, with an average age of 73 years. Most of them are 
employed, and received the risk classification in green color. As to the degree of 
installation of the fragility of the elderly in this study, the risk of suffering violence 
among these elderly individuals was higher in those served in the area of risk 
classification in red, demonstrating that the greater the age of the elderly, the 
greater the risk of being a victim of violence. It is believed that the data from this 
study are a gain for the health area, serving as a basis for improving the care of 
the elderly. 

 
 
Keywords: FrailElderly. Aged. Nursing. 
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TÍTULO: EFICIÊNCIA NUTRICIONAL DA ESPÉCIE ACACIA (Acacia mangium 

Willd.), EM RESPOSTA A DIFERENTES MÉTODOS DE CULTURA, AOS 12 

MESES DE IDADE, EM MACAÍBA-RN. 

Resumo 

A Caatinga é o único exclusivo bioma brasileiro, além disso se estende por uma 
ampla faixa territorial que cobre dez estados brasileiros, inserindo o norte de 
Minas Gerais, conservando considerável biodiversidade. Apesar disso, a 
exploração da riqueza da Caatinga ainda é acontece sem sustentabilidade, 
especialmente por causa da demanda dos últimos anos por lenha nativa, 
utilizada de forma ilegal e insustentável para fins domésticos e industriais, 
ocasionando no desmatamento de quase metade de sua área. O preparo do solo 
é constituído várias técnicas com objetivo de oferecer boas condições para 
desenvolvimento e em consequência obter uma boa produtividade no cultivo de 
forma sustentável para o solo. Desse jeito, estudo que contribuam para proteção 
de ecossistemas e a produção sustentável usando espécies nativas que gerem 
renda nos plantios, são considerados necessários, através de pesquisas e a 
detecção de plantas mais eficientes na utilização dos principais nutrientes, o que 
contribui para a redução dos custos de produção, tornando mais rentável a 
exploração de espécies florestais. Portanto, o objetivo deste trabalho será avaliar 
a eficiência nutricional da espécie florestal, acácia (Acacia mangium Willd.) aos 
12 meses de idade, em resposta ao método de cultivo.  
 
Palavras-chave: Eficiência, acacia, macaíba. 

TITLE: NUTRITIONAL EFFICIENCY OF ACÁCIA SPECIES (Acacia mangium 

Willd.), IN RESPONSE TO DIFFERENT METHODS OF CULTURE AT 12 

MONTHS OF AGE, IN MACAÍBA-RN. 

Abstract 

The Caatinga is the only exclusive Brazilian biome, in addition it extends by a 
wide territorial range that covers ten Brazilian states, inserting the north of Minas 
Gerais, conserving considerable biodiversity. Despite this, the exploitation of the 
Caatinga's wealth is still unsustainable, especially because of the demand of the 
last years for native firewood, used illegally and unsustainable for domestic and 
industrial purposes, causing the deforestation of almost half of its area. The 
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preparation of the soil is constituted several techniques with the objective of 
offering good conditions for development and in consequence to obtain a good 
productivity in the cultivation of a sustainable form for the ground. In this way, a 
study that contributes to the protection of ecosystems and sustainable production 
using native species that generate income in the plantations, are considered 
necessary, through research and the detection of plants more efficient in the use 
of the main nutrients, which contributes to the reduction of production costs, 
making exploitation of forest species more profitable. Therefore, the objective of 
this work will be to evaluate the nutritional efficiency of the species acacia (Acacia 
mangium Willd.) at 12 months of age, in response to the culture method. 
 
Keywords: Efficiency , acacia , macaíba. 
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TÍTULO: Morfometria dos túbulos seminíferos do morcego hematófago 

Desmodus rotundus 

Resumo 

A atividade reprodutiva dos morcegos possui relação direta com as condições 
climáticas, sendo a estação chuvosa aquela com condições mais favoráveis à 
sobrevivência dos filhotes. Diante da falta de informações acerca do ciclo 
reprodutivo de indivíduos machos, objetivou-se a caracterização sazonal da 
espermatogênese no morcego hematófago D. rotundus. Esta é uma espécie de 
grande importância para a saúde pública por estar associada à transmissão do 
vírus da raiva, sendo necessário o conhecimento de sua reprodução visando o 
manejo racional da espécie. Dez espécimes adultos foram capturados nas 
estações seca (setembro a fevereiro; n=5) e estação chuvosa (março a agosto; 
n=5), na cidade de Felipe Guerra-RN. Os animais foram eutanasiados e seus 
testículos foram coletados e processados histologicamente para a realização de 
análises morfométricas sob microscopia de luz. Os resultados obtidos quanto 
aos parâmetros analisados foram comparados pelo teste t (p<0,05). O 
parênquima testicular apresentou-se semelhante ao observado nos demais 
mamíferos, sendo representado por cerca de 96% de túbulos seminíferos e 3% 
de intertúbulo, considerando-se as duas estações do ano. Apenas os 
percentuais de epitélio seminífero e lúmen variaram significativamente entre as 
estações, sendo o primeiro maior na estação chuvosa, e o segundo maior na 
estação seca. Conclui-se que D. rotundus reproduz-se continuamente na área 
de estudo, apresentando maior capacidade de produção espermática na estação 
chuvosa. 
 
Palavras-chave: Phyllostomidae; Espermatogênese; Reprodução; Epitélio 

seminífero. 

TITLE: Morphometry of the seminiferous tubules of the hematophagous bat 

Desmodus rotundus 

Abstract 

The reproductive activity of bats is directly related to the climatic conditions, and 
the rainy season is the one with the conditions most favorable to the survival of 
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the pups. Due to the lack of information about the reproductive cycle of male 
individuals, we aimed to characterize the spermatogenesis seasonally, in the 
hematophagous bat Desmodus rotundus. This species has great importance for 
public health due to its association with the transmission of the rabies virus, being 
necessary the knowledge of its reproduction for the rational management of the 
species. Ten adult specimens were captured in dry seasons (September to 
February, n = 5) and rainy season (March to August, n = 5), in the city of Felipe 
Guerra-RN. The animals were euthanized, and their testes were collected and 
histologically processed for morphometric analysis under light microscopy. The 
results obtained for the analyzed parameters were compared by the t test (p 
<0.05). The testicular parenchyma was similar to that observed in the other 
mammals, being represented by approximately 96% of seminiferous tubules and 
3% of intertubule, considering the two seasons of the year. Only the percentages 
of seminiferous epithelium and lumen varied significantly between seasons, 
being the first highest in the rainy season, and the second highest in the dry 
season. It is concluded that D. rotundus reproduces continuously in the study 
area, presenting greater capacity of sperm production in the rainy season. 
 
Keywords: Phyllostomidae; Spermatogenesis; Reproduction; Seminiferous 

epithelium 
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TÍTULO: Consumo de matéria seca e desempenho de ovinos de alto potencial 

genético recebendo dietas com diferentes níveis de FDN 

Resumo 

 

Objetivou-se avaliar o consumo de matéria seca e o desempenho de cordeiros 
alimentados com dietas contendo diferentes níveis de fibras em detergente 
neutro. Foram utilizados 24 cordeiros do genótipo Dorper, não castrados, com 
peso vivo inicial médio de 16,8±3,53kg, distribuídos em delineamento 
inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (21%, 30%, 39% e 48% de 
FDN na dieta) e seis repetições. O aumento da concentração de fibras nas dietas 
experimentais apresentou significância para as variáveis de consumo de matéria 
seca (CMS), ganho de peso diário (GMD), ganho de peso total (GT) e peso ao 
final do experimento (PF). Efeito quadrático para o consumo de matéria seca foi 
observado, com valor máximo de 1,04 kg quando o nível de 30% de FDN na 
dieta. Infere-se que pode ocorrer aumento no desempenho e produção em 
ovinos de corte alimentados com menores teores de fibra na dieta. Dentre os 
níveis estudados, recomenda-se a utilização do nível de 30% de FDN por 
propiciar maior CMS e GMD. 

 
 
Palavras-chave: Fibra. Limitações. Volumoso:concentrado. Performance. 

Produção animal. 

TITLE: Dry matter intake and performance of high genetic potential sheep 

receiving diets with different levels of NDF 

Abstract 

The objective was to evaluate the intake of dry matter (DM) and performance of 
lambs fed diets containing different levels of neutral detergent fiber. Twenty-four 
lambs of the Dorper genotype, not castrated, with a mean initial live weight of 
16.8 ± 3.53 kg, were used in a completely randomized design with four treatments 
(21%, 30%, 39% and 48% NDF in the diet) and six replicates. The increase in 
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fiber concentration in the experimental diets presented significance for the 
variables of intake of dry matter (DM) , daily weight gain (ADG) , total weight gain 
(GT) and weight at the end of the experiment (PF). Quadratic effect for intake of 
dry matter was observed, with a maximum value of 1.04 kg when the level of 30% 
of NDF in the diet. It is inferred that there may be an increase in performance and 
production in lambs fed with lower fiber contents in the diet. Among the levels 
studied, it is recommended to use the 30% NDF level because it provides higher 
DM and ADG. 
 
Keywords: Fiber. Limitations. Bulky:concentrated. Performance. Animal 

production 
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TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES TIPOS DE AVALIAÇÕES DO 

TRANSTORNO FONOLÓGICO 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar se os resultados obtidos a partir de diferentes 
avaliações são concordantes quanto aos aspectos: gravidade do Transtorno 
Fonológico, ocorrência de produção de erros e número de sons ausentes no 
sistema fonológico dos sujeitos da amostra. Foram analisados os dados de fala 
de 10 crianças, do sexo masculino, entre 4:5 a 7:2 anos de idade, com 
Transtorno Fonológico. Os dados foram coletados empregando dois 
instrumentos de avaliação: Avaliação Fonológica da Criança (AFC) e Teste de 
Linguagem Infantil (ABFW). Houve concordância entre os testes quanto à 
classificação da gravidade do transtorno em quatro casos, ainda, o ABFW 
caracterizou 80% dos sujeitos com desvio leve-moderado e o AFC apresentou 
mais diversidade nesse aspecto. Bem como concordaram quanto ao número de 
sons ausentes no sistema fonológico de quatro sujeitos, dentre estes, dois 
tiveram classificação variando de desvio moderado-grave ou desvio grave e 
foram os sujeitos com mais sons ausentes. Foi observado que quanto mais 
fonemas não adquiridos, maior o grau do transtorno. Os testes revelaram 
diferença numérica na produção de erros em pelo menos dois casos que ainda 
tiveram classificação da gravidade do transtorno não concordantes. Através dos 
achados pode-se afirmar haver possibilidade de ocorrência de resultados 
distintos conforme a avaliação fonológica usada. Sugere-se novos estudos com 
amostras maiores para melhor compreender a relação existente entre os dois 
instrumentos. 

 
Palavras-chave: Criança; Distúrbios da Fala; Avaliação; Testes de Linguagem 

TITLE: COMPARISON BETWEEN DIFFERENT TYPES OF EVALUATIONS OF 

PHONOLOGICAL DISORDERS 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate if the results obtained from different 
evaluations agree in the aspects: severity of Phonological Disorder, occurrence 
of errors production and number of absent sounds in the phonological system of 
the sample subjects. We analyzed the speech data of 10 male children between 
4: 5 and 7: 2 years old, with Phonological Disorder. Data were collected using 
two evaluation instruments: Phonological Assessment of Children (AFC) and 
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Children's Language Test (ABFW). There was agreement between the tests 
regarding the classification of severity of the disorder in four cases, and ABFW 
characterized 80% of the subjects with mild-moderate deviation and the AFC 
presented more diversity in this aspect. As well as agreeing on the number of 
absent sounds in the phonological system of four subjects, two of them had a 
classification ranging from moderate-severe deviation or severe deviation and 
were the subjects with the most absent sounds. It was observed that the more 
phonemes not acquired, the greater the degree of the disorder. The tests 
revealed numerical difference in the production of errors in at least two cases that 
still had classification of the severity of the disorder non-concordants. Through 
the findings it is possible to affirm that there is a possibility of occurrence of 
distinct results depending on the phonological evaluation used. We suggest new 
studies with larger samples to better understand the relationship between the two 
instruments. 
 
Keywords: Child; Speech Disorders; Language Evaluation; Language Tests 
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TÍTULO: Avaliação econômica do desempenho das codornas alimentadas com 

rações enriquecidas com óleos vegetais 

Resumo 

Avanços nas pesquisas inovam tecnologias de produção dando ênfase em 
programas de alimentação associados à saúde e ao bem-estar animal e como 
consequência a obtenção de um produto final com valores nutricionais de 
qualidade com melhores proporções de ácidos graxos poli-insaturados e 
tocoferóis totais, que beneficiam a saúde humana. A nutrição animal tem forte 
influência, uma vez que as formulações de rações tendem a promover a inclusão 
de alimentos que possam a vim melhorar em quantidade e qualidade o 
desempenho do animal influenciando a composição da carne principalmente em 
termos de ácidos graxos, evitando efeitos colaterais como alergias e doenças 
degenerativas. As gorduras estão usualmente presentes nas formulações de 
rações avícolas na forma de óleos vegetais ou mistura (blends) de gordura 
vegetal e animal e que podem ser oriundas de diversas fontes, incluindo os óleos 
oriundos do beneficiamento de oleaginosas (soja, girassol, amendoim e linhaça, 
por exemplo). Estes são utilizados nas dietas dependendo da disponibilidade e 
custo, além de incrementar a concentração de energia. O óleo de canola é 
comumente utilizado na culinária, é rico em dois ácidos graxos importantes: o 
ácido α-linolênico (ALA) e o ácido linoleico. O ácido α-linolênico é um dos mais 
importantes ácidos ômega-3 e possui a capacidade de converter-se em outros 
dois importantes ácidos graxos ômega-3: EPA e o DHA, já o ácido linoleico 
(ácido graxo ômega-6) é útil para o tratamento de diversas condições de saú 
 
Palavras-chave: Enriquecimento da carne. Óleo de coco. Ácidos graxos. 

Ômegas 

TITLE: EFFECTS OF ENRICHED FEEDS WITH COCONUT OIL AND CANOLA 

OIL IN PERFORMANCE AND LIPIDIC PROFILE IN THE EUROPEAN QUAIL 

MEAT (Coturnix coturnix coturnix) 

Abstract 

Advances in research innovate production technologies with emphasis on 
feeding programs associated with animal health and welfare and as a 
consequence the obtaining of a final product with quality nutritional values with 
better proportions of polyunsaturated fatty acids and total tocopherols, which 
Human health. Animal nutrition has a strong influence, since feed formulations 
tend to promote the inclusion of foods that can improve the quantity and quality 
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of the animal's performance, influencing the composition of the meat mainly in 
terms of fatty acids, avoiding side effects such as Allergies and degenerative 
diseases. Fats are usually present in poultry feed formulations in the form of 
vegetable oils or blends of vegetable and animal fat and which may come from a 
variety of sources, including oils from the processing of oilseeds (soybean, 
sunflower, peanut and linseed, for example). These are used in diets depending 
on availability and cost, in addition to increasing energy concentration. Canola oil 
is commonly used in cooking, is rich in two important fatty acids: α-linolenic acid 
(ALA) and linoleic acid. A-linolenic acid is one of the most important omega-3 
acids and has the ability to convert into two other important omega-3 fatty acids: 
EPA and DHA, while linoleic acid (omega-6 fatty acid) is useful For the treatment 
of various health conditions, including diabetes. Also rich in vitamin E which is 
essential for the human body and for animals, because in the case of poul 
 
Keywords: Enrichment of meat. Coconut oil. Fatty acids. Omegas 
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TÍTULO: Caracterização do perfil das avaliações do PSF em livros quanto aos 

aspectos conceituais, metodológicos e da literatura de referência 

Resumo 

Pesquisas relacionadas à avaliação de políticas e programas de saúde vem 
aumentando no Brasil, prática de grande importância pois através dessas 
pesquisas é possível analisar políticas e programas, principalmente durante sua 
implantação, e verificar se está sendo realmente efetivo ou se requer novas 
estratégias para alcançar os resultados estimados. Entretanto, apesar do 
número crescente de pesquisas na área, ainda é visto uma polissemia conceitual 
e teórica em relação à temática e, além disso, muitos métodos são utilizados 
para a realização das pesquisas. Com o intuito de construir um quadro de 
referência teórico e metodológico dos estudos realizados no país, realizou-se um 
estudo bibliométrico dessas produções. A coleta de dados foi realizada através 
da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando os 
descritores “Avaliação em saúde” e “Estratégia Saúde da Família” e “Programa 
Saúde da Família”. A amostra foi composta por 26 estudos, sendo 22 
dissertações e 4 teses. Os resultados obtidos indicam que houve uma maior 
publicação de trabalhos na área da avaliação após o ano de 2007. O maior 
número das pesquisas foi realizado na região Sudeste do Brasil, em que todos 
eram de abrangência local, limitando-se a um único município ou a municípios 
pertencentes a uma mesma microrregião. Os programas de pós-graduação que 
mais desenvolveram trabalhos na temática foram Saúde Coletiva e Enfermagem. 
 
Palavras-chave: avaliação em saúde, avaliação de políticas públicas, ESF, PSF 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE PROFILE OF THE EVALUATION OF 

THE FAMILY HEALTH PROGRAM IN BOOKS ABOUT THE CONCEPTUAL 

ASPECTS, METHODOLOGICAL AND REFERENCE LITERATURE 

Abstract 

Research related to the evaluation of health policies and programmes is 
increasing in Brazil, practice of great importance because through these 
researches it is possible to analyse policies and programmes, especially during 
your deployment, and make sure that it is being really effective or if it requires 
new strategies to reach the estimated results. However, despite the growing 
number of surveys in the area, is still seen a conceptual and theoretical polysemy 
in relation to the subject and, in addition, many methods are used to carry out the 
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research. In order to construct a theoretical and methodological frame of 
reference of the studies carried out in the country, a Bibliometric study of these 
productions. The data were collected through the Brazilian Digital Library of 
theses and dissertations (BDTD) using the keywords "assessment in health" and 
"the family health strategy" and "the family health program". The sample was 
composed of 26 studies, being 22 dissertations and theses 4. The results 
obtained indicate that there was a greater publication of works in the field of 
evaluation after the year 2007. The largest number of research was conducted in 
the Southeast region of Brazil, where they were all local coverage, limited to a 
single municipality or the municipalities belonging to the same region. The 
graduate programs that more developed work were in Collective Health and 
Nursing. 
 
Keywords: health evaluation, evaluation of public policies, ESF, PSF 
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TÍTULO: Caracterização histopatologica dos Carcinomas Epidermoides de Lábio 

e Língua 

Resumo 

 

Esta pesquisa objetivou a análise histopatológica de 60 casos diagnosticados 
com carcinoma epidermoide oral de lábio e língua para se realizar a gradação 
histológica de malignidade. A amostra foi constituída por 30 casos de carcinoma 
de lábio e 30 de língua e investigamos a presença das características 
histopatológicas peculiares do carcinoma epidermoide, que são: pleomorfismo 
celular e nuclear, hipercromatismo nuclear, figuras de mitose típicas e atípicas, 
presença de ilhas, cordões ou lençóis invadindo o tecido conjuntivo, presença de 
pérolas de ceratina, presença de infiltrado inflamatório. Com base nessas 
características, realizamos a gradação das lesões estudadas em baixo grau de 
diferenciação, grau intermediário e alto grau de diferenciação. Foram 
encontradas pérolas de ceratina nos carcinomas de lábio e língua, bem como 
disceratose e pleomorfismo celular e nuclear. Hipercromatismo, alterações na 
relação núcleo-citoplasma e figuras de mitose foram mais evidentes nas lâminas 
de carcinoma de lábio. O padrão de invasão se deu mais em ilhas/cordões. A 
profundidade de invasão nos carcinomas de língua se deu em lâmina própria e 
lábio em submucosa. O infiltrado inflamatório esteve presente na maioria dos 
casos. A análise em conjunto de todos esses parâmetros permitiu gradar as 
lesões e com isso observar maior agressividade dos tumores de língua em 
relação aos de lábio. 

 
 
Palavras-chave: Análise histopatológica. Carcinoma epidermóide oral. 

TITLE: Histopathological characterization of oral squamous cell carcinoma of the 

lip and tongue 

Abstract 

 

This research aimed at the histopathological analysis of 60 cases diagnosed with 
oral squamous cell carcinoma of the lip and tongue to perform the histological 
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grading of malignancy. The sample consisted of 30 cases of lip carcinoma and 
30 cases of tongue and we investigated the presence of the histopathological 
characteristics peculiar to epidermoid carcinoma that are: nuclear and cellular 
pleomorphism, nuclear hyperchromatism, typical and atypical mitotic figures, 
presence of islands, cords or sheets invading the connective tissue, presence of 
keratin pearls, presence of inflammatory infiltrate. Based on these characteristics, 
we performed the gradation of lesions studied in a low degree of differentiation, 
intermediate degree and high degree of differentiation. Keratin pearls were found 
in lip and tongue carcinomas, as well as cellular and nuclear pleomorphism and 
discrimination. Hypercromatism, changes in the nucleus-cytoplasm ratio and 
mitotic figures were more evident in the laminae of lip carcinoma. The pattern of 
invasion was more in islands / cords. The depth of invasion in tongue carcinomas 
occurred in lamina propria and lip in submucosa. Inflammatory infiltrate was 
present in most cases. The combined analysis of all these parameters allowed 
the lesions to be graded and thus to observe a greater aggressiveness of the 
tongue tumors in relation to the lip tumors. 

 
 
Keywords: Histopathologycal analysis. Oral squamous cell carcinoma. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DA PEÇONHA DO ESCORPIÃO 

Tityus neglectus 

Resumo 

Os escorpiões da família Buthidae constituem um problema de saúde pública no 
Brasil, onde o número de envenenamentos causados por estes é maior quando 
comparado a outros animais peçonhentos. Os estudos sobre o Tityus neglectus 
e sobre sua peçonha são escassos. A complexidade de sua peçonha é muito 
importante para o entendimento do envenenamento e para o desenvolvimento 
de substâncias que possam ser utilizadas na terapêutica. O objetivo geral deste 
trabalho é a caracterização das atividades biológicas e enzimáticas da peçonha 
do Tityus neglectus, avaliando especificamente a caracterização bioquímica 
preliminar, que compreende a determinação quantitativa de proteínas utilizando 
o método de BCA, eletroforese unidimensional em gel de poliacrilamida com 
dodecilsulfato de sódio, e as atividades proteolítica, fosfolipásica e 
hialuronidásica. A atividade proteolítica foi efetiva quando aplicada 20 μg a 
fibrinogênio bovino por 6 h, assim como, foram testados inibidores eficazes a 
esta reação. A atividade hialuronidásica foi quantificada utilizando a peçonha em 
diferentes concentrações diluídas em solução tampão para manutenção do pH 
6,0 a uma temperatura de 37ºC por 30 min e tempo reacional de 60 min em 
microplacas, caracterizando um teor de substrato restante de 99,4% à 1,4%. 
Portanto, foi possível notar que a peçonha do Tityus neglectus possui uma alta 
capacidade de migração pelos tecidos, além da presença majoritária de enzimas 
da classe metaloprotease. 
 
Palavras-chave: escorpião, peçonha, tityus neglectus, toxinologia, hialuronidase 

TITLE: BIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE VENOM FROM 

SCORPION Tityus neglectus 

Abstract 

Scorpions of the Buthidae family constitute a public health problem in Brazil, 
where the number of poisonings caused by them is higher when compared to 
other venomous animals. Studies on Tityus neglectus and its venom are scarce. 
The complexity of its venom is very important for the understanding of the 
poisoning and for the development of substances that can be used in the 
therapeutics. The general objective of this work is the characterization of the 
biological and enzymatic activities of Tityus neglectus venom, specifically 
evaluating the preliminary biochemical characterization, which includes the 
quantitative determination of proteins using the BCA method, one - dimensional 
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electrophoresis in polyacrylamide gel with sodium dodecylsulfate, and proteolytic, 
phospholipase and hyaluronidase activities. The proteolytic activity was effective 
when applied 20 μg to bovine fibrinogen for 6 h, as well as effective inhibitors 
were tested for this reaction. The hyaluronidase activity was quantified using 
venom at different concentrations diluted in buffer solution for maintenance of pH 
6.0 at a temperature of 37 ° C for 30 min and reaction time of 60 min in 
microplates, characterizing a substrate content of 99.4% to 1.4%. Therefore, it 
was possible to observe that the venom of Tityus neglectus has a high tissue 
migration capacity, besides the presence of enzymes of the class 
metalloprotease. 
 
Keywords: scorpion, venom, tityus neglectus, toxinology, hyaluronidase 
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TÍTULO: Atividade antimicrobians dos peptídeos análogos da Stigmurina 

presentes na peçonha do escorpião Tityus stigmurus 

Resumo 

O veneno de escorpiões constitui uma fonte complexa de componentes 
bioativos, que apresentam atividade tóxica para animais vertebrados e 
invertebrados. Peptídeos sem ligações dissulfeto (PSLDs) têm sido identificados 
na peçonha de diferentes espécies de escorpiões, apresentando atividade 
multifuncional, demonstrado atividade antibacteriana, antiproliferativa e 
imunomoduladora em baixas concentrações. A Stigmurina corresponde a um 
PSPD presente na peçonha do escorpião Tityus stigmurus, com atividade 
antimicrobiana e antiproliferativa já relatada na literatura. Neste trabalho, foi 
obtido dois peptídeos análogos da Stigmurina (StigA8 e StigA18) através de 
substituições de aminoácidos no peptídeo nativo. O objetivo das alterações foi 
reduzir a sua toxicidade, bem como realizar a sua caracterização estrutural 
através de ensaios in silico. Os resultados demonstraram que a carga superficial 
líquida e o momento hidrofóbico dos peptídeos análogos foram maiores que o 
da Stigmurina. Ambos os peptídeos análogos exibiram atividade antiproliferativa 
semelhante à Stigmurina, entretanto apresentaram efeito antimicrobiano 
superior ao peptídeo nativo em concentração não hemolítica, ampliando o seu 
espectro de ação antimicrobiano. Portanto, StigA8 e StigA18constituem novas 
moléculas promissoras para aplicação farmacológica e biotecnológica. 
 
Palavras-chave: Stigmurina, peptídeos análogos, antibacteriano, antiproliferativo 

TITLE: ANTIMICROBIAL AND ANTI-PROLIFERATIVE ACTIVITIES OF 

STIGMURIN ANALOG FROM THE VENOM OF SCORPION Tityus stigmurus 

Abstract 

The venom of scorpions is a complex source of bioactive components, which 
have toxic activity for vertebrates and invertebrates. Non-dissulfide-bridge 
peptides (NDBPs) have been identified in the venom of different scorpion 
species, introducing multifunction activity, demonstrated antibacterial activities 
and immunomodulary at low concentrations. The Stigmurin corresponds to a 
NDBPs present in the venom of the scorpion Tityus stigmurus, with antimicrobial 
and anti-proliferative activities reported in the literature. In this work, two analog 
peptides of Stigmurin (StigA8 and StigA18) were obtained through amino acid 
substitutions in the native peptide. The aim of the changes was to reduce their 
toxicity as well as to carry out their structural characterization through in silico 
assays. The results obtained in silico showed that the net surface charge and the 
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hydrophobic moment of StigA8 and StigA 18 were higher than Stigmurin’s. Both 
analog peptides exhibited antiproliferative activity similar to Stigmurin and 
showed antimicrobial effect higher than the native peptide in a non-hemolytic 
concentration, expanding their antimicrobial spectrum. Therefore, StigA8 and 
StigA18 constitute new promising molecules for pharmaceutical and 
biotechnological application. 
 
Keywords: Stigmurin. analog peptides. antibacterial. antiproliferative. 
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TÍTULO: A autonomia e o autocuidado no convívio com a Diabetes Mellitus 

Resumo 

 

Dentre as Doenças Crônicas Não Transmissíveis está a Diabetes Mellitus, que 
caracteriza-se atualmente como uma epidemia. O diagnóstico da doença exige 
participação no tratamento, e mudanças na vida de quem o recebe, e também 
de sua família. Por vezes, ações associadas a esses cuidados nos fazem 
questionar a respeito do convívio com a doença, com o diagnóstico, o que muda 
na autonomia e no autocuidado. Este estudo, por meio da implantação de um 
Grupo Estratégico de Promoção a Saúde (GEPS) com pessoas vivendo com 
diabetes, pode analisar como estes sujeitos convivem com a doença aplicam a 
sua autonomia e como se da o autocuidado. Trata-se de um estudo com 
abordagem qualitativa, de caráter participativo, apoiado na reflexibilidade. O 
grupo composto por dezesseis pessoas, visa discutir temáticas diversas, 
definidas e pactuadas com os sujeitos. Os participantes do GEPS relataram 
como convivem com a doença e como se dá o processo de autocuidado diante 
de suas experiências de vida, relatam ainda o quanto é desafiador a rotina 
alimentar no tocante do superar limites e desejos, estes que estão intimamente 
associadas à significância do termo “doce”. O apoio familiar foi observado como 
importante fator para lidar com o convívio com a enfermidade, assim como 
também a troca de experiências. Dentre as conclusões, destaca-se que o GEPS 
amplia a troca de vivências, possibilitando assim um autorreconhecimento, o que 
auxilia na construção da autonomia, e na qualidade do autocuidado. 

 
 
Palavras-chave: Diabetes; Autonomia; Autocuidado; 

TITLE: AUTONOMY AND SELF-CARE IN LIVING WITH DIABETES MELLITUS 

Abstract 

Among Non-communicable Chronic Diseases is Diabetes Mellitus, which is 
currently characterized as an epidemic. The diagnosis of the disease requires 
participation in treatment, and changes in the lives of those who receive it, and 
also of their family. Sometimes, actions associated with such care cause us to 
question about living with the disease, with the diagnosis, which changes in 
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autonomy and self-care. This study, through the implementation of a Strategic 
Group for Health Promotion (GEPS) with people living with diabetes, can analyze 
how these subjects coexist with the disease apply their autonomy and how self-
care is given. It is a study with a qualitative approach, of a participatory nature, 
supported by reflexivity. The group of sixteen people aims to discuss diverse 
themes, defined and agreed upon with the subjects. The GEPS participants 
reported how they coexist with the disease and how the process of self-care 
occurs in the face of their life experiences, they also report how challenging the 
food routine is in overcoming limits and desires, which are closely associated with 
the significance of the term "sweet". Family support was observed as an 
important factor to deal with the conviviality with the illness, as well as the 
exchange of experiences. Among the conclusions, it is worth noting that the 
GEPS broadens the exchange of experiences, thus enabling self-recognition, 
which assists in the construction of autonomy and the quality of self-care. 

 
Keywords: Diabetes; Autonomy; Self-care; 
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TÍTULO: COLETA E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO GERMOPLASMA DE 

MAXIXEIRO DA AGRICULTURA TRADICIONAL NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA 

RN 

Resumo 

 

O objetivo desse trabalho foi resgatar o germoplasma de maxixeiro da agricultura 
familiar do município de macaíba, e avaliação da situação desse germoplasma 
quanto a base genética, manejo e conservação. Com base em informações 
adquiridas, foram feitas visitas nos assentamentos El dorado dos carajás, 
Margarida Alves, quilombo dos palmares e na comunidade de traíras, de onde 
foram coletados 20 frutos. A coleta de dados foi realizada tanto a partir de 
conversas com os agricultores, quanto de maneira observacional na área, e foi 
realizada a marcação de coordenadas com um GPS garmin modelo 64s. Para o 
processamento e análise dos dados, foram utilizados os softwares GPS 
trackmaker e Qgis, podemos observar que de 300 famílias cadastradas na 
EMATER, apenas 4 produzem de forma racional para consumo e 
comercialização. Com as coordenadas obtidas através da marcação de terras, 
geramos um mapa de dispersão geográfica dos locais de cultivo, e um mapa da 
área representativa da variabilidade do maxixeiro. Apenas 0,13% dos 
agricultores familiares de Macaíba possuem germoplasma de maxixeiro, 
resultante de plantas de crescimento espontâneos ou armazenadas. Ações de 
pesquisa e extensão são necessárias para o treinamento de agricultores 
familiares em manejo, multiplicação e conservação de seus recursos genéticos 
que são estrategicamente fundamentais, para mitigar os efeitos da erosão 
genética, na cultura do maxixe, no município de Macaíba-RN. 

 
 
Palavras-chave: Resgate, Conservação, Recursos genéticos. 

TITLE: COLLECTION AND EVALUATION OF THE SITUATION OF 

GERMOPLASMA DE GHERKIN OF TRADITIONAL AGRICULTURE IN 

MACAÍBA RN MUNICIPALITY 

Abstract 
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The objective of this work was to recover the germplasm of gherkin of the family 
agriculture of the municipality of macaíba, and evaluation of the situation of this 
germplasm as the genetic base, management and conservation. Based on 
information acquired, visits were made to settlements in El Dorado, Carajás, 
Margarida Alves, quilombo dos Palmares and in the community of traíras, from 
which 20 fruits were collected. Data collection was done both from conversations 
with the farmers and observationally in the area, and the coordinate marking was 
performed with a garmin GPS model 64s. For the processing and analysis of the 
data, we used the GPS trackmaker and Qgis software, we can observe that of 
the 300 families registered in EMATER, only 4 produce rationally for consumption 
and commercialization. With the coordinates obtained through the land mark, we 
generated a geographic dispersion map of the cultivation sites, and a map of the 
area representative of the variability of the gherkin. Only 0.13% of Macaíba family 
farmers have germinated germplasm resulting from spontaneous or stored 
growth plants. Research and extension actions are necessary for the training of 
family farmers in the management, multiplication and conservation of their 
genetic resources that are strategically fundamental to mitigate the effects of 
genetic erosion in the culture of the gherkin in the municipality of Macaíba-RN. 

 
 
Keywords: Rescue, Conservation, Genetic resources. 
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TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DA OSTEOPOROSE EM 

RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS DE IDOSOS 

Resumo 

A osteoporose (OP) é uma doença crônica muito comum em idosos, 
caracterizada por um desequilíbrio no metabolismo esquelético, acarretando em 
fragilidade óssea e maior risco de fraturas. Sinais de OP podem ser observados 
em radiografias panorâmicas, um exame da rotina odontológica, o que pode 
favorecer o diagnóstico precoce e o início do tratamento. Objetivou-se, assim, 
avaliar a ocorrência de alterações radiográficas associadas à osteoporose em 
idosos. Avaliou-se 25 radiografias panorâmicas de idosos atendidos no Serviço 
de Imagenologia (DOD/UFRN), com idade variando de 64 a 87 anos, média de 
74,92 anos, sendo 30,0% do sexo feminino e 70,0% do sexo masculino. O IM 
médio para os homens foi igual a 4,05; e o PMI médio igual a 0,45. Já para o 
sexo feminino, o IM médio foi igual a 3,65 e o PMI médio igual a 0,46. De acordo 
com nossos dados, 8% do total de paciente apresentou o IM abaixo do valor 
normativo. E apenas 4% desses pacientes apresentaram o PMI abaixo do valor 
normativo. É preciso avaliar um número maior de radiografias panorâmicas para 
buscar entender se elas podem ser uma ferramenta útil na identificação dos 
sinais de osteoporose, quando utilizam-se índices radiomorfométricos, como o 
IM e o PMI. 
 
Palavras-chave: Radiografia panorâmica. Idoso. Osteoporose. 

TITLE: Investigation of signs of osteoporosis on dental panoramic radiographs in 

the elderly 

Abstract 

The osteoporosis (OP) is a chronic disease very common in the elderly, 
characterized by an imbalance in the skeletal metabolism, resulting in bone 
fragility and an increased risk of fractures. Signals of OP can be observed on 
panoramic radiographs, an examination of the dental routine, which may favor 
early diagnosis and initiation of treatment. The objective of this study was to 
evaluate the occurrence of radiographic changes associated with osteoporosis in 
the elderly. It analyzed 25 panoramic radiographs of the elderly attended in the 
Imaging Sector (DOD / UFRN), with age ranging from 64 to 87 years, mean of 
74.92 years, 30.0% female and 70.0% male. The mean MI for men was 4.05; and 
the mean PMI is 0.45. For females, the mean MI was 3.65 and the mean PMI 
was 0.46. According to our data, 8% of the total patient presented MI below the 
normative value. And only 4% of these patients presented PMI below the 
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normative value. It is necessary to evaluate a larger number of panoramic 
radiographs to try to understand if they can be a useful tool in the identification of 
signs of osteoporosis, when radiomorphometric indices such as MI and PMI are 
used. 
 
Keywords: Panoramic Radiography. Aged. Osteoporosis. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 630 

 

CÓDIGO: SB0694 

AUTOR: RAQUEL MARINHO DE SOUZA CAVALCANTE 

ORIENTADOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN 

 

 

TÍTULO: Descrição do sistema dopaminérgico em tartarugas marinhas 

Resumo 

Cinco espécies de tartarugas marinhas ocorrem no Brasil: Dermochelys 
coriacea, Chelonia mydas, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata e 
Lepidochelys olivacea., Não há trabalhos que descrevam a citoarquitetura de 
seus encéfalos. Esta pesquisa se propõe a caracterizar os núcleos 
dopaminérgicos do mesencéfalo de tartarugas marinhas. Para isso, foi aplicado 
o método de Nissl para descrever a citoarquitetura e a imunoistoquímica para 
TH como forma de marcar os neurônios DA. Foram utilizados quatro exemplares 
de C. mydas, encalhadas durante o monitoramento de praias entre os anos de 
2016 a 2017. Os animais foram necropsiados, tendo passado pelo procedimento 
de perfusão (formol 4%) ou fixado em formol 10% por imersão. Após fixados, os 
encéfalos foram mantidos em sacarose 30% até ser realizada a microtomia 
através de criostato. O mesencéfalo de tartaruga verde apresenta um 
organização neuronal semelhante ao encontrado em outros répteis. Os 
neurônios DA imunorreativos podem ser divididos em um grupamento 
ventromedial (área tegmental ventral/A10), um grupamento dorsolateral 
(substância negra/A9) e uma extensão caudal de A9 (homólogo reptiliano de A8 
em mamíferos/RA8). Os neurônios destes grupamentos são bipolares ou 
multipolares e ovoides, fusiformes ou triangulares em forma. Assim, viabilizamos 
as primeiras descrições do sistema dopaminérgico que auxiliam no 
entendimento de questões ecológicas e fornecem bases neuroanatômicas para 
futuros estudos funcionais da motricidade. 
 
Palavras-chave: Quelônio. Sistema nervoso. Citoarquitetura. Neurotransmissor. 

Dopamina 

TITLE: Description of the dopaminergic system in sea turtles 

Abstract 

Five species of sea turtles occur in Brazil: Dermochelys coriacea, Chelonia 
mydas, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata and Lepidochelys olivacea.The 
knowledge about the neurobiology of these animals are short , there are no works 
that describe the cytoarchitectonics of their brain. This research aims to 
characterize the midbrain dopaminergic cell groups of sea turtles. For this, the 
Nissl method has been applied to describe the cytoarchitectonics and 
Immunohistochemistry for TH as a way of marking neurons. We used four 
specimens of C. mydas, stranded during the monitoring of beaches between the 
years 2017 to 2016. The animals were necropsied, having passed by the 
perfusion procedure (formaldehyde 4%) or no (fixed in 10% formalin by soaking). 
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After fixed, the brain was kept in sucrose 30% to be held through microtomia 
cryostat. The midbrain of green turtle presents a neuronal organization similar to 
that found in other reptiles. Immunoreactive DA neurons can be divided into a 
ventromedial group , a dorsolateral group and a caudal extension of A9. The 
neurons of these groups are bipolar or multipolar and ovoid, fusiform and 
triangular in shape. In this way, we enabled the first descriptions of the 
dopaminergic system that can aid in the understanding of ecological issues and 
provide neuroanatomic bases for future functional motor studies. 
 
Keywords: Chelonian. Nervous system. Cytoarchitecture. Neurotransmitter. 

Dopam 
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TÍTULO: Resistência à flexão biaxial de uma nova cerâmica CAD/CAM 

Resumo 

Objetivo: Avaliar o efeito do tempo de condicionamento ácido e da aplicação do 
sistema adesivo e do silano na resistência à flexão biaxial de uma nova cerâmica 
de dissilicato de lítio. Metodologia: 135 discos cerâmicos (Rosetta SM, Hass, 
Ø:12mm;1,2mm-ISO 6872) foram confeccionados e polidos (#600, 800 e 1200). 
As amostras foram sinterizadas e divididas em 9 grupos (n=15), de acordo com 
“tempo de condicionamento com ácido HF/10%” por 20 e 120 segundos (HF20 
e HF120) e “sistema de união”: não aplicação (N), silano (S/Prosil, FMG), adesivo 
(A/Ambar- FGM, Joinville, SC, Brasi) e silano e adesivo (SA). Após os diferentes 
tratamentos e aplicação do cimento resinoso (AllCem/FGM), as amostras foram 
submetidas ao ensaio de resistência à flexão biaxial (EMICi, DL-1000, 1 mm/min, 
1.000 Kgf). Os dados foram avaliados através de ANOVA 1 e 2 fatores e Tukey 
(5%). Resultados: ANOVA 2 fatores revelou que o fator "tempo de 
condicionamento" (p=0,0000), “sistema de união” (p= 0,0000) foram 
significantes. Quando apenas o fator “tratamento de superfície” foi levado em 
consideração o grupo o HF20 apresentou o menor valor de resistência (206.96 
±17,85B) comparado ao HF120 (272,02±35,30A) (Tukey). Conclusão: O tempo 
de condicionamento ácido à 20 segundos reduziu a resistência à flexão biaxial 
da cerâmica de dissilicato de lítio. A aplicação do Silano melhorou a resistência 
da cerâmica em todos os tempos de condicionamento, entretanto o uso do 
adesivo após a silanização não demonstrou influência. 
 
Palavras-chave: Cerâmica, CAD/CAM, Materiais dentários 

TITLE: Biaxial flexural strength of a new CAD / CAM ceramic 

Abstract 

Purpose/Aim: To evaluate the effect of etching time and the application of the 
adhesive system and silane on the biaxial flexural strength of a new lithium 
disilicate ceramic (Rosetta SM, Hass, Gangneung). Materials and methods: 135 
ceramic disks (12 mm diameter and 1.2 mm ± 0.2 mm in thickness - ISO 6782) 
were made and polished (#600, 800 and 1200). The samples were sintered and 
divided into 9 groups (n=15), according with “10% hydrofluoric acid etching time” 
for 20 seconds and 120 seconds (HF20 e HF120) and “Surface Bonding System”: 
control- no application (N), silane (S/Prosil, FMG, Joinville, SC, Brazil), adhesive 
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(A/Ambar, FGM) or silane and adhesive (SA). After the different treatments and 
the resin cement application (AllCem/FGM), all samples were subjected to biaxial 
flexural strength test (EMIC, DL-1000 - 1 mm/min, 1.000 Kgf). Data were 
analyzed using ANOVA 1 and 2 factors and Tukey (5%) test. Results: ANOVA 
revealed that the factor "Acid etching time" (p = 0.0000), “Bonding System” (p= 
0.0000) were statistical significance. When only the "surface treatment" factor 
was taken into account the group HF20 presented the lowest resistance value 
(206.96 ± 17.85B) compared to HF120 (272.02 ± 35.30A) (Tukey). Conclusions: 
The acid etching time at 20 seconds reduced the biaxial flexural strength of the 
lithium disilicate based ceramic. The application of silane improved ceramic 
strength at etching times, however the use of the adhesive after silanization 
showed no influence. 
 
Keywords: Ceramic, CAD/CAM, Dental materials 
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TÍTULO: Secagem das toras de clones de Eucalyptus urograndis em Estufa 

Solar no Nordeste Brasileiro 

Resumo 

A secagem representa grande importância para a indústria madeireira, já que 
reduz o peso da madeira, diminui custos com transporte e reduz a liberação de 
poluentes na carbonização. O presente estudo foi realizado objetivando avaliar 
o efeito da circunferência na secagem em estufa solar da madeira de Eucalyptus 
urograndis, aos sete anos de idade, provenientes de um plantio localizado em 
Macaíba, RN, e a eficiência da estufa. As madeiras obtidas foram seccionadas 
em toras de 1,50 m, e separadas em função de quatro classes de 
circunferências. Foram identificadas, pesadas e destinadas para a secagem em 
estufa solar, onde houve o acompanhamento através de pesagens quinzenais 
durante o período de observação. As toras ficaram expostas às condições 
edafoclimáticas do local até que atingissem o ponto de saturação das fibras 
(PSF). Após 35 dias, todas as toras já haviam atingido o PSF, e observou-se que 
os diferentes tamanhos de circunferência não afetaram significantemente na 
secagem, sendo que as toras de menores circunferências perderam maior 
umidade ao longo do tempo, chegando mais rapidamente ao PSF. Conclui-se 
que a estufa solar pode ser um método eficiente de secagem de toras na região 
Nordeste do Brasil, e a secagem não foi influenciada pela circunferência das 
toras. 
 
Palavras-chave: Secagem da madeira, circunferência, umidade da madeira. 

TITLE: Drying of logs of Eucalyptus urograndis clones in a solar greenhouse in 

Northeast Brazil 

Abstract 

Drying is of great importance to the timber industry, as it reduces the weight of 
wood, reduces transport costs and reduces the release of pollutants in 
carbonization. The present study was carried out to evaluate the effect of the 
circumference on the drying of the Eucalyptus urograndis wood at seven years 
of age, from a planting located in Macaíba, Brazil, and the efficiency of the 
greenhouse. The obtained woods were sectioned in 1.50 m logs and separated 
according to four circumference classes. Weighed and destined for drying in a 
solar greenhouse, where they were followed by biweekly weighing during the 
observation period. The logs were exposed to the edaphoclimatic conditions of 
the site until they reached the fiber saturation point (FSP). After 35 days, all logs 
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had already reached the FSP, and it was observed that the different 
circumference sizes did not affect significantly the drying, and the logs of smaller 
circumferences lost more humidity over time, reaching the FSP more quickly. It 
is concluded that the solar greenhouse can be an efficient method of drying logs 
in the Northeast region of Brazil, and drying was not influenced by the 
circumference of the logs. 
 
Keywords: Drying of wood, circumference, moisture of wood. 
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TÍTULO: Ferramenta de triagem de vocabulário infantil: contribuições para a 

Fonoaudiologia Educacional 

Resumo 

A linguagem é considerada a primeira forma de socialização da criança, seu 
desenvolvimento irá permitir que a mesma compreenda e expresse mensagens, 
elabore ideias e interaja com outros. Quando o seu desenvolvimento não ocorre 
dentro do esperado, é possível que haja um atraso ou transtorno de linguagem. 
Se essas alterações não são identificadas precocemente, podem causar sérios 
problemas sociais e cognitivos na criança e no futuro adulto. Com o aumento do 
uso e acesso à tecnologia nos últimos anos, os diferentes testes, instrumentos e 
até modelos terapêuticos tendem a ser computadorizados. Na Fonoaudiologia, 
a tecnologia começou a ser utilizada como uma importante ferramenta para as 
terapias e nos processos educacionais, tornando-se uma grande aliada na 
relação profissional-paciente tanto na área de saúde como educação. Objetivo: 
aprimorar o desenvolvimento do sistema de triagem de habilidades linguísticas 
para crianças de 3 a 7 anos de idade direcionadas para identificar os aspectos 
semânticos, na detecção de possíveis alterações de linguagem. Método: Trata-
se de um estudo da aplicação da tecnologia web para o desenvolvimento do 
sistema proposto. Resultados:  Obtém-se com resultado central do estudo o 
sistema de triagem de habilidades linguísticas, capaz de avaliar o campo 
semântico da linguagem. Conclusão: Conclui-se que a ferramenta é 
extremamente pertinente e de grande importância, podendo contribuir na 
identificação de possíveis alterações de linguagem. 
 

 
Palavras-chave: Transtorno de linguagem, identificação precoce, tecnologia 

web. 

TITLE: Development of a language skills screening system for children from 3 to 

7 years of age. 

Abstract 

Language is considered the first child’s socialization form, its development will be 
allow the child to comprehend and express messages, elaborating ideas and 
interact with others. When its development doesn’t happen as expected, it is 
possible to see some language delay or disturb. If this delays or disturbs are not 
identificated early, they could cause serious social and cognitive problems in the 
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child and in the future adult. With the rise of technology using and access in the 
last years, the different tests, tools and even terapeutic models tend to be 
computerized. In the speech therapy, technology started to be used as an 
important tool for the terapies and in the educational processes, turning in to a 
big ally in the relation professional patient. Objective: to improve the development 
of the linguistic skills screening system for children from 3 to 7 years of age aimed 
at identifying semantic aspects in the detection of possible language changes. 
Method: This is a study of the application of web technology for the development 
of the proposed system. Results: With the central result of the study, the linguistic 
skills screening system, capable of evaluating the semantic field of the language, 
is obtained. Conclusion: It is concluded that the tool is extremely pertinent and of 
great importance, being able to contribute in the identification of possible delays 
of language. 

 
Keywords: Disorder of language, early programming, web technology. 
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TÍTULO: Podocina exossomal urinária como marcador precoce de pré-eclâmpsia 

Resumo 

 

Introdução - As síndromes hipertensivas na gestação, que incluem a pré-
eclâmpsia e a eclâmpsia são distúrbios caracterizado por pressão arterial 
elevada, de início recente, além da presença de proteinúria. Faz-se importante 
o estudo de marcadores precoces da pré-eclâmpsia, como a proteína podocina, 
que está nos exossomos urinários, a fim de minimizar os riscos tanto na mãe 
quanto no bebê. Metodologia - Foram incluídas no estudo 10 mulheres com 
diagnóstico de pré-eclâmpsia (Grupo Caso – PE); e 10 gestantes sem alterações 
na pressão arterial e presença de proteína na urina (Grupo Controle – GC). 
Foram coletadas amostras da primeira urina da manhã para a quantificação da 
podocina exossomal e uma amostra de sangue em jejum para determinações 
bioquímicas. Resultados e discussão – Foi observado um aumento na 
concentração de podocina presente nos exossomos urinários das gestantes com 
PE, indicando uma alteração na membrana basal glomerular. Além disso, foram 
observadas alterações em marcadores bioquímicos que estão relacionadas a 
alterações no estado metabólicos gerais decorrentes da PE. Conclusão – Os 
resultados observados sugerem que a podocina presente nos exossomos 
urinários pode vir a ser utilizada como marcador de PE. Mais estudos devem ser 
realizados, com um maior número de pacientes, assim como, numa fase mais 
precoce da PE a fim de confirmar sua possível utilização como marcador precoce 
de PE. 

 
 
Palavras-chave: Pré-eclâmpsia. Podócitos. Marcador precoce. Gestação. 

TITLE: Urinary exogenous podocin as an early marker of preeclampsia 

Abstract 

 

Introduction - Hypertensive syndromes in pregnancy, which include preeclampsia 
and eclampsia are disorders characterized by high blood pressure, recent onset, 
and the presence of proteinuria. It is important to study early markers of 
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preeclampsia, such as the podocine protein, which is in the urinary exosomes, in 
order to minimize risks in both the mother and the baby. Methodology - Ten 
women with a diagnosis of pre-eclampsia (Case Group - PE) were included in the 
study; and 10 pregnant women without changes in blood pressure or presence 
of protein in the urine (Control Group - GC). Samples were collected from the first 
morning urine for the quantification of the exosomal podocin and a fasting blood 
sample for biochemical determinations. Results and discussion - An increase in 
the podocin concentration in the urinary exosomes of the pregnant women with 
PE was observed, indicating an alteration in the glomerular basement membrane. 
In addition, alterations in biochemical markers have been observed that are 
related to changes in the general metabolic state due to PE. Conclusion - The 
results suggest that the podocin present in the urinary exosomes may be used 
as a PE marker. Further studies should be performed with a larger number of 
patients, as well as at an earlier stage of PE in order to confirm its possible use 
as an early marker of PE. 

 
 
Keywords: Pre eclampsia. Podocytes. Early Marker. Gestation. 
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TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO E CINEMÁTICA DA 

MARCHA ESTACIONÁRIA DE INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS EM AMBIENTE REAL 

E VIRTUAL. 

Resumo 

 

A terapia baseada em Realidade Virtual (RV) vem sendo amplamente utilizada 
para a reabilitação, partindo do princípio de que as habilidades praticadas no 
ambiente virtual serão transferidas para o mundo real. O estudo teve como 
objetivo comparar o desempenho e cinemática da marcha estacionária de 
indivíduos saudáveis entre os ambientes virtual e real.Participaram do estudo,9 
indivíduos saudáveis, sendo 7 homens e 2 mulheres.Os participantes realizaram 
uma avaliação inicial para caracterização da amostra e foram submetidos à 
realização da marcha estacionária em ambiente virtual, por meio do jogo Wii Fit 
Plus e em ambiente real, sendo a ordem de realização aleatorizada. Nessa 
avaliação, foram coletados dados cinemáticos do movimento do membro inferior 
numa vista lateralpor meio do software editor de vídeo Kinovea 8.20, sendo o 
desempenho medido pela média das angulações de tornozelo, joelho e quadril, 
além da média de passos no 1º, 2º e 3º minuto. Os dados foram analisados por 
meio do Teste T pareado, não havendo diferença significativa entre os dois 
ambientes. Sendo assim, existe a possibilidade do treino em ambientes virtuais 
não-imersivos não ter efeitos superiores ao mesmo treino em ambiente real na 
reabilitação de pacientes com AVC. Há necessidade de novos estudos na área 
para que a RV seja mais conhecida e melhor utilizada. 

 
 
Palavras-chave: Realidade Virtual. Desempenho psicomotor. Cognição Motora. 

TITLE: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PERFORMANCE AND 

KINEMATICS OF THE STATIONAL MARCHING OF HEALTHY INDIVIDUALS 

IN A REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENT. 

Abstract 
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Virtual Reality (VR) therapy has been widely used for rehabilitation, assuming 
that the skills practiced in the virtual environment will be transferred to the real 
world. The study aimed to compare the performance and kinematics of the 
stationary gait of healthy individuals between the virtual and real environments. 
The study included 9 healthy individuals, 7 males and 2 females. The participants 
performed an initial evaluation to characterize the sample and were submitted to 
stationary walking in a virtual environment, using the Wii Fit Plus game and in a 
real environment, and the order of performance was randomized. In this 
evaluation, kinematic data of lower limb movement were collected in a lateral 
view through Kinovea video editor software 8.20, with performance measured by 
the mean ankle, knee and hip angles, as well as the mean steps in the 1st, 2nd 
and 3 minutes. The data were analyzed through the paired T-test, with no 
significant difference between the two environments. Thus, there is a possibility 
that training in non-immersive virtual environments does not have superior effects 
to the same training in real environment in the rehabilitation of stroke patients. 
There is a need for further studies in the area in order for RV to be better known 
and better used. 

 
 
Keywords: Virtual reality. Psychomotor performance. Motor Cognition. 
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TÍTULO: Uso de polimeros na produção da palma forrageira 

Resumo 

A escassez hídrica é uma das principais dificuldades para a viabilização da 
produção agrícola no semiárido nordestino. O uso do polímero hidroretentor, 
popularmente conhecido como hidrogel pode garantir o suprimento de água para 
as plantas em regiões que apresentam deficiência hídrica. O Forth Gel® é um 
polímero poliacrilíco de potássio inerte que tem a capacidade de absorver água 
e disponibilizar gradativamente para a planta. O presente trabalho objetivou 
estudar os efeitos do polímero hidroretentor, associado a adubação líquida via 
foliar sobre o cultivo e produção da palma forrageira, utilizou-se a espécie Orelha 
de Elefante Mexicana (Opuntia stricta), plantada em fileiras duplas do tipo 
baralho, com delineamento em blocos casualizados, com três tratamentos (T1= 
adubação convencional no solo, T2= hidrogel mais adubação líquida via foliar, 
T3= adubação líquida via foliar) e seis repetições. O estudo constatou que a 
utilização da adubação líquida via foliar influenciou diretamente na produtividade 
da palma forrageira, tendo havido um incremento significativo na produtividade 
das plantas submetidas ao tratamento T2 (hidrogel mais adubação líquida via 
foliar). Desse modo, a utilização do hidrogel combinado à adubação líquida via 
foliar é uma alternativa eficaz a ser utilizada nas regiões semiáridas como forma 
de viabilizar a cultura da palma forrageira possibilitando uma maior reserva e 
fornecimento de água a planta, com incremento na sua produtividade. 
 
Palavras-chave: adubação líquida; eficiência do uso da água; hidrogel; 

produtividade; 

TITLE: Use of water-repelling polymers in forage palm production 

Abstract 

The water scarcity is one of the major difficulties for viabilization of agricultural 
production in Brazilian Northeast. The use of the waterproofing polymer, known 
as hydrogel can assure wattter supply for plants at water deficiency regions. The 
Forth Gel® is a polyacrylic polymer of inert potassium, whose capacity to absorb 
water associated with a gradual liberation, make it attractive. With this purpose, 
it was aimed to study the effects of waterproofing polymer Forth Gel®, with and 
without associated leaf liquid fertilization in the cultivation of forage palm. For this, 
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the species known as Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia Stricta), was used 
in a deck type planting system with double rows. The design was made in 
randomized blocks, with three types of treatments (T1= conventional fertilization, 
T2= leaf liquid fertilizaion and hydrogel, T3= leaf liquid fertilization) and 6 
repetions, totalizing 18 plots. This study verified that leaf liquid fertilization 
influenced the productivity of forage palm. The results shown a significant 
increase of productivity in plants submitted to treatment T2 (leaf liquid fertilizaion 
and hydrogel). Thus, the combinied effect of hydrogel and leaf liquid fertilizaion 
is an efficient alternative to be used in semi arid regions as a way to make feasible 
the culture of forage palm. 
 
Keywords: efficient use of water;hydrogel;liquid fertilization; productivity; 
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TÍTULO: Efetividade da técnica do Lax Vox no tratamento das lesões benignas 

de laringe. 

Resumo 

A disfonia é uma alteração vocal que afeta a comunicação e a qualidade de vida 
do indivíduo. Estudos que comprovem a eficácia dos métodos de intervenção 
fonoaudiológica são necessários. Dentre os exercícios, está o de trato vocal 
semiocluído realizados com o uso dos tubos como o Lax Vox que favorece a 
melhora na qualidade vocal e nos aspectos laríngeos dos indivíduos com 
disfonias comportamentais. O objetivo deste trabalho foi de verificar os efeitos 
da técnica Lax Vox na voz e qualidade de vida relacionada à voz no tratamento 
vocal de adultos com disfonia comportamental. Foi realizado um estudo piloto 
nesse trabalho. Foram realizadas nove sessões de terapia fonoaudiológica com 
duração de 30 minutos com exercícios vocais utilizando o tubo de ressonância 
Lax Vox imerso na água. Para a avaliação foi comparado os resultados pré e pós 
das avaliações perceptivoauditiva e acústica da voz, Tempos Máximos de 
Fonação (TMF), questionário de autoavaliação da qualidade de vida relacionada 
à voz (QVV). Os resultados mostram melhora na qualidade vocal em relação aos 
aspectos perceptivoauditivos e acústicos da voz, com redução do grau geral de 
desvio, rugosidade, tensão e instabilidade, diminuição da frequência 
fundamental e dos parâmetros de instabilidade na análise acústica. Aumentou 
do TMF do fonema “s” e melhora na relação s/z e melhora no QVV. Assim, a 
técnica do Lax Vox tem potencial para trazer benefícios na voz e qualidade de 
vida vocal em indivíduos com disfonia. 

 
Palavras-chave: Disfonia. Distúrbios da voz. Treinamento vocal. 

TITLE: Effectiveness of the Vox technique in the treatment of benign laryngeal 

lesions. 

Abstract 

Dysphonia is a vocal alteration that affects the communication and quality of life 
of the individual. Studies that prove the efficacy of speech-language intervention 
methods are necessary. Among the exercises, there is the semi-fluid vocal tract 
performed with the use of tubes such as Lax Vox that favors the improvement in 
vocal quality and laryngeal aspects of individuals with behavioral dysphonia. The 
objective of this work was to verify the effects of the Lax Vox technique on voice 
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and voice - related quality of life in the vocal treatment of adults with behavioral 
dysphonia. A pilot study was carried out in this work. Nine speech therapy 
sessions lasting 30 minutes with vocal exercises were performed using the Lax 
Vox resonance tube immersed in water. For the evaluation, we compared the pre 
and post evaluation of the perceptualauditory and acoustic evaluations of the 
voice, Maximum Fonting Times (TMF), self-rated questionnaire for voice-related 
quality of life (QVV). The results show improvement in the vocal quality in relation 
to the auditory perceptual and acoustic aspects, with reduction of the general 
degree of deviation, roughness, tension and instability, decrease of fundamental 
frequency and instability parameters in the acoustic analysis. Increased TMF of 
the phoneme "s" and improved s / z ratio and improvement in QVV. Thus, the Lax 
Vox technique has the potential to bring benefits in voice and vocal quality of life 
in individuals with dysphonia. 

 
Keywords: Dysphonia. Voice disorders. Vocal training. 
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TÍTULO: Efeito do licor pirolenhoso sobre as características de carcaça de 

frangos de corte 

Resumo 

 

Atualmente aves de corte com bons rendimentos de carcaças e, com menores 
quantidades de gorduras, tem sido o ápice da procura nas indústrias e nos 
mercados consumidores, sejam internos ou externos. Pesquisas avaliando 
esses produtos são realizadas a fim de identificar linhagens com características 
superiores em relação a outras, selecionando, aves que apresentem um bom 
desempenho, e também melhores rendimentos de carcaça. Diante dessa 
realidade tem se recorrido ao uso dos seus alternativos, os eubióticos 
(probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos, extratos vegetais). Este trabalho teve 
como objetivo avaliar o efeito potencializador de desempenho do extrato 
pirolenhoso a níveis de 0%; 0, 5%; 1,0%; 1,5%; 2,0%; e 2,5% como alternativo 
dos potencializadores de desempenho convencionais. Foi avaliado: o efeito do 
extrato pirolenhoso no peso da carcaça, cortes, rendimento da carcaça e fígados 
de frango de corte. Foram utilizados 504 frangos de linhagem Cobb 500 não 
sexados distribuídos em um delineamento inteiramente casaualizado em sete 
tratamentos 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5% níveis de pirolenhoso e 150 ppm do 
antibiótico enramicina e seis repetições. Não houve efeito significativo do licor de 
pirolenhoso sobre a carcaça, cortes e peso de órgãos (P>0,05). O licor 
pirolenhoso não apresenta efeito promotor de desempenho para característica 
de carcaça de frangos de corte. 

 
 
Palavras-chave: Pirolenhoso. Rendimento de carcaça. Desempenho. 

Antibióticos. 

TITLE: Effect of Pirolenous liqueur on carcass characteristics of broiler chickens 

Abstract 

 

Currently, poultry with good yields of carcasses and, with lower amounts of fats, 
has been the summit of demand in industries and consumer markets, whether 
internal or external. Researches evaluating these products are carried out in 
order to identify lineages with superior characteristics in relation to others, 
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selecting, birds that present a good performance, and also better carcass yields. 
Faced with this reality has been resorted to the use of its alternatives, eubiotics 
(probiotics, prebiotics, organic acids, plant extracts). The objective of this study 
was to evaluate the performance enhancing effect of pyroligneous extract at 0% 
levels; 0.5%; 1.0%; 1.5%; 2.0%; and 2.5% as an alternative to conventional 
performance enhancers. The effect of the pyrolignous extract on carcass weight, 
cuts, carcass yield and broiler livers were evaluated. A total of 504 non-sexed 
Cobb 500 broiler chickens were distributed in a completely experimental design 
in seven treatments 0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5% pyroligneal levels and 150 ppm of 
the antibiotic enramycin and six replicates. There was no significant effect of 
pyroligneous liquor on carcass, cuts and organ weight (P> 0.05). The 
pyroligneous liquor does not present a performance-enhancing effect for carcass 
characteristics of broilers. 

 
 
Keywords: Pyroligneous. Carcass yield. Performance. Antibiotics. 
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TÍTULO: EFEITOS DA PRÁTICA MENTAL ASSOCIADA À PRÁTICA FÍSICA DA 

MARCHA NA ATIVIDADE CEREBRAL EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE 

PARKINSON: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO E CONTROLADO 

Resumo 

Introdução: Com o envelhecimento, as doenças crônico-degenerativas, como a 
Doença de Parkinson (DP), se tornaram alvo para desenvolvimento de novas 
abordagens terapêuticas. Assim, estratégias, como a imagética motora, têm sido 
usadas para aprimorar a marcha e a qualidade de vida de sujeitos com DP. 
Objetivo: Analisar os efeitos da Prática Física(PF) associada à Prática 
Mental(PM) durante o desempenho da marcha e nos padrões de ondas cerebrais 
de indivíduos com DP. Métodos: Trata-se de um ensaio clínico controlado, 
randomizado e simples-cego com pacientes com DP, idade entre 45 e 85 anos, 
sem déficit cognitivo, fase moderada da doença e capazes de compreender o 
protocolo. Foram coletados dados sociodemográficos, clínicos, cognitivos e 
físicos, nitidez da imagem mental, da marcha, atividade eletroencefalográfica, 
mobilidade e equilíbrio. Os sujeitos foram divididos em 2 grupos: 
experimental(GE), que realiza a PM e PF; e controle(GC), que realiza apenas a 
PF. O protocolo consiste no treino de marcha no solo, com obstáculos e dupla-
tarefa durante 12 semanas. As reavaliações foram feitas após 1, 7 e 30 dias. 
Resultados: Foram avaliados 36 sujeitos com DP, 23 homens e 13 mulheres, 
com idade média de 63,30±8,17 anos e tempo de diagnóstico clínico entre 1 e 
19 anos (6,41±4,35). Os resultados referentes à atividade cerebral ainda estão 
em andamento. Conclusão: Por estar em fase inicial ainda não é possível obter 
conclusões quanto a efetividade do protocolo. 
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson, protocolo, prática física, prática mental 

TITLE: EFFECTS OF MENTAL PRACTICE ASSOCIATED WITH THE 

PHYSICAL PRACTICE OF THE GAIT IN CEREBRAL ACTIVITY IN 

INDIVIDUALS WITH PARKINSON DISEASE: RANDOMIZED AND 

CONTROLLED CLINICAL TRIAL 

Abstract 

Introduction: With aging, chronic-degenerative diseases, such as Parkinson's 
disease (PD), have become a target for the development of new therapeutic 
approaches. Thus, strategies, such as motor imagery, have been used to improve 
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the gait and quality of life of subjects with PD. Objective: To analyze the effects 
of Physical Practice (PP) associated with Mental Practice (MP) during gait 
performance and in brain wave patterns of individuals with PD. Methods: This is 
a randomized, single-blind, controlled clinical trial of patients with PD, age 
between 45 and 85 years, without cognitive deficit, moderate disease stage, and 
able to understand the protocol. Were collected sociodemographic, clinical, 
cognitive and physical data, mental image sharpness, gait, 
electroencephalographic activity, mobility and balance. The subjects were 
divided into 2 groups: experimental (EG), which performed MP and PP; and 
control (CG), which performs only the PP. The protocol consists of ground training 
with obstacles and double task for 12 weeks. Reassessments were made after 
1, 7 and 30 days. Results: 36 subjects with PD, 23 men and 13 women, with a 
mean age of 63.30 ± 8.17 years and a clinical diagnosis time between 1 and 19 
years (6.41 ± 4.35) were evaluated. Results for brain activity are still underway. 
Conclusion: It is still not possible to reach conclusions regarding the 
effectiveness of the protocol. 
 
Keywords: Parkinson's disease, protocol, physical practice, mental practice 
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TÍTULO: ANÁLISE ESPACIAL DO CÂNCER BUCAL NO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Resumo 

 

O câncer bucal é um irrefutável problema de saúde pública no Brasil e diversos 
obstáculos ainda são encontrados para seu efetivo enfrentamento. O objetivo do 
presente estudo foi analisar a distribuição espacial das taxas de mortalidade por 
Câncer Bucal nos municípios do Rio Grande do Norte e identificar as relações 
com as condições socioeconômicas da população observada, entre os anos de 
2005 a 2015. Trata-se de um estudo ecológico tendo como elementos amostrais 
os municípios do estado. Os dados sobre mortalidade foram obtidos a partir do 
Atlas de Mortalidade por Câncer – INCA e os referentes às condições 
socioeconômicas através do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Foi 
observada dependência espacial na distribuição das taxas de mortalidade por 
câncer bucal no estado, porém a associação com as condições socioeconômicas 
não foram encontradas. O estado apresenta altas taxas de mortalidade pela 
doença e indicadores socioeconômicos que refletem, em sua grande maioria, 
condições de vida desfavoráveis. Nesse sentido, pode-se afirmar que a 
necessidade de investimento em ações de promoção e prevenção do câncer 
bucal se faz necessária, visando a busca por intervenções efetivas de controle, 
monitoramento e enfrentamento da doença. 

 
 
Palavras-chave: Câncer oral: Condições socioeconômicas: Geoprocessamento. 

TITLE: SPATIAL ANALYSIS OF ORAL CANCER IN RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Oral cancer is an irrefutable public health problem in Brazil and there are various 
obstacles found for his effective confrontation. The objective of the present study 
is to analyze a spatial distribution of oral cancer mortality rates and their 
association as socioeconomic conditions in the municipalities of Rio Grande do 
Norte, between the years 2005 and 2015. It’s an ecological study with exemplary 
elements of the municipalities of the state. The mortality data were obtained from 
the Atlas of Cancer Mortality - INCA, and those ones about the socioeconomic 
conditions through from the Atlas of Human Development in Brazil. Spatial 
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dependence was observed in the distribution of oral cancer mortality rates in the 
state, but an association such as socioeconomic conditions was not found. The 
state shows a high rates of mortality due to this illness, and the socioeconomic 
indicators reflect mainly unfavorable living conditions. In this sense, can be 
affirmed the need of investment in actions of promotion and prevention of oral 
cancer it is necessary, aiming the search by effective interventions of control, 
monitoring and coping with the disease. 
 
Keywords: Oral cancer: Socioeconomic conditions: Geoprocessing. 
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TÍTULO: Caracterização dos Indicadores de Saúde em Idosos 

Institucionalizados 

Resumo 

O aumento da população idosa é uma realidade nacional e mundial. Com a 
diminuição nas taxas de natalidade é cada vez maior a expectativa de vida e o 
envelhecimento da população no Brasil . Por isso cada vez é maior a criação de 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) instituição de caráter 
social e de saúde, podendo ser com ou sem fins lucrativos. As ILPI têm caráter 
residencial, na forma de domicílio coletivo . A análise de desempenho e o padrão 
para o funcionamento contidos na RDC 283/2005 é de responsabilidade dessas 
instituições e elas precisam avaliar alguns indicadores como, por exemplo, a taxa 
de mortalidade, a taxa de incidência, doença diarreica aguda, incidência de 
escabiose, de desidratação, a prevalência de lesão por pressão e outro 
importante indicador é a queda entre os residentes. O presente estudo integra 
parte de um projeto de pesquisa ao qual possui ações a serem desenvolvidas 
com fins de melhoria dos serviços de atenção da pessoa idosa institucionalizada, 
por meio de uma avaliação multidimensional e a capacitação dos profissionais 
envolvidos no cuidado desses idosos. 

 
Palavras-chave: Idoso, Indicadores de Saúde e Instituição de Longa 

Permanência 

TITLE: Characterization of Health Indicators in Institutionalized Elderly Persons 

Abstract 

 

The increase of the elderly population is a national and world reality. With the 
decline in birth rates, life expectancy and the aging of the population in Brazil are 
increasing. For this reason, the creation of Long-term Institutions for the Elderly 
(ILPI) is an institution with a social and health status, which can be either for-profit 
or not-for-profit. The ILPI have a residential character, in the form of a collective 
domicile. The performance analysis and the standard for functioning contained in 
RDC 283/2005 are the responsibility of these institutions and they need to 
evaluate some indicators such as mortality rate, incidence rate, acute diarrheal 
disease, incidence of scabies, of dehydration, the prevalence of pressure injury 
and another important indicator is the decrease among residents. The present 
study integrates part of a research project that has actions to be developed for 
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the purpose of improving care services of the institutionalized elderly person, 
through a multidimensional evaluation and the training of the professionals 
involved in the care of these elderly people. 

 
 
Keywords: Elderly, Health Indicators and Institution for Long Stay 
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TÍTULO: Qualidade do DNA de Syagrus oleracea (Mart.) Becc. a partir de 

diferentes constituintes estruturais 

Resumo 

Estudos tendentes à variabilidade genética de Syagrus oleracea são exíguos, 
por isso é extremamente necessário conhecer a diversidade genética natural da 
espécie, propiciando roteiros fundamentais para o seu melhoramento e 
conservação genética. A análise da qualidade do DNA é de suma importância 
para possibilitar amostras adequadas para as técnicas moleculares. O objetivo 
do trabalho foi avaliar a qualidade do DNA da Syagrus oleracea, obtidos a partir 
de diferentes componentes estruturais. Foram coletadas amostras da folha, 
caule e raiz, de quatro indivíduos, sendo extraído o DNA pelo método de CTAB 
e quantificados pelo espectrofotômetro EpochTM. Foram obtidas a análise da 
concentração de DNA (ng μL-1) os índices de pureza mensurados a partir das 
taxas de absorbância (A260/A280). O material extraído da folha apresentou os 
maiores índices quantitativos, com média equivalente a 2.546,2 ng μL-1, 
enquanto o caule foi de 388,0 ng μL-1 e a raiz de 563,5 ng μL-1.Quanto ao índice 
de pureza, o caule obteve melhor rendimento, equivalente a 1,8, enquanto a 
folha foi 1,5 e a raiz 1,6. Todos os valores das médias obtidas estavam dentro 
de um valor considerado ótimo, que é de 1,5 e 2,5. O material caulinar 
apresentou melhores valores para com a qualidade de DNA, enquanto o foliar 
obteve a maior quantidade. Assim, devido a maior facilidade na coleta e com 
base nos resultados anteriores, recomenda-se a utilização de amostras das 
folhas para a realização de estudos moleculares da S. oleracea. 
 
Palavras-chave: Melhoramento, conservação genética, qualidade do DNA 

TITLE: DNA quality of Syagrus oleracea (Mart.) Becc. from different structural 

constituents 

Abstract 

 

Studies on the genetic variability of Syagrus oleracea are scarce, so it is 
extremely necessary to know the natural genetic diversity of the species, 
providing key guides for its breeding and genetic conservation. The analysis of 
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DNA quality is of paramount importance in order to allow suitable samples for 
molecular techniques. The objective of this work was to evaluate the DNA quality 
of Syagrus oleracea obtained from different structural components. Leaf, stem 
and root samples were collected from four individuals, and the DNA was 
extracted by the CTAB method and quantified by the EpochTM 
spectrophotometer. The analysis of the DNA concentration (ng μL-1) obtained 
the purity indexes measured from the absorbance rates (A260 / A280). The 
material extracted from the leaf presented the highest quantitative indices, with 
an average equivalent of 2,546.2 ng μL-1, while the stem was 388.0 ng μL-1 and 
the root of 563.5 ng μL-1. of purity, the stem yielded better yield, equivalent to 
1.8, while the leaf was 1.5 and the root 1.6. All values of the means obtained were 
within a value considered optimal, which is 1.5 and 2.5. The stem material 
presented better values for the quality of DNA, while the leaf obtained the highest 
amount. Thus, due to the greater ease in the collection and based on the previous 
results, it is recommended the use of leaf samples for molecular studies of S. 
oleracea 

 
 
Keywords: Breeding, genetic conservation, DNA quality 
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TÍTULO: FENOLOGIA REPRODUTIVA DO Ziziphus joazeiro MART. 

Resumo 

 
Os estudos fenológico compreendem observações e análise dos diferentes 
estágios da planta e resultam em importantes dados para subsidiar práticas de 
conservação e manejo. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
fenologia reprodutiva do Ziziphus joazeiro Mart. com a finalidade de indicar o 
período propício para a coleta de frutos além de analisar se há sincronia intra-
populacional entre os eventos reprodutivos. O estudo foi conduzido em um 
ecótono Caatinga-Mata Atlântica. Foram demarcados vinte indivíduos de 
juazeiro. Utilizou-se os métodos de atividade e intensidade das fenofases 
(método de Fournier). Para a análise de sincronia, a densidade de vizinhos no 
período de maior intensidade dos eventos reprodutivos foi estimada por meio do 
índice I de Moran, sendo obtida a significância com o uso do teste de Monte 
Carlo. Foram construídos correlogramas que ilustram a autocorrelação para 
diferentes classes de distância das fenofases reprodutivas. O pico de frutificação 
ocorreu durante o mês de abril, associando-se ao período de maior precipitação. 
Conforme o valor do índice I de Moran, as plantas com intensidade superior de 
floração apresentaram padrão espacial agregado (maior densidade de vizinhos) 
até uma distância de 36 m (I de Moran = 0,290, P = 0,028), assim como para a 
frutificação (I de Moran = 0,527, P = 0,026). Concluiu-se que população de Z. 
joazeiro estudada possui floração sincronizada aliada à densidade de vizinhos, 
que determina a sua estratégia ecológica. 
 
Palavras-chave: Floração, Frutificação, Caatinga, Juazeiro 

TITLE: REPRODUCTIVE PHENOLOGY OF Ziziphus joazeiro MART. 

Abstract 

 

Phenological studies are analyzes in the different stages of the plant and result 
in important data to support conservation and management practices. Thus, the 
objective of this work was to evaluate the reproductive phenology of Ziziphus 
joazeiro Mart. with the purpose of indicating the ideal period for a fruit collection 
besides the analyzer if there is intra-population synchrony between the 
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reproductive events. The study was conducted in an Atlantic Caatinga-Mata 
Atlântica ecotone. Twenty individuals of Z. joazeiro were demarcated. The 
methods of activity and intensity of the phenophases (Fournier's method) were 
used. For a syn-chrony analysis, the density of neighbors was estimated by the 
Moran I index, being obtained a significance with the use of the Monte Carlo test. 
Correlates have been constructed that illustrate an autocorrelation for different 
classes of distances of the reproductive phenophases. The fructification peak 
obtained during the month of April, being associated to the period of greater 
precipitation. According to the value of the Moran index, plants with an intensity 
higher flowering have a aggregate spatial pattern distance of 36 m (Moran's I = 
0.290, P = 0.028), as well as for fruiting (Moran's I = 0.527, P = 0.026 ). It was 
concluded that the population of Z. joazeiro studied a series of synchronization 
configurations allied to the density of neighbors, which determine its strategy for 
ecological success. 

 
 
Keywords: Flowering, Fruiting, Caatinga, Juazeiro 
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TÍTULO: Efeito do licor pirolenhoso sobre o desempenho de frangos de corte 

Resumo 

 

A avicultura de corte representa importante alternativa de investimentos, uma 
vez que tem ciclos curtos de produção, comparativamente a outros setores 
agroindustriais. Parte significativa dessa produção é assegurada pelo uso de 
antibióticos promotores de crescimento, banidos nos principais mercados 
mundiais por promoverem a resistência bacteriana e o seu efeito residual. 
Fenômenos estes que se presumem que estejam na origem do surgimento de 
bactérias resistentes, que anulam os efeitos de fármacos usados, na medicina 
humana, constituindo assim, um grave ameaça à saúde pública. Pesquisas 
avaliando alternativas a esses produtos são realizados a fim de manter o bom 
desempenho dos frangos. O experimento foi realizado no setor da avicultura da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Escola Agrícola de Jundiaí, 
Campus do município de Macaíba. Foram utilizados 504 frangos de linhagem 
Cobb 500 não sedados distribuídos em um delineamento inteiramente 
casaualizado em sete tratamentos 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5% níveis de 
pirolenhoso e 150 ppm do antibiótico gentamicina e seis repetições. O licor de 
pirolenhoso não apresentou efeito significativo em nenhuma das variáveis 
estudadas. O licor pirolenhoso não apresenta efeito promotor de desempenho 
para frangos de corte de 8 a 42 dias. 

 
 
Palavras-chave: Frango de corte, Pirolenhoso, Desempenho 

TITLE: Effect of pyrolignous liqueur on the performance of broilers 

Abstract 

 

The poultry industry represents an important investment alternative, since it has 
short production cycles compared to other agro - industrial sectors. Significant 
part of this production is assured by the use of growth promoting antibiotics 
banned in the main world markets for promoting bacterial resistance and its 
residual effect. These phenomena are presumed to be the source of the 
emergence of resistant bacteria, which nullify the effects of drugs used, in human 
medicine, thus constituting a serious threat to public health. Research evaluating 
alternatives to these products are conducted in order to maintain the good 
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performance of the chickens. The experiment was carried out in the aviculture 
sector of the Federal University of river big do North, at the Agricultural School of 
Jundiaí, Campus of the municipality of Macaíba. A total of 504 non-sedated Cobb 
500 broiler chickens were distributed in an entirely experimental design in seven 
treatments 0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5% pyrolinose levels and 150 ppm antibiotic 
gentamicin and six replicates. Pyrolinose liqueur had noes not present a 
performance-promoting effect for broilers from 8 to 42 day significant effect on 
any of the studied variables. Pyrolinose liqueur dos. 

 
 
Keywords: Chicken cut, Pyrolinose, Performance. 
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TÍTULO: Produção de bolo de ovos enriquecido com farinha de algas pelas 

mulheres Algicutoras de Pitangui 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi preparar um bolo enriquecido com a macroalga 
Gracilaria birdiae e comparar sensorialmente com o bolo tradicional, bem como 
avaliar se existe diferença entre as amostras, medir a aceitação e a intenção de 
compra dos alimentos. A pesquisa foi desenvolvida em caráter experimental e 
conduzida de acordo com as normas de segurança, higiene e boas práticas de 
manipulação de alimentos estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). As receitas foram produzidas separadamente seguindo o 
mesmo processo de preparo e posteriormente submetidas a testes sensoriais no 
laboratório de análise sensorial do Departamento de Nutrição da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O Teste Duo-Trio foi aplicado com o 
intuito de verificar se existe diferença significativa (p<0,05) entre as amostras. O 
índice de aceitação (IA) foi calculado com base nas notas obtidas para cada 
atributo sensorial através de Escala Hedônica de nove pontos. Para estimar a 
intenção de compra das diferentes amostras apresentadas, utilizou-se escala 
hedônica de cinco pontos. As amostras não apresentaram diferença significativa 
(p<0,05) a partir do teste Duo-Trio. Constatou-se julgamento favorável para 
ambas as amostras, já que a aceitação para os atributos sensoriais odor, sabor, 
textura e aparência global, tanto para bolo controle que variou com médias entre 
84,56 e 88,89, quanto para bolo G. birdiae que variou com médias entre 74,20 e 
82,86. 
 
Palavras-chave: Alimentação, aceitação, macroalga. 

TITLE: Production of egg cake enriched with seaweed flour by the women 

Algicutoras of Pitangui 

Abstract 

The objective of this work was to prepare a cake enriched with the macroalga 
Gracilaria birdiae and to compare sensorially with the traditional cake, as well as 
to evaluate if there is difference between the samples, to measure the acceptance 
and the intention to purchase the food. The research was developed on an 
experimental basis and conducted according to the standards of safety, hygiene 
and good food handling practices established by the National Agency of Sanitary 
Surveillance (ANVISA). The recipes were produced separately following the 
same preparation process and then submitted to sensory tests in the sensory 
analysis laboratory of the Nutrition Department of the Federal University of Rio 
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Grande do Norte (UFRN). The Duo-Trio Test was applied in order to verify if there 
was a significant difference (p <0.05) between the samples. The acceptance 
index (IA) was calculated based on the scores obtained for each sensory attribute 
through the Hedonic Scale of nine points. To estimate the purchase intention of 
the different samples presented, a hedonic scale of five points was used. The 
samples did not present a significant difference (p <0.05) from the Duo-Trio test. 
It was found favorable judgment for both samples, since the acceptance for the 
sensory attributes odor, taste, texture and overall appearance, for both control 
cake varied with averages between 84.56% and 88.89%, as well as for G. birdiae 
cake which varied with averages between 74.20% and 82.86%. 
 
Keywords: Food, acceptance, macroalgae. 
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TÍTULO: Distribuição discrepante na epidemiologia da anemia falciforme 

Resumo 

A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia hereditária autossômica recessiva, 
considerada pelo Ministério da Saúde como a doença hereditária monogênica 
de maior prevalência no Brasil. A variação é diversa com acometimento clínico 
dependente dos alelos que o indivíduo porta em seu genoma. Apesar disso, esta 
é uma doença relacionada com a população negra e, portanto, muitas vezes 
ignoradas na assistência . Este estudo relaciona a quantidade de portadores do 
traço falcêmico (AS) e de anemia falciforme (SS) com cada região no país, 
destacando, também, comunidades quilombolas. Foram coletados dados de 
artigos das plataformas Scielo, PubMed e Periódicos CAPES. A análise indica a 
discrepante escassez de informação disponível sobre a quantidade de pessoas 
com anemia falciforme, principalmente em comunidades quilombolas. Dessa 
forma, há necessidade de maiores estudos que abranjam essa população, de 
forma a caracterizar geneticamente esses portadores e que se consiga medidas 
em saúde diretivas e efetivas. 

 
Palavras-chave: Anemia falciforme; quilombola; problemas genéticos 

TITLE: Discrepant distribution in the epidemiology of sickle cell disease 

Abstract 

Sickle-cell disease is an autosomal recessive hereditary hemoglobinopathy, 
considered by the Ministry of Health (MS) as the most prevalent monogenic 
hereditary disease in Brazil. The variation is diverse with clinical involvement 
dependent on the alleles that the individual carries in their genome. Despite this, 
this is a disease related to the black population and therefore often overlooked in 
the care. This study relates the number of patients with sickle cell trait (AS) and 
sickle cell disease (SS) with each region in the country, highlighting, also, 
quilombola communities. Data were collected from articles from Scielo, PubMed 
and CAPES journals. The analysis indicates the discrepancy of available 
information on the number of people with sickle cell anemia, especially in 
quilombola communities. Thus, there is a need for larger studies that cover this 
population, in order to characterize these carriers genetically and to achieve 
directives and effective health measures.Keywords: 
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Keywords: Sickle-cell disease; Black community; Genetic disorder. 
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TÍTULO: Associação entre o estado cognitivo e a condição de saúde bucal de 

idosos 

Resumo 

O estudo é uma análise transversal aninhada a uma longitudinal das condições 
de saúde bucal e do estado mental, bem como das possíveis associações de 
tais dimensões de uma população de idosos do município de Macaíba-RN. Para 
tanto, duas ondas de observações foram realizadas em uma coorte 
representativa dessa população. O exame das condições de saúde bucal buscou 
avaliar o grau de ataque de cárie (CPO-d), a condição periodontal (CPI/PIP), os 
pares de dentes em oclusão, o uso e necessidade de próteses dentárias e a 
presença de alterações em tecidos moles. Foi utilizado um questionário para a 
caracterização do perfil socioeconômico e demográfico da amostra. O exame do 
estado cognitivo se deu por meio do MEEM (Mini Exame do Estado Mental 
modificado). Quanto à avaliação longitudinal de saúde bucal da coorte observou-
se que para 22,2% dos indivíduos houve uma piora da condição de saúde bucal, 
ao passo que 115 indivíduos (63,9%) mantiveram as mesmas condições de 
saúde bucal; portanto, para 13,9% foi observada uma melhora de tais condições 
ao longo da coorte. Apesar do estado cognitivo não ter se associado à condição 
de saúde bucal dos indivíduos da coorte, observou-se que a situação de saúde 
bucal dos idosos desse município é precária e estável ao longo do tempo, o que 
dificulta associações e merece mais estudos para fomentar reflexões acerca das 
políticas de saúde públicas para essa população. 
 
Palavras-chave: idoso 1, saúde bucal 2, idoso fragilizado 3 

TITLE: Association between the cognitive state and the oral health condition of 

the elderly 

Abstract 

The study is a cross-sectional analysis nested to a longitudinal one of the oral 
health conditions and the mental state, as well as of the possible associations of 
such dimensions of an elderly population of the municipality of Macaíba-RN. For 
that, two waves of observations were performed in a representative cohort of this 
population. The examination of the oral health conditions sought to evaluate the 
degree of caries attack (CPO-d), the periodontal condition (CPI / PIP), the pairs 
of teeth in occlusion, the use and necessity of dental prostheses and the 
presence of changes in soft tissue. A questionnaire was used to characterize the 
socioeconomic and demographic profile of the sample. The examination of the 
cognitive state occurred through the MEEM (Mini Mental State Examination 
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modified). As to the longitudinal evaluation of the oral health of the cohort, it was 
observed that for 22.2% of the subjects there was a worsening of the oral health 
condition, while 115 individuals (63.9%) maintained the same conditions of oral 
health; therefore, to 13.9% an improvement of these conditions was observed 
throughout the cohort. Although the cognitive status was not associated with the 
oral health condition of the individuals in the cohort, it was observed that the oral 
health situation of the elderly in this municipality is precarious and stable over 
time, which hampers associations and deserves more studies to encourage 
reflections on public health policies for this population. 
 
Keywords: aged 1, oral health 2, frail elderly 3 
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TÍTULO: EFEITOS DA PRÁTICA MENTAL NO CONGELAMENTO DA MARCHA 

DE INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON IDIOPÁTICA: ensaio clínico 

randomizado 

Resumo 

 

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurológico que afeta a 
funcionalidade do indivíduo, principalmente a marcha. Sendo assim, novas 
propostas terapêuticas estão se desenvolvendo, como a prática mental (PM) 
para melhorar a reabilitação de indivíduos com DP. A PM trata-se de uma 
estratégia cognitiva que permite um treino mental sequencial de uma tarefa 
motora sem precisar executá-la. Esse estudo teve como objetivo elaborar um 
protocolo associando PM à prática física (PF) para verificar sua adequação e 
aplicabilidade na DP. Métodos: O estudo é um ensaio clínico randomizado, 
simples-cego, com 34 indivíduos, entre 45 e 75 anos, diagnosticados com DP 
entre as fases leve a moderada da doença e com capacidade de gerar imagem 
mental. Os pacientes foram avaliados quanto ao seu nível cognitivo, nitidez da 
imagem mental, mobilidade e variáveis cinemáticas da marcha. Os voluntários 
foram divididos aleatoriamente em grupos experimental (GE) e grupo controle 
(GC). O GC foi submetido ao protocolo de PF, e o GE realizou a PF associado a 
PM. Foram realizadas 12 sessões, 3 vezes por semana. As reavaliações foram 
feitas um dia após o final do protocolo e outra sete dias após. Resultados: Nos 
achados preliminares não foram percebidas diferenças significativas entre os 
dois grupos, no entanto, o GE apresentou diferença intragrupo nas análises 
cinemáticas. Conclusão: O treino associado de PM com PF não mostrou 
resultados superiores à PF na marcha de indivíduos com DP. 

 
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson, prática mental, protocolo. 

TITLE: EFFECTS OF MENTAL PRACTICE ON THE GAIT OF INDIVIDUALS 

WITH IDIOPATHIC PARKINSON DISEASE: RANDOMIZED CLINICAL TRIAL 

Abstract 
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Introduction: Parkinson's disease (PD) is a neurological disorder that affects the 
individual's functioning, especially gait. Because that, new therapeutic proposals 
are being developed, such as mental practice (MP) to improve the rehabilitation 
of individuals with PD. MP is a cognitive strategy that allows a sequential mental 
training of a motor task without having to perform it. This study aimed to develop 
a protocol associating MP with physical practice (PP) to verify its suitability and 
applicability in PD. Method: The study is a randomized, simple-blind clinical trial 
with 34 individuals, aged 45 to 75 years, diagnosed with PD, with mild to 
moderate disease state and with mental imaging ability. The patients were 
evaluated for their cognitive level, mental image sharpness, mobility and 
kinematic gait variables. The volunteers were randomly divided into experimental 
(EG) and control (CG) groups. The CG was submitted to the PP protocol, and the 
EG performed the PP associated with MP. Twelve sessions were performed, 3 
times per week. Reassessments were made one day after the end of the protocol 
and another seven days after. Results: In the preliminary findings, no significant 
differences were found between the two groups, however, intra-group differences 
were observed in the kinematic analyzes. Conclusion: The associated training of 
MP with PP did not show better results than the PF only in the gait of individuals 
with PD. 

 
 
Keywords: Parkinson's disease, mental practice, protocol. 
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TÍTULO: DESEMPENHO DE COLÔNIAS DE Apis mellífera ALIMENTADAS 

ARTIFICIALMENTE COM XAROPE EM DIFERENTES PROPORÇÕES 

Resumo 

RESUMO As abelhas do gênero Apis vivem em colônias com em média 50 a 60 
mil indivíduos, são altamente organizados e especializados, são insetos 
eusociais, vivem em colônias e são organizadas por castas,cada indivíduo tem 
suas funções bem definidas e executadas. A apicultura é uma atividade 
crescente por ser capaz de aproveitar a mão-de-obra familiar, gerar renda e fixar 
o homem no campo, o agricultor familiar tem na atividade apícola uma estratégia 
de sobrevivência no campo, sendo uma opção para complementar de renda. A 
maior dificuldade encontrada por os apicutores que exploram a Caatinga, 
estárelacionada com a oferta de pasto apícola em quantidade suficiente para as 
necessidades de consumo e produção das abelhas na época da seca. O 
consumo de proteína, vitaminas, minerais e outros microelementos para o 
desenvolvimento das abelhas são essenciais, sendo importante que se tenha 
mais estudos acerca da importância da alimentação das abelhas. Na região 
semiárida a baixa produtividade das colônias tem sido problematizada pela falta 
de néctar e pólen da pastagem apícola na estação seca, No período chuvoso a 
flora apícola apresenta grande diversidade de espécies e alta concentração de 
alimento, mas na estação seca, ocorre uma escassez de alimento para as 
abelhas. Sendo assim, necessária uma alimentação complementar para 
assegurar a produtividade e os lucros da atividade. A falta de recursos para 
adquirir o alimento e o desconhecimento de produtos que possam ser oferecidos 
 
Palavras-chave: alimentação, abelha, colmeia. 

TITLE: PERFORMANCE OF COLONIES OF APIS MELÍFERA ARTIFICIALLY 

FEEDED WITH SYRUP IN DIFFERENT PROPORTIONS 

Abstract 

Bees of the genus Apis live in colonies with on average 50 to 60 thousand 
individuals, are highly organized and specialized, are eusocial insects, live in 
colonies and are organized by castes, each individual has its functions well 
defined and executed. Beekeeping is a growing activity because it is able to take 
advantage of family labor, generate income and set the man in the field, the family 
farmer has in beekeeping a survival strategy in the field, being an option to 
supplement income The greatest difficulty found by the apicutores that exploit the 
Caatinga is related to the supply of apiculture pasture in sufficient quantity for the 
consumption and production needs of the bees during the dry season. The 
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consumption of protein, vitamins, minerals and other microelements for the 
development of bees is essential and it is important to have more studies about 
the importance of bee feeding. In the semi-arid region, the low productivity of the 
colonies has been problematized due to the lack of nectar and pollen of the 
apicultural pasture in the dry season. In the rainy season, the bee flora presents 
great diversity of species and high concentration of food, but in the dry season 
there is a shortage of food for bees. Therefore, complementary food is needed to 
ensure the productivity and profits of the activity. . The lack of resources to 
acquire the food and the lack of knowledge of products that can be offered to the 
bees are the reasons that prevent the feeding of the colonie 
 
Keywords: food, bee, hive. 
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TÍTULO: PROGNÓSTICO DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE LÁBIO 

Resumo 

O câncer de lábio é o sexto de tipo de câncer mais prevalente no mundo e a 
neoplasia maligna mais comum da cavidade oral. Em decorrência disso, este 
estudo determinou a frequência, o perfil epidemiológico e a sobrevida dos casos 
de carcinoma epidermóide de lábio (CEL) da Liga Norte Riograndense Contra o 
Câncer (LNRCC). Para tanto, foi feito um estudo prognóstico, do tipo 
retrospectivo, analisando prontuários de pacientes cadastrados na LNRCC 
diagnosticados com carcinoma epidermóide de lábio, dos últimos 15 anos. As 
informações coletadas dos prontuários foram: sexo, idade, cor da pele, 
escolaridade, profissão, ocupação, exposição do indivíduo a fatores de risco, 
além de parâmetros clínicos, como localização tumoral, estadiamento clínico e 
patológico e tratamento executado. O banco de dados foi montado e analisado 
no software STATA/IC versão 12.0 (StataCorp, CollegeStation, TX) e SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) versão 22.0, sendo os dados 
avaliados inicialmente de maneira descritiva e posteriormente em busca de 
associações. Foram analisados 355 casos de carcinoma epidermóide de lábio, 
sendo 248 homens e 107 mulheres. A idade média foi de 65,6, indivíduos pardos, 
predominantemente, indivíduos analfabetos, trabalhadores rurais e que moram 
no leste potiguar. A sobrevida dos pacientes em 5 anos foi de 88,79% pra 
homens e 87,28% para mulheres. Essas informações são importantes para 
identificar a população de risco a fim de reduzir esse agravo. 
 
Palavras-chave: Carcinoma Epidermóide de Lábio; frequência; epidemiologia; 

sobrevida. 

TITLE: SURVEY AND FACTORS ASSOCIATED WITH THE PROGNOSIS OF 

CARCINOMA ORAL EPIDERMOIDE 

Abstract 

Lip cancer is the sixth most prevalent type of cancer in the world and the most 
common malignant neoplasm of the oral cavity. As a result, this study determined 
the frequency, and survival epidemiological profile of cases of squamous cell 
carcinoma of the lip (CEL) Northern Riograndense League Against Cancer 
(LNRCC). For that, a retrospective prognostic study was performed, analyzing 
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the charts of patients enrolled in the LNRCC diagnosed with squamous cell 
carcinoma of the lip of the last 15 years. Information collected from medical 
records were: sex, age, skin color, education, profession, occupation, exposure 
to individual risk factors, and clinical parameters such as tumor location, clinical 
and pathological staging and treatment performed. The database was assembled 
and analyzed in STATA / IC version 12.0 (Stata Corp, College Station, TX) and 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 22.0, and the data initially 
evaluated descriptively and later for associations. A total of 355 cases of 
squamous cell carcinoma of the lip were analyzed, being 248 men and 107 
women. The mean age was 65.6, brown individuals, predominantly illiterate 
individuals, rural workers living in the eastern part of the state. Patient survival at 
5 years was 88.89% for men and 87.28% for women. The informationes 
presented is useful for identifying population at risk. 
 
Keywords: Squamous Cell Carcinoma of the Lip; frequency; epidemiology; 

survival. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA 25(OH)D E ASSOCIAÇÕES COM A VITAMINA D DA 

DIETA E EXPOSIÇÃO SOLAR 

Resumo 

A insuficiência cardíaca (IC) representa um grande problema de saúde e é 
considerada uma doença complexa com diversas causas. Sendo assim, a 
vitamina D e sua via metabólica têm sido descrita como agente relacionados à 
IC, tanto no desenvolvimento como na progressão da doença. Este estudo 
objetivou avaliar as associações entre as concentrações de 25(OH)D e vitamina 
D dietética e escore de exposição solar. O estudo é caracterizado como do tipo 
descritivo transversal e 
foi desenvolvido com uma amostra de 44 pacientes acompanhados no 
Ambulatório Interprofissional de Insuficiência Cardíaca (AMIIC). A avaliação 
dietética foi realizada a partir de três recordatórios de 24h, cujos dados foram 
analisados por meio do software Virtual Nutri Plus 2.0®. As variáveis foram 
expressas em média e desvio-padrão com o auxílio do programa SPSS v. 17.0. 
Em relação aos aspectos clínicos, 63,6% dos pacientes apresentaram fração de 
ejeção do ventrículo esquerdo reduzida (<40%) e considerando a classe 
funcional, 70,7% foram definidos como NYHA I. A concentração média da 
25(OH)D foi de 39,6 ng/ml e 70,5% dos pacientes apresentaram uma 
classificação suficiente da 25OHD e o consumo médio da vitamina D dietética 
foi de 2,73 (1,17) µg/dia. Diante das análises feitas nesse estudo, foi possível 
concluir que não houve uma correlação significante entre as concentrações de 
25OHD, exposição solar e vitamina D dietética. 
 

  

 
Palavras-chave: Vitamina D. Insuficiência cardíaca. Exposição solar. 

TITLE: EVALUATION OF 25(OH)D AND ASSOCIATIONS WITH VITAMIN D 

DIET AND SOLAR EXPOSURE 

Abstract 
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Heart failure (HF) represents a major health problem and a complex disease with 
several causes. Thus, vitamin D and its metabolic pathway have been described 
as an agent related to HF, both in its development and in the disease. This study 
aimed to evaluate the associations between 25 (OH) D concentrations and 
dietary vitamin D and sun exposure score. The study is characterized as being of 
the transverse descriptive type and was developed with a sample of 44 patients 
followed at the Interprofessional Heart Failure Outpatient Clinic (AMIIC). The 
dietary assessment was performed from three 24-hour reminders, whose data 
were analyzed using Virtual Nutri Plus 2.0® software. The variables were 
expressed as mean and standard deviation with the aid of the SPSS v. 17.0. 
Regarding clinical aspects, 63.6% of the patients had reduced left ventricular 
ejection fraction (<40%) and, considering functional class, 70.7% were defined 
as NYHA I. The mean concentration of 25 (OH) D was 39.6 ng / ml and 70.5% of 
patients presented a sufficient 25OHD score and the mean dietary vitamin D 
intake was 2.73 (1.17) μg / day. Considering the analyzes made in this study, it 
was possible to conclude that there was no significant correlation between the 
concentrations of 25OHD, sun exposure and dietary vitamin D. 

 
 
Keywords: Vitamin D. Heart failure. Solar exposure. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 674 

 

CÓDIGO: SB0733 

AUTOR: PATRICK WANDERSON FERREIRA DE MOURA 

ORIENTADOR: FABIO MAGNO DA SILVA SANTANA 

 

 

TÍTULO: Implementação de ações educativas com ênfase em boas práticas na 

manipulação aos feirantes que comercializam pescado nas feiras livres do 

município de Macaíba-RN 

Resumo 

 

A feira livre desempenha um papel socioeconômico fundamental, principalmente 
para pequenos produtores e pescadores. No entanto, a falta de fiscalização da 
oferta e comercialização dos alimentos por feirantes podem trazer 
consequências indesejáveis ao consumidor. A feira é considerada potencial 
veiculador quanto à ocorrência de doenças de origem alimentar e representa 
atualmente um dos desafios ao serviço de vigilância sanitária, uma vez que 
proliferam a cada momento e não há grande preocupação do governo para 
fiscalizá-la adequadamente. Com objetivo de repassar conhecimento de Boas 
Práticas de Manipulação através de uma cartilha elaborada sobre pescado na 
feira livre de Macaíba. Tendo que realizar encontros com feirantes, fazendo 
minicurso. Concluiu-se que a comercialização dos pescados na feira livre de 
Macaíba não é respeitada a legislação vigente, pois existem graves problemas 
higiênico-sanitários que comprometem a qualidade dos produtos e colocam em 
risco a saúde do consumidor. 

 
 
Palavras-chave: higiene, fiscalização, comercialização. 

TITLE: Implementation of educational actions with emphasis on good practices 

in the handling of the marketers selling fish in the free fairs of the municipality of 

Macaíba-RN 

Abstract 

 

The fair has a fundamental socioeconomic role, especially for small producers 
and fishermen. However, the lack of inspection of the supply and marketing of 
foods by marketers can have undesirable consequences for consumers. The fair 
is considered a potential vehicle for the occurrence of food-borne diseases and 
is currently one of the challenges to the health surveillance service, since they 
proliferate every moment and there is great concern of the government to 
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supervise it adequately. In order to pass on knowledge of Good Manipulation 
Practices through an elaborate book about fish in the free fair of Macaíba. Having 
to meet with marketers, doing mini-course. It was concluded that the 
commercialization of the fish in the free fair of Macaíba is not respected the 
current legislation, because there are serious hygiene and sanitary problems that 
compromise the quality of products and endanger the health of the consumer. 

 
 
Keywords: hygiene, inspection, marketing. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 676 

 

CÓDIGO: SB0734 

AUTOR: YURI SANTOS ALVES 

ORIENTADOR: MERCIA MARIA DE SANTI ESTACIO 

 

 

TÍTULO: A efetividade das PICS no processo saúde-doença dos usuários do 

serviço de saúde público na Região Metropolitana de Natal 

Resumo 

Esta pesquisa objetivou identificar as Práticas Integrativas e Complementares 
nos serviços de atenção primária em saúde na Região Metropolitana de 
Natal/RN. Trata-se de uma análise de natureza quantitativa e qualitativa, de 
multimétodos, elaborando instrumentos que viabilizem a construção das 
informações que pretende apresentar ao seu término. A pesquisa foi iniciada em 
agosto de 2015, onde até o presente momento da pesquisa, os questionários 
iniciais foram aplicados em cerca de 51 estabelecimentos de saúde, que 
corresponde 68,9% do total. Dos quais 07 unidades oferecem alguma prática 
integrativas aos usuários, dentre elas, yoga, dança circulares, acupuntura, 
cantoterapia, aromaterapia e entre outros. Esse estudo permitiu analisar a 
inserção das práticas integrativas e complementares em saúde no processo 
saúde-doença de alguns usuários que utilizam estas práticas. Na rede de 
atenção do Sistema Único de Saúde, as PICS têm apresentado ótimos 
resultados, auxiliando na promoção e prevenção de agravos em saúde dos seus 
usuários, bem como incentivando uma maior participação da comunidade e 
também estabelecendo uma nova compreensão do processo saúde-doença. Os 
dados mais específicos sobre os usuários portadores de doenças crônicas e, 
que utilizam as PICS, serão coletados a partir de 2018.2, dando continuidade à 
pesquisa. 
 
Palavras-chave: Praticas Integrativas. Saúde-doença. Doenças Crônica. 

TITLE: The effectiveness of PICS in the health-disease process of users of the 

public health service in the Metropolitan Region of Natal 

Abstract 

This research aimed to identify Integrative and Complementary Practices in 
primary health care services in the Metropolitan Region of Natal / RN. It is an 
analysis of a quantitative and qualitative nature, of multimethods, elaborating 
instruments that make feasible the construction of the information that it intends 
to present at its conclusion. The survey was initiated in August 2015, where until 
the present moment of the research, the initial questionnaires were applied in 
about 51 health facilities, which corresponds to 68.9% of the total. Of which 07 
units offer some practice integrative to users, among them, yoga, circular dance, 
acupuncture, chantotherapy, aromatherapy and others. This study allowed 
analyzing the insertion of integrative and complementary practices in health in 
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the health-disease process of some users who use these practices. In the Unified 
Health Care network, PICS have presented excellent results, helping to promote 
and prevent health problems for its users, as well as encouraging greater 
community participation and also establishing a new understanding of the health-
disease process. The most specific data about chronic disease users and those 
using the PICS will be collected from 2018.2, continuing the research. 
 
Keywords: Integrative Practices. Health-disease. Chronic Diseases. 
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TÍTULO: Reações biomiméticas com flavonoide utilizando metaloporfirnas 

Resumo 

Neste estudo foi utilizado o flavonoide orientina, um marcador químico da 
espécie Passiflora edulis var. flavicarpa, como substrato para reações 
biomimeticas utilizadas para simular as reações de metabolização do CYP. 
Esses estudos de metabolismo in vitro geram resultados complementares aos 
estudos de metabolismo in vivo, diminuindo a quantidade de animais 
necessários nesta etapa de desenvolvimento. O estudo teve como objetivo 
realizar reações de oxidação utilizando o catalisador de Jacobsen, o catalisador 
derivado de Salen (Mn(3MeOSalen)Cl) e os oxidantes PhIO e m-CPBA para 
avaliar a influencia na reatividade do flavonoide comparando com seu isômero 
de posição, isoorienina, determinar o consumo do substrato orientina por CLUE-
DAD e caracterizar os produtos de reação por LC-MS e LC-MS/MS. Nas reações 
de oxidação, a orientina foi utilizada nas proporções de 1:10:10, 1:20:20 e 
1:30:30 (catalisador:oxidante:substrato), onde a reação da orientina com PhIO 
na proporção 1:10:10 apresentou maior consumo de substrato para ambos os 
catalisadores. A análise quantitativa foi realizada por CLUE-DAD e a qualitativa 
por LC-MS E LC-MS/MS. O catalisador Mn(3MeOSalen)Cl formou uma maior 
quantidade de produtos que o catalisador de Jacobsen indicando que a alteração 
dos substituintes dos anéis contribuíram significativamente para a diferença na 
formação dos produtos. Foi observado ainda a formação de epóxidos que são 
altamente reativos e podem causar toxicidade.  
 
Palavras-chave: Orientina. Catalisador Mn(3MeOSalen)Cl. Catalisador de 

Jacobsen. 

TITLE: Biomimetic reactions using metalloporphyrin model of a flavonoid. 

Abstract 

In this study the flavonoid orientin, a chemical marker of the species Passiflora 
edulis var. flavicarpa as a substrate for biomimetic reactions used to simulate 
CYP metabolism reactions. These in vitro metabolism studies generate 
complementary results to in vivo metabolism studies, decreasing the amount of 
animals needed at this stage of development. The study aimed to carry out 
oxidation reactions using the Jacobsen catalyst, the catalyst derived from Salen 
(Mn(3MeOSalen)Cl) and the PhIO and m-CPBA oxidants to evaluate the 
influence on flavonoid reactivity, determine the consumption of the substrate 
orientin by CLUE-DAD and characterize the reaction products by LC-MS and LC-
MS / MS. In the oxidation reactions, the orientin was used in the proportions of 
1:10:10, 1:20:20 and 1:30:30 (catalyst:oxidant:substrate), where the reaction of 
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the orientin with PhIO in the proportion 1:10:10 showed higher substrate 
consumption for both catalysts. The quantitative analysis was performed by 
CLUE-DAD and the qualitative by LC-MS and LC-MS/MS. The Mn (3MeOSalen) 
Cl catalyst formed a greater amount of products than the Jacobsen catalyst 
indicating that the change in ring substituents contributed significantly to the 
difference in the formation of the products. It has also been observed the 
formation of epoxides which are highly reactive and can cause toxicity.  
 
Keywords: Orientin. Mn(3MeOSalen)Cl catalyst. Jacobsen catalyst. 
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TÍTULO: Pesquisa dos Vírus Dengue, Zika e Chikungunya no Estado do Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

As arboviroses retratam um sério problema de saúde pública no estado do Rio 
Grande do Norte (RN). Os vírus Dengue (DENV) e Zika (ZIKV) pertencem a 
família Flaviviridae, gênero Flavivirus, sendo constituídos por RNA fita simples 
com polaridade positiva. Já o vírus Chikungunya (CHIKV) pertence à família 
Alphaviridae, estando também envolvido na problemática das arboviroses no 
estado. O objetivo deste estudo foi pesquisar os vírus Dengue, Zika e 
Chikungunya no estado do Rio Grande do Norte através de métodos de detecção 
molecular. Para a pesquisa, foram processadas amostras de sangue total, soro 
e/ou urina, de pacientes provenientes de diferentes centros de saúde e hospitais 
da rede pública do estado. O RNA viral das amostras foi extraído através do 
Qiamp® Viral Mini Kit, de acordo com o protocolo estabelecido pelo fabricante. 
A técnica da transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase em 
tempo real (qRT-PCR) foi empregada para a detecção dos ZIKV e CHIKV, 
enquanto que para pesquisa e tipagem dos DENV, foi empregado o protocolo de 
RT-PCR convencional estabelecido por Lanciotti e colaboradores., Um total de 
146 casos foram estudados, destes, 31 casos foram positivos para os vírus 
Dengue (27 DENV-1 e 4 DENV-3). Os resultados obtidos reforçam a 
necessidade de um monitoramento contínuo das arboviroses e a urgência de 
medidas de controle vetorial. 
 
Palavras-chave: Dengue, Zika, Chikungunya, arboviroses, detecção molecular. 

TITLE: RESEARCH OF DENGUE, ZIKA AND CHIKUNGUNYA VIRUSES IN 

THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE. 

Abstract 

Arboviruses are a serious public health problem in the state of Rio Grande do 
Norte (RN). Dengue viruses (DENV) and Zika (ZIKV) belong to the family 
Flaviviridae, genus Flavivirus, consisting of single stranded RNA with positive 
polarity. Chikungunya virus (CHIKV) belongs to the Alphaviridae family, being 
also involved in the problem of arboviruses in the state. The objective of this study 
was to investigate Dengue, Zika and Chikungunya viruses in the state of Rio 
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Grande do Norte through molecular detection methods. For the research, 
samples of whole blood, serum and / or urine of patients from different health 
centers and hospitals of the state public network were processed. Viral RNA from 
the samples was extracted through the Qiamp® Viral Mini Kit, according to the 
protocol established by the manufacturer. The reverse transcription technique 
followed by real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) was used for the 
detection of ZIKV and CHIKV, whereas for DENV screening and typing using the 
conventional RT-PCR protocol established by Lanciotti et al.. A total of 146 cases 
were studied. Of these, 31 cases were positive for DENV (27 DENV-1 and 4 
DENV-4). The results obtained reinforce the need for a monitoring continuity of 
arboviruses and the urgency of vector control measures. 
 
Keywords: Dengue, Zika, Chikungunya, arboviruses, molecular detection. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS ARBOVIROSES 

DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

BRASIL. 

Resumo 

O acompanhamento do comportamento epidemiológico das arboviroses é de 
extrema relevância, tendo em vista que o conhecimento acerca das 
consequências da circulação simultânea dos vírus da dengue, chikungunya e 
zika ainda é incipiente. A compreensão abrangente da realidade regional é 
essencial para o estabelecimento de estratégias importantes para a redução de 
risco e vulnerabilidade de indivíduos e comunidades, além da adaptação das 
políticas públicas vigentes no contexto epidemiológico local. Dessa forma é de 
grande relevância pesquisar a caracterização epidemiológica das arboviroses no 
Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. O estudo será constituído a partir da 
análise do perfil epidemiológico das arboviroses no estado do Rio Grande do 
Norte de 2015 a 2017. A população será composta por todos os casos 
notificados e confirmados de dengue, chikungunya e zika durante o período em 
questão, obtidos a partir dos Boletins Epidemiológicos sobre as arboviroses, 
divulgados pela Secretaria da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte 
(SESAP-RN) Os resultados apontam 2016 como o ano de maior infecção pelos 
arbovírus, Dengue, Zika e Chikungunya. Coincidentemente, segundo o sexo e 
faixa etária encontradas, as três arbovirores, apresentaram uma maior incidência 
dos casos, pelo o sexo feminino e a faixa etária mais afetada foi 20 à 34 anos. 
 
Palavras-chave: Infecção por arbovírus; Epidemiologia; Educação em Saúde. 

TITLE: EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE ARBOVIROSES 

DENGUE, ZIKA AND CHIKUNGUNYA IN THE STATE OF RIO GRANDE DO 

NORTE, BRAZIL. 

Abstract 

Monitoring the epidemiological behavior of arboviruses is extremely relevant, 
since knowledge about the consequences of the simultaneous circulation of 
dengue, chikungunya and zika viruses is still incipient. Comprehensive 
understanding of the regional reality is essential for the establishment of 
important strategies to reduce the risk and vulnerability of individuals and 
communities, as well as the adaptation of public policies in place in the local 
epidemiological context. Thus, it is of great relevance to investigate the 
epidemiological characterization of arboviruses in the State of Rio Grande do 
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Norte, Brazil. The study will be constituted from the analysis of the 
epidemiological profile of arboviruses in the state of Rio Grande do Norte from 
2015 to 2017. The population will be composed of all reported and confirmed 
cases of dengue, chikungunya and zika during the period in question, obtained 
from (SESAP-RN). The results point to 2016 as the year of greatest infection by 
arboviruses, Dengue, Zika and Chikungunya, from the Epidemiological Bulletins 
on arboviruses, released by the State Public Health Secretariat of Rio Grande do 
Norte. Coincidentally, according to the sex and age group, the three arboviruses 
had a higher incidence of cases, with females and the age group most affected 
being 20 to 34 years old. 
 
Keywords: Arbovirus infection; Epidemiology; Health education. 
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TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO DOS DOCENTES E 

DISCENTES DE ENFERMAGEM SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

Resumo 

Objetivo: realizar uma análise comparativa entre o conhecimento dos docentes 
e discentes de enfermagem sobre o suporte básico de vida. Métodos: estudo 
exploratório-descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado na 
Escola de Saúde e Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). A amostra foi composta por 40 docentes e 89 
discentes de enfermagem, entre fevereiro e abril de 2018. Os dados foram 
coletados com a utilização de um questionário validado em etapas anteriores, 
sendo avaliados no software SPSS, versão 20. Resultados: em todas as 
questões o percentual de acerto dos docentes foi maior que dos discentes. Os 
maiores índices de acertos dos docentes e discentes foram com relação ao local 
de ocorrência de uma RCP (100% e 83,1%), identificação dos sinais clínicos 
característicos desse quadro (92,5% e 70,8%) e a relação das compressões 
torácicas e ventilações nos pacientes adultos (72,5% e 70,8%). As questões que 
obtiveram o maior percentual de erro por parte de ambos foram quando suspeitar 
de uma parada respiratória (52,5% e 77,5%) e as situações especiais para a 
utilização do desfibrilador externo automático (90,0% e 95,5%). Conclusão: 
constata-se que apesar dos docentes terem acertados mais questões que os 
discentes, ainda há lacunas significativas sobre o assunto em ambas as 
categorias estudadas. O presente trabalho ajuda a enfermagem a proporcionar 
a segurança dos pacientes e potencializar as chances de sobrevida. 

 
Palavras-chave: Cardiologia; Enfermagem; Reanimação Cardiopulmonar. 

TITLE: COMPARISON BETWEEN THE KNOWLEDGE OF TEACHERS AND 

NURSING TEACHERS ABOUT THE BASIC SUPPORT OF LIFE 

Abstract 

Objective: to perform a comparative analysis between the knowledge of teachers 
and nursing students about basic life support. Methods: an exploratory-
descriptive cross-sectional study with a quantitative approach, carried out at the 
School of Health and Nursing Department of the Federal University of Rio Grande 
do Norte (UFRN). The sample consisted of 40 teachers and 89 nursing students 
between February and April 2018. Data were collected using a questionnaire 
validated in previous stages and evaluated in SPSS software version 20. Results: 
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in all questions the percentage of teachers' achievement was higher than that of 
the students. The highest scores of teachers and students were related to the 
place of occurrence of a CPR (100% and 83.1%), identification of the clinical 
signs characteristic of this condition (92.5% and 70.8%) and the relationship of 
chest compressions and ventilations in adult patients (72.5% and 70.8%). The 
questions that obtained the highest percentage of error by both were when they 
suspected a respiratory arrest (52.5% and 77.5%) and the special situations for 
the use of the automatic external defibrillator (90.0% and 95, 5%). Conclusion: it 
is verified that although the teachers have answered more questions than the 
students, there are still significant gaps on the subject in both categories studied. 
The present work helps nursing to provide patient safety and increase the 
chances of survival. 
 
Keywords: Cardiology; Nursing; Cardiopulmonary Resuscitation. 
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TÍTULO: EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE CÉLULAS-TRONCO 

MESENQUIMAIS HUMANAS NA PRESENÇA DE NANOPARTÍCULAS DE 

TITÂNIO 

Resumo 

As células-tronco mesenquimais humanas são as melhores candidatas para 
serem aplicadas na técnica de regeneração tecidual. Nela é necessário o uso de 
um biomaterial então logo pensou-se no titânio pela sua alta durabilidade e 
biocompatibilidade. Porém com o tempo ele se fragmenta e libera nanopartículas 
no corpo. Para ver o possível potencial patológico desse biomaterial, foi feito o 
transcriptoma de células-tronco mesenquimais humanas cultivadas com as 
nanopartículas de titânio. Porém além de células-tronco de cariótipo normal 
realizou-se a análise de expressão de células com cariótipo com uma inversão 
paracêntrica em uma região de genes relacionados ao reparo de DNA e 
tumorigênese. Com esses dados foi feita uma expressão diferencial e um 
enriquecimento funcional e viu-se que as células de cariótipo invertido 
apresentavam muito mais genes diferencialmente expressos e que, no geral, 
eles estavam relacionados a processos de crescimento e diferenciação.  
 
Palavras-chave: Células-tronco mesenquimais humanas; titânio; biologia de 

sistemas. 

TITLE: DIFFERENTIAL EXPRESSION OF HUMAN MESENQUIMIAL STEM 

CELLS IN THE PRESENCE OF TITANIUM NANOPARTICLES 

Abstract 

Human mesenchymal stem cells are the best candidates to be applied in tissue 
regeneration technique. It requires the use of a biomaterial so titanium was soon 
thought of for its high durability and biocompatibility. But over time it fragments 
and releases nanoparticles in the body. To see the possible pathological potential 
of this biomaterial, the transcriptome of human mesenchymal stem cells cultured 
with titanium nanoparticles was made. However, in addition to normal karyotype 
stem cells, the expression of karyotype cells with a paracentric inversion in a 
region of genes related to DNA repair and tumorigenesis was performed. With 
these data a differential expression and a functional enrichment were made and 
it was found that inverted karyotype cells had many more differentially expressed 
genes and that, in general, they were related to growth and differentiation 
processes. 
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Keywords: Human mesenchymal stem cells; titanium; systems biology. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CARDÁPIOS OFERTADOS EM UM 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO: UMA ABORDAGEM SUSTENTÁVEL 

Resumo 

Diante do processo de transição alimentar, o mercado de alimentação coletiva 
vem se tornando uma opção cada vez mais aceita no Brasil. Contudo, é 
essencial o trabalho do nutricionista neste segmento, sobretudo por atuar no 
gerenciamento da produção sob o ponto de visto do controle microbiológico e no 
adequado planejamento de cardápio, proporcionando e incentivando a 
alimentação saudável, com produção sustentável, visando reduzir a incidência 
de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. O cardápio deve ofertar alimentos 
que contribuam para alimentação saudável, contendo porções significativas de 
frutas, verduras e cereais integrais, evitando a elaboração de preparações ricas 
em açúcar, sódio e gorduras, conforme recomendações oficiais. Diante do 
exposto, este trabalho propõe-se avaliar os cardápios ofertados no Restaurante 
Universitário da UFRN, durante o mês de maio 2018, com o propósito de 
identificar a qualidade dos alimentos de acordo com o nível de processamento 
dos ingredientes oferecidos nas refeições do desjejum e almoço, categorizados 
pelo Guia Alimentar para População Brasileira. Os dados demonstraram 
variedade na oferta dos alimentos, em especial os alimentos in natura, que no 
almoço atingiu 46%, porém no desjejum foi verificada elevada quantidade de 
alimentos processados e ultra processados, que chegou a 16% do total de 
ingredientes utilizados, que além de não serem marcadores de uma alimentação 
saudável e, não garantem um consumo consciente e sustentável. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Saúde. Cardápios. Processamento de 

alimentos. 

TITLE: NUTRITIONAL EVALUATION OF MENUS OFFERED IN A UNIVERSITY 

RESTAURANT: A SUSTAINABLE APPROACH 

Abstract 

 

Faced with the process of food transition, the collective food market has become 
an increasingly accepted option in Brazil. It is estimated that around 20.9 million 
meals per day will be carried out in 2018. However, the work of the nutritionist in 
this segment is essential, especially for acting in the management of production 
under the microbiological control point and in the adequate planning of the menu, 
providing and encouraging healthy eating, with sustainable production, aiming to 
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reduce the incidence of Chronic No communicable Diseases. The menu should 
offer foods that contribute to healthy eating, containing significant portions of 
fruits, vegetables and whole grains, avoiding the preparation of preparations rich 
in sugar, sodium and fats, according to official recommendations. In the light of 
the above, this work intends to evaluate the menus offered in the University 
Restaurant of UFRN, during the month of May 2018, with the purpose of 
identifying the quality of the foods according to the level of processing of the 
ingredients offered in the meals of the breakfast and categorized by the Food 
Guide for Brazilian Population. The data showed a variety of foods, especially 
fresh foods, which at lunch reached 46%, but at breakfast, a large amount of 
processed and ultra-processed foods was verified, which reached 16% of the 
total ingredients used. Are not markers of healthy eating and do not guarantee 
conscious and sustainable consumption. 

 
 
Keywords: Sustainability. Menus. Food Processing. Health. 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DO NÍVEL SOCIOECONÔMICO NA RESOLUÇÃO 

TEMPORAL DE ADULTOS 

Resumo 

 

Introdução: Alterações na resolução temporal podem gerar falhas na 
identificação de variações acústicas na fala, logo, pesquisas sobre a influência 
socioeconômica são necessárias para confirmar possíveis interferências. 
Objetivo: Investigar a influência socioeconômica na resolução temporal de 
adultos. Metodologia: Estudo prospectivo e experimental. A amostra foi 
composta por 48 sujeitos na faixa-etária de 18 a 50 anos, (X = 25,40 ± 7,36) 
divididos sob categorização dos níveis socioeconômicos da ABEP em três 
grupos: G1: 11 sujeitos no nível A; G2: 19 no nível B1 e B2 e G3: 18 no nível C1, 
C2, D e E. Todos com limiares auditivos normais e sem alterações neurológicas, 
psiquiátricas e/ou psicológicas nem queixas audiológicas e/ou otológicas com 
desempenho superior a 95% no teste dicótico de dígitos. Realizaram os testes 
de resolução temporal Random Gap Detection (RGDT) e o Gap-in-noise (GIN). 
Utilizou-se nos resultados o teste Shapiro-Wilk para análise de normalidade e o 
teste de Kruskall Wallis para análise socioeconômica, ambos com 5% de nível 
de significância. Resultados: Houve diferenças estatisticamente significativas no 
teste RGDT na frequência de 500 Hz e na média das frequências em função do 
nível socioeconômico. No teste GIN não houve diferença do desempenho no 
teste GIN em função do nível socioeconômico. Conclusões: O uso do teste 
RGDT deve levar em consideração a variável socioeconômico fato não 
necessário no uso clínico do teste GIN. 

 
 
Palavras-chave: Resolução temporal. Influência socioeconômica. Adultos. 

TITLE: INFLUENCE OF THE SOCIOECONOMIC LEVEL IN THE TEMPORAL 

RESOLUTION OF ADULTS 

Abstract 
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Theme: Alterations in temporal resolution may lead to failures in the identification 
of acoustic variations in speech, so researches on socioeconomic influence are 
necessary to confirm possible interferences. Objective: To Investigate 
socioeconomic influence in temporal resolution of adults. Methodology: 
Prospective and experimental study. The sample consisted of 48 subjects aged 
18 to 50 years (X = 25.40 ± 7.36) divided into ABEP socioeconomic levels in three 
groups: G1: 11 subjects at level A; G2: 19 at level B1 and B2 and G3: 18 at C1, 
C2, D and E level. All with normal auditory thresholds and without neurological, 
psychiatric and / or psychological alterations and audiological and / or ontological 
complaints with performance above 95% in the dichotic test of digits. They 
performed the Random Gap Detection Test (RGDT) and Gap-in-noise (GIN) 
temporal resolution tests. We used the Shapiro-Wilk test for normality analysis 
and the Kruskall Wallis test for socioeconomic analysis, both with a 5% level of 
significance. Results: There were statistically significant differences in the RGDT 
test at the frequency of 500 Hz and in the mean of the frequencies as a function 
of the socioeconomic level. In the GIN test, there was no difference in 
performance in the GIN test due to the socioeconomic level. Conclusions: The 
use of the RGDT should consider the socioeconomic variable, fact not necessary 
in the clinical use of the GIN test. 

 
 
Keywords: Temporal resolution. Socioeconomic influence. Adults. 
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TÍTULO: EFEITOS DA PLATAFORMA VIBRATÓRIA NO DESEMPENHO 

NEUROMUSCULAR E NO CONTROLE POSTURAL EM IDOSOS: ENSAIO 

CONTROLADO RANDOMIZADO E CEGO 

Resumo 

Introdução: Idosos tendem a apresentar redução no trofismo, na amplitude de 
ativação muscular e na força, com impactos negativos na sua funcionalidade. 
Existe uma escassez na literatura referente aos possíveis efeitos do exercício na 
plataforma vibratória em sujeitos idosos. Objetivo: avaliar o efeito imediato do 
exercício com vibração, na atividade dinamométrica e eletromiográfica, além da 
avaliação da oscilação postural em idosos.Métodos: Quarenta e quatro 
voluntários foram submetidos a uma avaliação da oscilação postural, do 
desempenho isocinético e da atividade eletromiográfica dos músculos vasto 
lateral (VL) e sóleo. Em seguida, foram distribuídos aleatoriamente em dois 
grupos, com 22 participantes cada: grupo placebo (GP) – protocolo de exercício 
com a plataforma desligada; e grupo experimental (GE) – protocolo de exercício 
com a plataforma ligada (40 Hz e 4 mm). Ambos realizaram o mesmo protocolo 
de exercícios na plataforma, em semi-agachamento bipodal estático. Após a 
intervenção, os voluntários foram submetidos a uma reavaliação idêntica a 
realizada antes dos exercícios. Resultados: Não houve diferença significativa 
nas variáveis dinamométricas dos extensores do joelho e flexores plantares, na 
comparação entre os grupos. Também não houve alteração significativa na 
atividade eletromiográfica do VL e do Sóleo nem na oscilação postural. 
Conclusão: nenhuma das variáveis analisadas é influenciada por uma sessão de 
exercícios associada à vibração de corpo inteiro. 
 
Palavras-chave: Plataforma vibratória. Idoso. Exercício. Equilíbrio. 

TITLE: Effects of Vibration Platform on Neuromuscular Performance and on 

Postural Control in Elderly: A Control Randomized and Blind Study 

Abstract 

Introduction: Elderly people tend to show a reduction in trophism, range of muscle 
activation and strength, causing negative impacts on their functionality. There is 
a shortage of literature referring to the possible effects of exercise on a vibration 
platform in elderly people. Objective: Measure the immediate effects of exercise 
with vibration in the dynamometric and electromyographic activity as well as an 
evaluation of the postural oscillation in an elderly population. Methods: Forty-four 
volunteers were submitted for an evaluation of postural oscillation, isokinetic 
performance, and electromyographic activity of the vastus lateralis (VL) and 
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soleus muscles. Then, they were randomly divided into two groups with 22 people 
in each group: placebo group (PG) - exercise with the platform turned off; 
experimental group (EP) - exercise protocol with the platform turned on (40Hz 
and 4mm). Both did the same exercise protocol in the platform, in static bipedal 
semi-squat position. After the intervention, the volunteers were submitted for a 
reevaluation identical to the one made before the exercises. Results: There were 
no mean differences in the dynamometric variables of the knee extensors and 
plantar flexors between the two groups. There was also no significative difference 
in the electromyographical activity of VL and soleus nor in the postural oscillation. 
Conclusion: None of the variables analyzed is affected by one single session of 
vibrations in the whole body. 
 
Keywords: Elderly. Exercise. Equilibrium. Vibration platform. 
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TÍTULO: Conhecimento dos graduandos de enfermagem sobre o processo 

transfusional a partir do desenvolvimento da simulação realística 

Resumo 

 

Objetivo: construir um cenário simulado para assistência de enfermagem e 
avaliar o conhecimento dos acadêmicos no processo transfusional. Método: 
estudo de caráter descritivo, transversal com abordagem quantitativa, realizado 
no departamento de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Amostra foi composta por 74 alunos da graduação em enfermagem do 
quinto período do ano letivo de 2017. Foram elaborados três cenários com 
informações do paciente simulado. Foi aplicado questionários antes e após a 
simulação. Após os dados foram organizados em planilhas e analisados no 
programa estatístico. Resultados: Os cenários foram compostos por três temas 
que compreendesse o processo transfusional. Dos 74 alunos, 78,4% feminino, 
solteiros (83,8%). Nota-se melhora do conhecimento, especialmente em relação 
à coleta para testes pré-transfusionais e cuidados de enfermagem transfusional 
(98,6%). Viu-se que em 90% das questões houve diferença significante entre o 
pré e pós-teste (p-valor variou entre < 0,000 e <0,003). Conclusão: os resultados 
apontaram que a aprendizagem aumentou significativamente após a 
intervenção. Desta forma, percebeu-se ser fundamental que as instituições 
garantam mecanismos para monitorar o nível adequado de conhecimento. 

 
 
Palavras-chave: Simulação de Paciente; Ensino; Conhecimento; Transfusão de 

Sangue. 

TITLE: Knowledge of nursing undergraduates about the transfusion process from 

the development of realistic simulation 

Abstract 

 

Objective: to construct a simulated scenario for nursing care and to evaluate the 
knowledge of the students in the transfusion process. Method: a descriptive, 
transversal study with a quantitative approach, carried out in the nursing 
department of the Federal University of Rio Grande do Norte. Sample was 
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composed of 74 undergraduate nursing students from the fifth period of the 2017 
academic year. Three scenarios were elaborated with simulated patient 
information. Questionnaires were applied before and after the simulation. After 
the data were organized in spreadsheets and analyzed in the statistical program. 
Results: The scenarios were composed of three themes that comprised the 
transfusion process. Of the 74 students, 78.4% female, singles (83.8%). There is 
an improvement in knowledge, especially regarding the collection for pre-
transfusion tests and transfusion nursing care (98.6%). It was observed that in 
90% of the questions there was a significant difference between the pre- and 
post-test (p-value ranged between <0.000 and <0.003). Conclusion: the results 
showed that learning increased significantly after the intervention. In this way, it 
was perceived that it is fundamental that the institutions guarantee mechanisms 
to monitor the adequate level of knowledge. 

 
 
Keywords: Patient Simulation; Teaching; Knowledge; Blood Transfusion. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 696 

 

CÓDIGO: SB0762 

AUTOR: EDUARDA FAUSTINO GOMES 

CO-AUTOR: MERY INGRID GUIMARAES DE ALENCAR 

ORIENTADOR: ADRIANO CALIMAN FERREIRA DA SILVA 

 

 

TÍTULO: Efeitos do uso do solo sobre as comunidades de cianobactérias em 100 

lagos do Rio Grande do Norte, Brasil 

Resumo 

Os sistemas aquáticos são afetados por atividades antrópicas. O processo de 
eutrofização pode ser afetado pelo uso do solo da bacia de drenagem dos 
ecossistemas. É importante entender como o uso do solo pode afetar a qualidade 
da água. Este trabalho tem como objetivo geral analisar: Como o uso do solo 
afeta as características bióticas e abióticas dos corpos hídricos. Nos quais os 
objetivos específicos são: (I)Entender como a variação de seu uso influencia as 
concentrações de nitrogênio e fósforo; (II) Avaliar como as diferentes classes de 
uso do solo podem afetar a qualidade da água; e (III) Como a faixa de uso do 
solo em torno do corpo d’água pode influenciar as variáveis limnológicas e o 
biovolume absoluto de cianobactérias. Foram determinadas 5 classes de uso 
antrópico do solo com buffers de 50 e 500m medidos a partir da margem do lago. 
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 uma grande diferença 
entre as faixas de uso de solo, 50 e 500m, sugerindo que os efeitos podem ser 
sentidos em toda a bacia. Assim para a conservação dos lagos é importante 
entender quais atividades são realizadas em torno da bacia hidrográfica e seus 
impactos. 
 
Palavras-chave: Eutrofização, Biovolume, Qualidade da água. 

TITLE: Land use effects on Cyanobacterial communities in 100 lakes in Rio 

Grande do Norte, Brazil. 

Abstract 

The aquatic ecosystems are affected by anthropic activities. The eutrophication 
can be affected by using the soil of the drainage basin of the ecosystems. It’s 
important to understand how the quality of the water can be affected with the use 
of the soil. The main purpose of this paper is to analyze: how the soil affects the 
biotic and abiotic characteristics of the body water. The specific objectives are: 
(I) To understand how the variation of its use influences the concentrations of 
nitrogen and phosphorus; (II) Evaluate how different classes of soil can affect 
water quality; and (III) how the land use range around the water body can 
influence the limnological variables and the absolute biovolume of cyanobacteria. 
For this study, five types of anthropogenic soil use were determined to two scales 
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of distance around the lakes (50 and 500m). Our results showed a significant 
effect of the soil use on nutrients but not on the cyanobacterial biovolume, what 
suggests an indirect effect of the soil use in this group. There was no significant 
difference between the two zones of distance, suggesting that the effects of the 
soil use could be felt in the entire watershed. For the conservation of the lakes it 
is important to understand which activities are carried out around the river basin 
and its impacts. 
 
Keywords: Eutrophication. Biovolume. Water quality. 
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TÍTULO: A BIOGRAFIA DE ENFERMEIRAS BRASILEIRAS NA CONSTRUÇÃO 

DA IDENTIDADE DA PROFISSÃO 

Resumo 

 

O estudo objetiva analisar as produções científicas sobre história oral de vida de 
enfermeiras, destacando suas contribuições na construção da identidade da 
profissão. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de cunho 
histórico e social, utilizando como método a revisão integrativa. A busca 
contemplou publicações científicas com os seguintes descritores não 
controlados do DeCS :História da Enfermagem, Memória e Biografia e do MeSH: 
History of nursing, Memory and Biography. A busca pelo material ocorreu no 
período de maio 2018 a agosto de 2018 e foi encontrado um total de 388 artigos, 
dos quais, após os critérios de inclusão e exclusão, 98 compuseram a amostra 
final. Os resultados apontaram para um maior número de artigos publicados na 
base de dados BDENF, com predominância de publicação por parte de 
instituições de ensino das regiões sudeste e sul. Quanto as biografias 
encontradas, destacamos a atuação das enfermeiras Alice Michaud, Eloita 
Pereira Neves, Dª Glete de Alcântara, Flora Costa Marques, Haydée Guanais 
Dourado, Hilda Anna Krisch, Ingrid Elsen, Mercedes Trentini, Oscarina Saraiva 
Coelho, Rachel Haddock Lobo, Waleska Paixão e Zaíra Cintra Vidal. Conclui-se 
que a trajetória profissional dessas enfermeiras foi, em cada momento histórico, 
e em cada campo de atuação de grande relevância para a construção de uma 
profissão forte, onde a enfermagem fosse valorizada, fortalecendo sua 
identidade. 

 
 
Palavras-chave: História da Enfermagem, Memória e Biografia 

TITLE: THE BIOGRAPHY OF BRAZILIAN NURSES IN THE CONSTRUCTION 

OF PROFESSION IDENTITY 

Abstract 

The objective of this study is to analyze the scientific production on the oral history 
of nurses 'life, highlighting their contributions in the construction of the profession' 
s identity. It is a qualitative research, of historical and social nature, using 
integrative revision as a method. The search included scientific publications with 
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the following uncontrolled descriptors of DeCS: History of Nursing, Memory and 
Biography and the MeSH: History of nursing, Memory and Biography. The search 
for the material occurred in the period from May 2017 to August 2018 and a total 
of 388 articles were found, of which, following the inclusion and exclusion criteria, 
98 composed the final sample. The results pointed to a greater number of articles 
published in the BDENF database, with predominance of publication by 
educational institutions in the Southeast and South regions. As for the 
biographies found, we highlight the performance of the nurses Alice Michaud, 
Eloita Pereira Neves, Dª Glete de Alcântara, Flora Costa Marques, Haydée 
Guanais Dourado, Hilda Anna Krisch, Ingrid Elsen, Mercedes Trentini, Oscarina 
Saraiva Coelho, Ottilie Hammes Rachel Haddock Lobo, Waleska Paixão and 
Zaíra Cintra Vidal. It is concluded that the professional trajectory of these nurses 
was, in each historical moment, and in each field of action of great relevance for 
the construction of a strong profession, where nursing was valued, strengthening 
its identity. 
 
Keywords: History of Nursing, Memory and Biography 
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TÍTULO: Isolamento e caracterização de células-tronco mesenquimais do 

ligamento periodontal em dentes hígidos, cariados e periodontalmente 

comprometidos 

Resumo 

 

Introdução: Células-tronco derivadas de tecidos dentais possuem alta 
capacidade de diferenciação quando isoladas e caracterizadas e apresentam 
como grande vantagem a facilidade de obtenção. Dessa forma, a identificação 
de células-tronco mesenquimais no ligamento periodontal (LP) parece ser de 
grande relevância para a medicina reparativa. Método: A partir de dentes 
hígidos, cariados e periodontalmente comprometidos, indicados para exodontia, 
que passam por processamento, são coletadas células mesenquimais do LP que 
são cultivadas e posteriormente caracterizadas e analisadas. Resultados: As 
amostras colhidas foram contaminadas durante o processamento, restando 
apenas uma passível de coleta. O protocolo foi reavaliado e solicitado um novo 
kit antibacteriano que proporcionará adequado processamento, permitindo a 
obtenção e cultivo celular para subsequente análise de contagem, atividade 
mitocondrial, potencial de diferenciação celular, caracterização celular em 
citometria de fluxo e análises estatísticas para obtenção dos resultados. 
Conclusão: A conclusão da pesquisa é de extrema importância para o 
conhecimento da atividade e capacidade de diferenciação de células-tronco 
derivadas do LP, pois, além da facilitada obtenção, as mudanças no meio podem 
gerar alterações potenciais nas células, podendo trazer contribuições para as 
diferentes vertentes de ação das células-tronco e benefícios aos estudos na 
área. 

 
 
Palavras-chave: Células-tronco. Ligamento Periodontal. Caracterização. 

Diferenciação. 

TITLE: Isolation and characterization of mesenchymal stem cell of periodontal 

ligament in healthy, carious and periodontally compromised teeth 

Abstract 
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Introduction: Stem cells derived from dental tissues have a high capacity for 
differentiation when isolated and characterized and have the advantage of being 
easily obtained. Thus, the identification of mesenchymal stem cells in the 
periodontal ligament (PL) seems to be of great relevance for reparative medicine. 
Method: From healthy teeth, carious and periodontally compromised, indicated 
for tooth extraction, which are processed, the mesenchymal cells are collected of 
the PL, be cultured and later characterized and analyzed. Results: The samples 
collected were contaminated during processing. The protocol was reevaluated 
and requested a new antibacterial kit that will provide adequate processing, 
allowing the acquisition and cell culture for subsequent count analysis, 
mitochondrial activity, cell differentiation potential, cell characterization in flow 
cytometry and statistical analyzes to obtain the results. Conclusion: The 
conclusion of the research is of extreme importance for the knowledge of the 
activity and capacity of differentiation of stem cells derived from PL, since 
changes in the medium can generate potential changes in the cells, being able 
to bring contributions to the different strands of action of stem cells and benefits 
to studies in the area. 

 
 
Keywords: Stem cells. Periodontal ligament. Description. Differentiation. 
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TÍTULO: Nefrina exossomal urinária como marcador precoce de pré-eclâmpsia 

Resumo 

Sabe-se que a pré-eclâmpsia (PE) é um distúrbio exclusivo da gestação que se 
caracteriza por alterações sistêmicas e complexas, as quais podem afetar o 
binômio materno/fetal, com desfechos indesejáveis para ambos os envolvidos. 
Mesmo com os avanços tecnológicos e acompanhamento pré-natal cuidadoso, 
ainda não é possível o diagnóstico precoce da PE. Devido ao dano renal 
progressivo ocasionado pelos processos característicos da PE, podemos 
encontrar estruturas denominadas de exossomos urinários em amostras de urina 
de gestantes com pré-eclâmpsia, e no interior destas microvesículas, identificar 
as proteínas marcadoras de podócitos. Neste trabalho, em especial, buscou-se 
quantificar a expressão da proteína nefrina, utilizando a técnica de Western-blot, 
a partir do isolamento dos exossomos urinários nas amostras coletadas das 
gestantes com diagnóstico de pré-eclâmpsia. Com o intuito de 
prevenir/minimizar os desfechos desfavoráveis da PE, pretendemos sugerir que 
a presença desta proteína nas amostras, pode caracterizar um possível 
biomarcador precoce da PE. Realizamos, ainda, a caracterização geral (hábitos 
de vida, histórico familiar, grau de instrução, além da determinação bioquímica) 
das pacientes com PE atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco 
(MEJC/UFRN). Apesar de ainda não obtermos resultados significativos com 
relação a expressão da nefrina, podemos identificar outros aspectos importantes 
relatados ao longo deste trabalho. 
 
Palavras-chave: Pré-eclâmpsia. Gestantes. Exossomos Urinários. Nefrina. 

TITLE: Urinary exosomal nephrine as early marker of preeclampsia 

Abstract 

It is known that preeclampsia (PE) is an exclusive pregnancy disorder 
characterized by systemic and complex changes, which can affect the maternal / 
fetal binomial with undesirable outcomes for both participants. Even with 
technological advances and careful prenatal care, early diagnosis of PE is not yet 
possible. Due to the progressive renal damage caused by the characteristic 
processes of PE, we can find structures called urinary exosomes in urine samples 
of pregnant women with preeclampsia, and within these microvesicles, to identify 
the podocyte marker proteins, in this work, in particular, to quantify the expression 
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of the nephrine protein, using the Western blot technique, from the isolation of 
the urinary exosomes in the samples collected from pregnant women diagnosed 
with pre-eclampsia. In order to prevent the unpleasant outcomes of PE, we intend 
to suggest that the presence of this protein in the samples, may characterize a 
possible early EP biomarker, we still perform the general characterization of the 
pregnant women in relation to their life habits, family history, biochemical 
determination of patients attended at the Januario Cicco Maternity School (MEJC 
/ UFRN). Although we have not yet obtained significant results regarding protein 
expression, we can identify other important aspects reported throughout this 
work. 

 
Keywords: Preeclampsia. Pregnant women. Urinary Exosomes. Nephrin. 
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TÍTULO: ATIVIDADE DA MARCHA ESTACIONÁRIA EM AMBIENTE VIRTUAL: 

UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PACIENTES COM AVC E INDIVÍDUOS 

SAUDÁVEIS. 

Resumo 

A terapia baseada em Realidade Virtual (RV) vem sendo utilizada para a 
reabilitação de pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), já que ela cria 
um ambiente motivador, estimula a aprendizagem motora, entre outros 
benefícios. O presente estudo teve como objetivo realizar a comparação do 
desempenho e da cinemática durante a marcha estacionária em ambiente virtual 
entre pacientes com AVC e indivíduos saudáveis. Foi realizado um estudo do 
tipo observacional, analítico e transversal, do qual participaram 7 pacientes com 
AVC, sendo 2 mulheres e 5 homens, tempo de lesão a partir de 6 meses, com 
até 70 anos de idade e 9 indivíduos saudáveis, sendo 2 mulheres e 7 homens, 
pareados com os pacientes. Os participantes realizaram uma avaliação inicial e 
em seguida, foram submetidos à realização da marcha estacionária em ambiente 
virtual por meio do jogo Wii Fit Plus para coleta de dados cinemáticos do 
movimento do membro inferior acometido. Estes dados foram analisados por 
meio do software Kinovea 8.20, sendo o desempenho medido pela média das 
angulações de tornozelo, joelho e quadril e da média de passos no 1º, 2º e 3º 
minutos. Conclui-se então, que as variáveis de desempenho e cinemática da 
marcha estacionária em RV não apresentaram diferenças significantes entre os 
2 grupos. O que leva à duas possibilidades: o uso de RV pode ter influenciado 
os resultados, de modo que os pacientes tenham sido estimulados ou o grau de 
comprometimento motor e neurológico deles pode ter sido pequeno 
 
Palavras-chave: Realidade Virtual. Acidente Vascular Cerebral. Marcha 

estacionária. 

TITLE: ACTIVITY OF THE STATIONARY GAIT IN A VIRTUAL ENVIRONMENT: 

A COMPARATIVE STUDY BETWEEN PATIENTS WITH STROKE AND 

HEALTHY INDIVIDUALS. 

Abstract 
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Virtual Reality (VR) therapy has been used for the rehabilitation of patients with 
Stroke, since it creates a motivating environment, stimulates motor learning, 
among other benefits. The present study aimed to compare the performance and 
kinematics during stationary walking in a virtual environment between stroke 
patients and healthy individuals. An observational, analytical and cross-sectional 
study was conducted in which 7 stroke patients participated, being 2 women and 
5 men, injury time from 6 months, up to 70 years of age and 9 healthy individuals, 
2 of whom were women and 7 men, paired with the patients. Participants 
performed an initial evaluation and then underwent stationary walking in virtual 
environment through the Wii Fit Plus game to collect kinematic data of the 
movement of the affected lower limb. These data were analyzed using the 
software Kinovea 8.20, with the performance measured by means of the ankle, 
knee and hip angles, and the mean of steps in the 1st, 2nd and 3rd minutes. It 
was concluded that the variables of performance and kinematics of the stationary 
gait in RV did not present significant differences between the 2 groups. This leads 
to two possibilities: the use of RV may have influenced the results, so that patients 
have been stimulated or the degree of motor and neurological impairment may 
have been small. 

 
 
Keywords: Virtual reality. Stroke. Stationary gait. 
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TÍTULO: ESTABELECIMENTO IN VITRO DA AROEIRA-DO-SERTÃO 

(Myracrodruon urundeuva Fr. All.) SOB DIFERENTES DOSAGENS DE 

CARVÃO ATIVADO 

Resumo 

 

A aroeira-do-sertão (Mycrodruon urundeuva Fr. All) é uma espécie lenhosa, 
pertencente a família Anacardiceae e endêmica da caatinga, que oferece 
diversas utilidades econômicas e medicinais, sendo também potencial forrageira. 
Explantes jovens oriundos de mudas como plantas matrizes foram coletados e 
inseridos em frascos contendo 30ml de meio de cultura WPM sob diferentes 
dosagens de carvão ativado (0,1%; 0,2%; 0,3%; 0,4%; 0,5% + 0,0*). Após o 
período de incubação, foram avaliadas: taxa de contaminação bacteriana e 
fúngica; taxa de oxidação; taxa de brotação e taxa de sobrevivência. Os 
resultados mostraram que, para ambas contaminações não foram evidenciadas 
correlação significativa com o carvão ativado. As dosagens de 0% (controle) a 
0,2% não mostram-se satisfatórias no controle da oxidação, com valor de 
brotação e sobrevivência máximo em 70% para a dosagem de 2g/L. Já as 
dosagens a partir de 0,3% até 0,5%, apresentaram evidências de uma correlação 
positiva ao aumento nas concentrações de carvão ativado, onde pode-se 
observar uma taxa de 100% de sobrevivência para as concentrações em 4g/L e 
5g/L, respectivamente. De acordo com os resultados encontrados, conclui-se 
que a partir de 0,3% de carvão ativado adicionado ao meio, pode-se observar 
uma melhora significativa desenvolvimento dos explantes de M. urundeuva All. 
e uma redução em 50% da oxidação para a concentração de 5g/L, sendo assim, 
possível o estabelecimento in vitro da espécie. 
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Aroeira-do-sertão (Mycrodruon urundeuva Fr. All) is a woody species, belonging 
to the Anacardiceae and endemic to the Caatinga biome, providing several 
economic and medicinal values, being a great forage species as well. Because 
of that, the aroeira was once placed in the oficial list of vunerable species. Young 
explants were collected from sappling sources and introduced in flasks containing 
30ml of WPM medium under six actvated charcoal concentrations (0,1%; 0,2%; 
0,3%; 0,4%; 0,5% + 0,0*). After the incubation period, the following responses 
were evaluated: bacterial and fungal contamination rate; oxidation rate; 
regeneration rate and survival rate. The results showed that, none of the 
contamination rates were significantly correlated with the activated charcoal. On 
the basis of the obtained results, it concludes that from 0,3% of activated charcoal 
added to culture medium, a significant health improvement on explants of M. 
urundeuva All and a total reduction of 50 percent on oxidation at 5 g/L 
concentration can be observed, making it possible the in vitro establishment of 
the species. 

 
 
Keywords: Aroeira-do-sertão; establishment; activated charcoal; oxidation; 
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TÍTULO: CONHECIMENTO DE ENFERMEIROS ONCOLÓGICOS ACERCA DO 

MANEJO DA DOR NO CÂNCER: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. 

Resumo 

Introdução: A dor oncológica acomete entre 39,3% e 66,4% dos doentes e, pode 
estar relacionada diretamente ao câncer ou aos procedimentos necessários para 
diagnóstico e tratamento. Alterações na intensidade da dor pode ser sinal de 
progressão da doença e/ou falha no esquema analgésico empregado. Desta 
forma, o conhecimento adequado sobre dor e analgesia possibilita intervenções 
precoces, reduzindo a angústia de quem a sente. Objetivo: avaliar o 
Conhecimento de Enfermeiros Oncológicos acerca do manejo da dor no Câncer. 
Método: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura no qual se pretende 
avaliar o Conhecimento dos Enfermeiros Oncológicos acerca do Manejo da Dor 
no Câncer. Para consolidação da revisão, foi realizado a coleta de dados nas 
seguintes bases de dados: PUBMED, LILACS, SCIELO e BVS. 
Resultados:inicialmente foram extraídos 173 artigos no plano de busca, sendo 
103 repetidos, restando 70 artigos para posterior avaliação dos títulos. Foram 
excluídos 50 artigos por não discorrerem sobre o tema de interesse, restaram 20 
artigos para leitura dos resumos. Depois da leitura dos resumos foram excluídos 
10 artigos, restando assim, 09 estudos para a leitura na íntegra. Conclusão: Os 
artigos analisados evidenciaram que há falta de conhecimento dos profissionais 
da enfermagem acerca do manejo da dor no câncer é permeada por dificuldades. 
Deste modo, sugere-se a importância da implementação de Educação 
Permanente a fim de proporcionar uma assistência de qualidade ao usuário. 
 
Palavras-chave: Dor do câncer. Conhecimento, Enfermagem. Manejo da dor. 

TITLE: KNOWLEDGE OF ONCOLOGICAL NURSES ABOUT THE 

MANAGEMENT OF PAIN IN CANCER: A SYSTEMATIC REVIEW. 

Abstract 

Introduction: Cancer pain affects 39.3% to 66.4% of patients and may be directly 
related to the cancer or to the procedures necessary for diagnosis and treatment. 
Changes in pain intensity may be signs of disease progression and / or failure in 
the analgesic scheme employed. In this way, adequate knowledge about pain 
and analgesia enables early interventions, reducing the anguish of those who feel 
it. Objective: to evaluate the knowledge of Oncology Nurses about the 
management of pain in Cancer. Method: This is a systematic review of the 
literature in which it is intended to evaluate the knowledge of Oncology Nurses 
about the Management of Pain in Cancer. To consolidate the review, data were 
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collected in the following databases: PUBMED, LILACS, SCIELO and VHL. 
Results: 173 articles were initially extracted in the search plan, of which 103 were 
repeated, leaving 70 articles for further evaluation of the titles. Fifty articles were 
excluded because they did not discuss the topic of interest, there were 20 articles 
for reading the abstracts. After reading the abstracts, 10 articles were excluded, 
leaving 9 studies for reading in full. Conclusion: The articles analyzed showed 
that there is a lack of knowledge of nursing professionals about the management 
of cancer pain is permeated by difficulties. In this way, the importance of the 
implementation of Permanent Education is suggested in order to provide a quality 
assistance to the user. 
 
Keywords: cancer pain. Knowledge. Nursing.pain management. 
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TÍTULO: Efeito da densidade de alojamento sobre o desempenho e bem-estar 

de frangos caipiras Isa label 

Resumo 

Resumo: Avaliamos diferentes densidades de alojamento sobre o bem estar, 
desempenho e características de carcaças de frangos caipiras Isa Label. A 
pesquisa foi realizada na Escola Agrícola de JUNDIAÍ-UFRN. Foram utilizados 
480 aves e 23 dias de idade foram criadas em sistema semi-intensivo em cinco 
densidades de criação :5,5,5,6,6,5,e 7 aves por metro quadrado. Analisamos a 
frequência respiratória temperatura retal e desempenho e o rendimento de 
carcaças e órgãos das aves . Não foram encontradas diferenças em suas 
densidades de criação, mas teve efeito linear sobre o rendimento se carcaça e 
o rendimento do coração, na influenciou na gordura abdominal dos frangos. 
Podem ser criados densidades de 7 aves por metro quadrado sem nenhum 
comprometimento dos requisitos analisados . 
 
Palavras-chave: Isa Label, produtividade, taxa de lotação bem estar e estresse 

térmico 

TITLE: welfare and performance of broilers at different densities 

Abstract 

Swap to PortugueseAbstract: We evaluated different housing densities on the 
welfare, performance and carcass characteristics of Isa Label cowbirds. The 
research was carried out at the Agricultural School of JUNDIAÍ-UFRN. It was 
used 480 birds and 23 days of age were created in a semi-intensive system in 
five breeding densities: 5,5,5,6,6,5 and 7 birds per square meter. We analyzed 
respiratory rate, rectal temperature, and performance and yield of poultry 
carcasses and organs. No differences were found in their spawning densities, but 
had a linear effect on the carcass yield and the yield of the heart, in the influence 
on the abdominal fat of the chickens. Densities of 7 birds per square meter can 
be created without compromising the requirements analyzed. 
 
Keywords: Isa Label, productivity, stocking rate well being and thermal stress 
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TÍTULO: ANÁLISE DA CARGA INTERNA DE TREINAMENTO E CORTISOL 

SALIVAR DURANTE O PERÍODO PRÉ-COMPETITIVO EM JOVENS 

FUTEBOLISTAS 

Resumo 

A carga interna de treinamento (CIT) é uma variável comumente utilizada para o 
monitoramento do treinamento que sinaliza o estresse físico que pode acarretar 
em alterações nos níveis hormonais, assim ocorre sobre o cortisol, um 
importante biomarcador de estresse fisiológico. O objetivo foi observar o efeito 
do período pré-competitivo de treinamento de futebol sobre a CIT e a 
concentração de cortisol salivar (sC) em jovens atletas. 19 atletas de futebol 
(idade: 17,2 ±1,1 anos; estatura: 176±6,2cm; massa corporal: 67±5,4kg) do sexo 
masculino foram acompanhados durante quatro semanas no período pré-
competitivo. As sessões de treinamento tiveram duração média de 1 hora e 30 
minutos, ocorrendo duas vezes ao dia, 5 dias por semana. Foi avaliada a CIT 
semanal (Foster, 2001) e a sC ao fim da primeira e da quarta semana de 
treinamento. Os valores da CIT não diferiram estatisticamente da semana 1 (S1) 
para semana 4 (S4) (p > 0,05). Contudo, houve diferença significante nas sC 
entre a S1 e a S4 (p < 0,01). Os dados demonstram que no período pré-
competitivo de futebol de quatro semanas houve um aumento significativo na sC 
indicando aumento do estresse, comumente visto no período que antecede uma 
competição, estresse este que foi independente da CIT. 
 
Palavras-chave: Estresse. Desporto. Jovem Atleta. 

TITLE: ANALYSIS OF THE INTERNAL LOAD OF TRAINING AND SALIVAR 

CORTISOL DURING THE PRE-COMPETITIVE PERIOD IN YOUTH SOCCER 

PLAYERS 

Abstract 

 

The internal training load (CIT) is a commonly used variable for monitoring 
training that signals the physical stress that can lead to changes in hormonal 
levels, so it occurs on cortisol, an important physiological stress biomarker. The 
objective was to observe the effect of pre-competitive soccer training on CIT and 
salivary cortisol concentration (cCS) in young athletes. 19 male athletes (age: 
17.2 ± 1.1 years, height: 176 ± 6.2 cm, body mass: 67 ± 5.4 kg) were followed 
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during the four weeks in the pre-competitive. The training sessions lasted an 
average of 1 hour and 30 minutes, occurring twice a day, 5 days a week. The 
weekly CIT (Foster, 2001) and sC were evaluated at the end of the first and fourth 
week of training. CIT values did not differ statistically from week 1 (S1) to week 4 
(S4) (p> 0.05). However, there was a significant difference in sC between S1 and 
S4 (p <0.01). The data demonstrate that in the pre-competitive four-week soccer 
period the effect was found, although CIT did not vary in the weeks analyzed, 
there was a significant increase in sC indicating increased stress, commonly seen 
in the period before a competition, this stress which is independent of the CIT. 

 
 
Keywords: Stress. Sport. Young Athlete. 
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TÍTULO: Razão pólen-óvulo em plantas do Nordeste Brasileiro - Autor: 

Emanuela Fontes; Orientador: Carlos Roberto Fonseca; Coautores: Andressa 

Cavalcante Meireles 

Resumo 

Angiospermas compreendem o maior número de espécies que recobrem a face 
da Terra, mas na Caatinga o conhecimento relativo aos aspectos ecológicos da 
reprodução floral é escasso. O principal parâmetro estudado nesse artigo é a 
razão pólen-óvulo, resultado da divisão dos gametas masculinos pelo número de 
gametas femininos de uma flor. Os objetivos do trabalho são estimar a magnitude 
da variação intraespecífica e interespecífica da biomassa e razão pólen-óvulo 
nas espécies da Caatinga. Este projeto ainda está em andamento e os 
resultados apresentados se referem a análise estatística de quatro espécies 
coletadas na ESEC Seridó. Os resultados demonstram uma grande variação 
interespecífica da razão pólen-óvulo, variando de 281 até 10.156. Duas espécies 
apresentaram ampla variação intraespecífica da razão pólen-óvulo, enquanto as 
outras espécies tiveram variações menores. Estes resultados indicam que a 
existência de uma gama grande de estratégias reprodutivas na Caatinga, de 
forma a maximizar a variabilidade genética da progênie no processo de 
reprodução cruzada. 

 

  

 
Palavras-chave: Biomassa floral; Caatinga; Razão pólen-óvulo. 

TITLE: Egg-pollen ratio in Brazilian Northeastern plants 

Abstract 

 

Angiosperms comprise the largest number of species that cover the face of the 
Earth, but in the Caatinga the knowledge regarding the ecological aspects of the 
floral reproduction is scarce. The main parameter studied in this article is the 
pollen-ovule ratio, the result of the division of male gametes by the number of 
female gametes of a flower. The objectives of this work are to estimate the 
magnitude of the interspecific variation of biomass and pollen-egg ratio in the 
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caatinga species. This project is still in progress and the results presented refer 
to the statistical analysis of four species collected at ESEC Seridó. The results 
demonstrate a large interspecific variation in the pollen-ovule ratio, from 281 to 
10.156. Two species showed a large intraspecific variation of the pollen-ovule 
ratio, while the other species had minor variations. These results indicate the 
existence in the Caatinga of a large array of reproductive strategies able to 
maximize the genetic variability of the progeny in the process of cross-breeding. 

 
 
Keywords: Caatinga; Flower biomass, Pollen-ovule ratio. 
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TÍTULO: Análise morfológica e da microdensidade vascular em granulomas 

piogênicos orais 

Resumo 

 
Introdução:O Granuloma Piogênico Oral (GP) consiste numa lesão reacional, 
benigna, frequente, de surgimento comumente associado à presença de fatores 
irritantes locais. Sabe-se que o processo da angiogênese e a inflamação estão 
envolvidos no seu desenvolvimento, porém, sua etiopatogenia ainda não está 
bem elucidada, despertando interesse dos pesquisadores. Metodologia: Esta 
parte do trabalho consistiu em uma análise retrospectiva descritiva, através de 
uma listagem de todos os casos de GP do serviço de Patologia Oral da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) de 1968 à 2018. Foram 
registradas as informações sobre: sexo, idade e raça dos pacientes, localização, 
cor, base, ritmo e tipo de crescimento da lesão, fatores influenciadores, sintomas 
apresentados, tempo desde o surgimento da lesão, hipótese diagnóstica e o 
tratamento realizado e posterior comparação dos dados com a literatura. 
Resultados: Foi constatado que houve maior prevalência no sexo feminino, em 
pacientes adultos, brancos, acometendo principalmente a gengiva/rebordo 
alveolar, as lesões avermelhadas, pediculadas, sangrantes e de crescimento 
lento tiveram destaque, sendo a gravidez um fator associado e o tratamento 
excisional o mais indicado. Conclusões: Conhecer as informações sobre a lesão 
e explorar suas características clínicas e fatores envolvidos na sua formação é 
de extrema importância para os pesquisadores e profissionais, tendo em vista 
que permitirá descobertas para sua prevenção e tratamento 
 
Palavras-chave: Granuloma Piogênico. Angiogênese. Patogenia. Inflamação. 

TITLE: IMMUNOEXPRESSION OF CD-34 AND COX-2 IN ORAL PYOGENIC 

GRANULOMA 

Abstract 

Introduction: Oral pyogenic granuloma (PG) consists of a benign and frequent 
lesion commonly associated with the presence of local irritating factors. It is 
known that the process of angiogenesis and inflammation are involved in its 
development, however, its etiopathogenesis is still not well elucidated, arousing 
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interest of the researchers. Methods: This part of the study consisted of a 
retrospective descriptive analysis, through a list of all PG cases of the Oral 
Pathology Service of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) from 
1968 to 2018. Information was recorded on: sex, age and race of the patients, 
location, color, base, rhythm and type of lesion growth, influencing factors, 
presented symptoms, time since begin lesion, diagnostic hypothesis and the 
treatment performed and subsequent comparison of the data with the literature. 
Results: It was found that there was a higher prevalence in adult, white patients, 
of sex female, mainly affecting the gingiva/alveolar ridge. The red lesions, 
pedicled, bleeding and slow growth lesions were highlighted, with pregnancy 
being an associated factor and excisional treatment the most indicated. 
Conclusions: Knowing the information about the lesion and exploring its clinical 
characteristics and factors involved in its formation is of extreme importance for 
researchers and professionals, given that it will allow discoveries for its 
prevention and treatment. 
 
Keywords: Oral pyogenic granuloma. Angiogenesis. Pathogenesis. 

Inflammation. 
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TÍTULO: Nível de percepção do cuidador sobre a importância da manutenção da 

saúde oral de pacientes internados em unidades de terapia intensiva 

Resumo 

Introdução: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um setor hospitalar no qual 
o paciente requer atenção constante da equipe de saúde, pois estes se 
encontram em estado debilitado e necessitam de cuidados diários. Na maioria 
das UTI, os responsáveis pelos cuidados orais do paciente são as equipes de 
enfermagem. Objetivos: Buscar conhecer o nível de percepção do cuidador 
sobre a importância da manutenção da saúde oral do paciente interno em UTI. 
Métodos: A amostra desse estudo foi constituída por 30 profissionais de 
enfermagem de um hospital público de Natal-RN que responderam a um 
questionário previamente validado. Os dados obtidos foram tabulados e 
submetidos à análise através da estatística descritiva. Resultados: A média de 
idade dos sujeitos entrevistados foi de 34 anos (±7,1176), o tempo de atuação 
profissional foi de 9 anos (±5,843) e eram em sua maioria do sexo feminino (56%) 
com formação de técnicos de enfermagem (90%). A maioria dos entrevistados 
afirmaram realizar higienização oral do paciente, até quando estão intubados, 
porém, 63% não sabiam o significado de biofilme dentário, mesmo tendo 
respondido que receberam treinamento adequado para o manejo oral do 
paciente. Conclusões: Os resultados sugeriram que a equipe de cuidadores do 
paciente de UTI em questão possui um certo nível de conhecimento/percepção 
sobre saúde oral, mas foram identificadas falhas de conhecimento e prática com 
a saúde bucal desses pacientes. 
 
Palavras-chave: Unidades de terapia intensiva; Higiene bucal; Enfermagem. 

TITLE: Level of perception of caregiver on the importance of maintaining ORAL 

health of patients admitted in intensive care unit 

Abstract 

Introduction: The Intensive care Unit (ICU) is a hospital sector in which the patient 
requires constant attention from the health team, as they are in a weakened state 
and require daily treatment. In most ICU, those responsible for the patient's oral 
care are the nursing teams. Objectives: To seek to know the level of perception 
of the caregiver on the importance of maintaining the oral health of the internal 
patient in ICU. Methods: The sample of this study was made up of 30 nursing 
professionals from a public hospital of Natal-RN who responded to a 
questionnaire previously validated. The data obtained were tabulated and 
submitted to analysis through descriptive statistics. Results: The average age of 
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the subjects interviewed was 34 years (± 7.1176), the time of professional activity 
was 9 years (± 5.843) and were mostly female (56%) with training of nursing 
technicians (90%). Most respondents claimed to perform oral hygiene of the 
patient, even when intubated, however, 63% did not know the meaning of dental 
biofilm, even though they responded that they received adequate training for the 
patient's oral management. Conclusions: The results suggested that the 
caregiver staff of the ICU patient in question has a certain level of 
knowledge/perception about oral health, but failures of knowledge and practice 
have been identified with the oral health of these patients. 
 
Keywords: Intensive Care Units; Oral Hygiene; Nursing. 
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TÍTULO: Desafios e perspectivas enfrentados pelos profissionais controladores 

de infecção nos serviços hospitalares 

Resumo 

A infecção relacionada à assistência à saúde constitui um grave problema de 
saúde pública e caracteriza-se como um grande desafio a ser enfrentado pela 
gestão de saúde. O objetivo deste estudo foi conhecer e analisar os desafios e 
as perspectivas enfrentados pelos profissionais controladores de infecção nos 
serviços hospitalares de Natal, RN. Trata-se de um estudo descritivo 
exploratório, com abordagem qualitativa, realizado entre fevereiro e agosto de 
2017, com coletas realizadas em 12 hospitais localizados no município de Natal, 
RN. Participaram do estudo 14 profissionais controladores de infecção, membros 
das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar de hospitais públicos, 
privados e filantrópicos, representados em sua maioria por enfermeiros do sexo 
feminino 82,1%. Foram evidenciadas duas categorias “Desafios enfrentados 
pelos profissionais da CCIH”; e “Perspectivas para a redução dos desafios 
enfrentados no controle das infecções”. Os resultados obtidos permitiram 
evidenciar os desafios enfrentados pela equipe da CCIH e as estratégias para 
controle e redução das IRAs, podendo evidenciar que a adesão dos profissionais 
assistenciais às medidas de precaução, a comunicação entre profissionais, e a 
estrutura hospitalar foram as principais dificuldades enfrentadas no processo de 
trabalho da equipe e a educação permanente e uma sistematização do trabalho 
foram destacadas como formas de possibilitar uma assistência livre de dados 
pelos profissionais controladores de infecção. 
 
Palavras-chave: Infecção Hospitalar, Controle de infecção. 

TITLE: Challenges and perspectives faced by infection-control professionals in 

hospital services. 

Abstract 

The infection related to healthcare constitutes a severe public health problem and 
characterizes itself as a huge challenge to be faced by the healthcare 
management. This study’s objective was to know and analyse the challenges and 
perspectives that infection-controller professionals had to face in hospital 
services in Natal, RN. It is a descriptive exploratory study, with a qualitative 
approach, held between february and august of 2017, and the collections 
performed in 12 hospitals located in the town of Natal, RN. Participated in the 
study 14 infection-control professionals, members of the Commission of Control 
of Hospital Infection (CCHI), from public, private and philanthropic hospitals, with 
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most representatives being female nurses, a number of 82,1%. Two categories 
were put into evidence, those being 1) “Challenges faced by professionals of 
CCHI”; and 2) “Perspectives to reduce the challenges faced on the infection 
control”. The results obtained allowed to put into evidence the challenges faced 
by the hospital staff from CCHI and the strategies to control and reduce the HAIs, 
which could evidence that the affiliation of care professionals to the precaution 
measures, the communication between workers, and the hospital structure were 
the main difficulties faced in the work process of the staff and the education and 
a work systematization were highlighted as ways of allowing a free of data 
assistance by the infection-control professionals. 
 
Keywords: Cross Infection, Infection Control. 
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TÍTULO: Fidelidade da ação de pacientes com Acidente Vascular Cerebral 

durante a atividade de marcha estacionária em ambiente real e virtual. 

Resumo 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) vem tornando-se mais frequente a cada dia 
que se passa, levando-os à condições de limitações e dependência, sendo a 
terapia baseada em Realidade Virtual (RV), muito utilizada para a reabilitação 
deles. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo comparar o 
desempenho e cinemática do movimento da marcha estacionária de pacientes 
com AVC em ambiente virtual e real. Participaram do estudo 7 pacientes com 
lesão cerebral unilateral, sendo 2 mulheres e 5 homens, os quais realizaram uma 
avaliação inicial para caracterização da amostra e foram submetidos à realização 
da marcha estacionária em ambiente virtual, por meio do jogo Wii Fit Plus e em 
ambiente real, sendo a ordem de realização aleatorizada. Durante a realização 
do exercício proposto, foram coletados dados cinemáticos do movimento do 
membro inferior acometido por meio do software editor de vídeo Kinovea 8.20, 
sendo o desempenho medido pela média das angulações de tornozelo, joelho e 
quadril, além da média de passos no 1º, 2º e 3º minuto. Os dados foram 
analisados por meio do Teste T pareado, não havendo diferença significativa 
entre os dois ambientes. Desta forma, contesta-se à superioridade da utilização 
da reabilitação em RV para pacientes com AVC, quando comparado ao mesmo 
exercício realizado em ambiente real. Faz-se necessário mais estudos e 
pesquisas direcionados à RV, para que assim, esse tipo de terapia seja mais 
conhecido e melhor utilizado. 

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

TITLE: Fidelity of the action of patients with Cerebral Vascular Accident during 

the stationary gait activity in real and virtual environment. 

Abstract 
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The AVC as well as other neurological diseases is becoming more frequent with 
each passing day, with negative consequences on the lives of those affected, 
leading to conditions of limitations and dependence, being therapy based on 
Virtual Reality, widely used for the rehabilitation of these patients. In this way, the 
present study had as objective to make a comparison between the effects of both 
performance and kinematics of movement, resulting from the training of 
stationary walking in virtual and real environment, in patients affected by stroke. 
Seven patients with unilateral brain injury participated in the study, two females 
and five males. The participants performed an initial evaluation to characterize 
the sample and were submitted to stationary walking in a virtual environment, 
using Wii Fit Plus game and in a real environment, and the order of performance 
was randomized. During the exercise, kinematic data were collected on the 
movement of the lower limb affected by video editor software Kinovea 8.20, with 
performance measured by the mean ankle, knee and hip angulations, in addition 
to the average steps in the 1st, 2nd and 3rd minute. The data were analyzed 
through the paired T-test, with no significant difference between the two 
environments. Thus, we challenge the superiority of the use of VR rehabilitation 
for stroke patients when compared to the same exercise performed in the real 
environment. It is necessary to do more research and research directed to VR. 
 
Keywords: Virtual reality. Stroke. Reabilitation. 
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TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS NA FEIRA DO 

ALECRIMEM NATAL 

Resumo 

As “Boas Práticas na Manipulação de Pescado” são consideradas técnicas de 
higiene, que devem ser obedecidas pelos manipuladores de alimentos, no caso 
dos pescadores, desde a pesca (captura) até a venda para o consumidor, 
considerando que todas as pessoas, que trabalham com alimentação, são 
consideradas manipuladores de alimentos. A implementação de atividades 
educativas de boas práticas na manipulação de pescado são medidas adotadas 
com intuito de garantir a qualidade dos alimentos comercializados nestes 
ambientes. A realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 
outras necessidades essenciais. 
 
Palavras-chave: Manipulação de alimento, métodos de conservação, feiras. 

TITLE: Implementation of educational activities at the Rosemary Fair in Natal 

Abstract 

"Good practices in fishing manipulation" are considered hygiene techniques, 
which must be obeyed by food handlers, in the case of fishermen, from fishing 
(catch) to sale to the consumer, considering that all persons, who They work with 
food, they are considered food handlers. The implementation of good practice 
educational activities in the manipulation of fish are measures adopted with the 
aim of ensuring the quality of the food marketed in these environments. The 
realization of the right of all to regular and permanent access to quality food, in 
sufficient quantity, without compromising access to other essential necessities. 
 
Keywords: Food manipulation, conservation methods, fairs. 
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TÍTULO: EFEITO ANTIINFLAMATÓRIO DA CURCUMINA (Curcuma longa) 

ATRAVÉS DE MODELO DE PERITONITE EM CAMUNDONGOS 

Resumo 

 

As plantas são utilizadas com finalidades medicinais, aromáticas e 
condimentares, representando um importante recurso terapêutico desde as 
antigas civilizações até os dias atuais. O presente estudo teve como objetivo 
avaliar o efeito anti-inflamatório da curcumina num modelo de peritonite em 
camundongos. Para isso foram utilizados 30 camundongos swiss, distribuídos 
aleatoriamente em cinco grupos com seis animais, todos os animais passaram 
pela indução da peritoninte (administração intraperitoneal da Carragenina). O 
grupo TS tratado apenas com solução salina (v.o); grupo D tratado com 
diclofenaco (10mg/kg) (v.o); os grupos C1, C5 e C10, foram tratados com a 
microemulsão de curcumina na dose de 1, 5 ou 10 mg/kg, respectivamente. Os 
animais foram mantidos com água e comida ad libitum. Após 4h, os animais 
foram eutanasiados com overdose de tiopental 80 mg/kg, e foi injetado na 
cavidade peritoneal de cada um dos animais 2,0 mL de solução fisiológica 
heparinizada. Foi realizada a coleta do fluido peritoneal, e a contagem de 
leucócitos feita numa câmara de Neubauer. Observou-se relevância estatística 
(p<0,01) entre os grupos TS-D, TS-C5 e TS-C10. Pode-se concluir com essa 
pesquisa que a microemulsão de curcumina apresenta efeito anti-inflamatório. 
Porém é imprescindível a realização de mais experimentos para ajuste de dose 
e averiguação da ação dessa microemulsão de curcumina no organismo 
biológico. 

 
 
Palavras-chave: Fitoterapia. Curcumina. Inflamação. Camundongos. 

TITLE: ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF CURCUMINA (Curcuma longa) 

THROUGH MODEL OF PERITONITE IN MICE 

Abstract 
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The plants are used for medicinal, aromatic and condiment purposes, 
representing a certain therapeutic resource from ancient civilizations to the 
present day. The present study aimed to evaluate the anti-inflammatory effect of 
the disease in a peritonitis model in mice. 30 Swiss mice were randomly assigned 
to five groups of six animals, all animals treated by induction of peritonation 
(intraperitoneal administration of Carrageenan). The TS group only treated with 
saline (v.o); D group treated with diclofenac (10 mg / kg) (v.o); the C1, C5 and 
C10 groups were treated with a curcumin microemulsion at the dose of 1, 5 or 10 
mg / kg, respectively. The groups were advanced with water and food ad libitum. 
After the 80 mg / kg dose, 2.0 mL of heparinized saline solution was injected into 
the peritoneal cavity of each animal. A collection of the peritoneal fluid and a 
leukocyte count from one Neubauer unit were performed. The relative (p <0.01) 
between the TS-D, TS-C5 and TS-C10 groups was observed. It can be concluded 
from the research that a curcumin microemulsion has anti-protection effect. It is 
imperative to perform more experiments for dose adjustment and ascertainment 
of the action of this curcumin microemulsion in the biological organism. 

 
 
Keywords: Phytotherapy. Cell Culture. Inflamation. Mice. 
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TÍTULO: Composição centesimal do peixe voador (Hirundicthys affinis). 

Resumo 

O peixe voador é um dos principais recursos pesqueiros capturados ao longo de 
todo o ano em Caiçara do Norte – RN, sendo abundante nos mares do Nordeste 
do Brasil, podendo ganhar status mais nobre no comércio pesqueiro do país. A 
carne desses peixes, utilizada atualmente como isca para a pesca de espécies 
maiores, como atum e dourado, tem qualidade para ser comercializada como filé 
e suas ovas são utilizadas para a produção de sucedâneo de caviar. A 
composição centesimal é altamente variável de espécie para espécie, mas é 
comum a muitas espécies de peixes o baixo conteúdo de gordura e a elevada 
quantidade de proteínas. Diante da sua importância comercial e sua abundância 
no estado, faz-se necessário conhecer mais sobre a espécie para incentivar sua 
maior comercialização, e valorizar seu conteúdo nutritivo, por isso o presente 
estudo objetivou conhecer o valor nutricional através da análise da composição 
centesimal do peixe voador. Foram analisadas as porcentagens de teor de 
umidade (76,73%), teor de cinzas (1,46%), teor de lipídeos (0,77%), teor de 
proteínas (22,08%) e valor calórico (91,10 Kcal/100g). Considerando a 
importância do uso da espécie de peixe voador, foi possível concluir que possui 
boa qualidade nutricional, baixo custo e abundância no estado, permanecendo 
dentro dos parâmetros aceitáveis para consumo, com bom teor proteico quando 
comparado a outros peixes. 
 
Palavras-chave: peixe voador, Hirundicthys affinis, frescor, armazenamento 

TITLE: Centesimal composition of the flying fish (Hirundicthys affinis) 

Abstract 

The flying fish is one of the main fishing resources captured throughout the year 
in Caiçara do Norte - RN, abundant in the seas of the Northeast of Brazil, being 
able to gain more noble status in the fishing trade of the country. The meat of 
these fish, currently used as bait for fishing larger species such as tuna and 
goldfish, has quality to be marketed as fillet and its eggs are used for the 
production of caviar substitutes. The centesimal composition is highly variable 
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from species to species, but it is common for many species of fish to have low fat 
content and high protein content. Given its commercial importance and 
abundance in the state, it is necessary to know more about the species to 
encourage its greater commercialization, and to value its nutritional content, so 
the present study aimed to know the nutritional value through the analysis of the 
centesimal composition of the flying fish. The percentages of humidity content 
(76.73%), ash content (1.46%), lipid content (0.77%), protein content (22.08%) 
and caloric value (91, 10 Kcal / 100g). Considering the importance of the use of 
flying fish species, it was possible to conclude that it has good nutritional quality, 
low cost and abundance in the state, remaining within the parameters acceptable 
for consumption, with good protein content when compared to other fish. 
 
Keywords: flying fish, Hirundicthys affinis, freshness, storage 
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TÍTULO: VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA MEGAFAUNA EPIBENTÔNICA 

DA PRAIA DE BAÍA FORMOSA, RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Constituintes de comunidade bentônica, os crustáceos apresentam grande 
importância econômica para o estado do Rio Grande do Norte, embora haja uma 
baixa seletividade nos meios de coleta, impactando outras espécies que não são 
de interesse econômico, conhecidas como fauna acompanhante. O presente 
estudo objetiva inventariar e avaliar a variação da assembléia de crustáceos 
decápodes em relação às estações seca e chuvosa da praia de Baía Formosa, 
litoral oriental meridional do estado do Rio Grande do Norte. A amostragem se 
deu por coletas mensais, realizadas durante o período de abril de 2013 a março 
de 2014, na enseada de Baía Formosa. Os espécimes foram coletados por meio 
de barco de arrasto artesanal, na plataforma continental paralelo à costa, com 
duração de 20 minutos e velocidade média de 1,08 nós. Ainda a bordo, ocorreu 
uma triagem prévia dos táxons logo após o recolhimento da rede. As amostras 
foram acondicionadas em sacos plásticos, etiquetadas e armazenadas em 
recipiente de isopor resfriado com gelo. Em laboratório, todos os organismos 
foram identificados até o menor nível taxonômico possível. Ao final das 
campanhas de coleta, 28 espécies foram registradas, 14 na estação seca e 26 
na estação chuvosa, evidenciando as diferenças em diversidade, abundância e 
biomassa entre as estações do ano. 
 
Palavras-chave: Assembléia, Fauna acompanhante, Crustacea, by-catch 

TITLE: Composition and variation of the assembly of decapod crustaceans from 

trawling on the Baía Formosa beach, south coast of the state of Rio Grande do 

Norte 

Abstract 

Constituents of the benthic community, crustaceans present great economic 
importance for the state of Rio Grande do Norte, although there is a low selectivity 
in the collection media, impacting other species that are not of economic interest, 
known as companion fauna. The present study aims to inventory and evaluate 
the variation of the decapod crustacean assemblage in relation to the dry and 
rainy seasons of Baía Formosa beach, southern eastern littoral of the state of Rio 
Grande do Norte. The sampling was done by monthly collections, carried out 
during the period of April of 2013 to March of 2014, in the Bay of Formosa. The 
specimens were collected by means of an artisanal trawler on the continental 
shelf parallel to the coast, with a duration of 20 minutes and a mean velocity of 
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1.08 knots. Still on board, there was a previous screening of the taxa just after 
the collection of the net. The samples were packed in plastic bags, labeled and 
stored in ice-cooled Styrofoam container. In the laboratory, all organisms were 
identified to the lowest possible taxonomic level. At the end of the collection 
campaigns, 28 species were recorded, 14 in the dry season and 26 in the rainy 
season, evidencing differences in diversity, abundance and biomass between the 
seasons. 
 
Keywords: Assembly, Crustacea, by-catch. 
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TÍTULO: Curva dose-resposta do canabidiol (CBD) sobre a atividade paroxística 

de animais cronicamente epilépticos 

Resumo 

 

Cerca de 50 milhões de pessoas são afetadas pela epilepsia em todo o mundo, 
com 25% destes indivíduos possuindo crises de difícil controle ou resistentes ao 
tratamento, apesar do número de fármacos disponíveis. Há, portanto, uma busca 
por novos fármacos que possam controlar e proporcionar uma melhor qualidade 
de vida para estas pessoas. Os canabinóides são substâncias da planta 
Cannabis sativa que são descritos contendo propriedades anticonvulsivantes. 
Neste trabalho, injetamos duas doses de um extrato de C. sativa em 
camundongos naïve (10 mg/kg e 1000 mg/kg) para observar as consequências 
da administração na ambulação e atividade locomotora destes animais através 
do teste do campo aberto. Como também avaliamos os efeitos de doses de CBD 
e THC nas atividades locomotora e paroxística de animais cronicamente 
epilépticos. Observamos uma queda significativa na ambulação e distância 
percorrida após as injeções do extrato em animais naïve. Nos animais 
epilépticos, as doses dos canabinóides produziram além de um resultado 
semelhante na atividade locomotora, uma redução na amplitude e frequência 
das espículas interictais. 

 
 
Palavras-chave: Canabinoides; Epilepsia; Eletrofisiologia; Comportamento 

TITLE: Dose-response curve of cannabidiol (CBD) in the paroxysmal activity of 

chronically epileptic animals 

Abstract 

 

Approximately 50 million people are affected by epilepsy worldwide, with one 
quarter of these individuals having hard to control or treatment resistant seizures, 
although the number of available antiepileptic drugs. Therefore, there is a search 
for new drugs that could control and proportionate a better quality of life to these 
patients. Cannabinoids are substances from Cannabis sativa that are described 
having anticonvulsant properties. In this project, we injected two doses of an 
extract from C. sativa (10 mg/kg and 1000 mg/kg) in naïve mice, looking for the 
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consequences in ambulation and locomotor activity of these mice in the open-
field test. We also tested the effect of doses of THC and CBD in the locomotory 
and paroxistic activities in chronically epileptic mice. We observed a significantly 
decrease in both ambulation and travelled distance in those naïve animals 
injected with the extract. The epileptic ones treated with the cannabinoids, 
showed both a similar outcome in locomotion in addiction to a reduction in the 
amplitude and frequency of interictal spikes. 

 
 
Keywords: Cannabinoids; Epilepsy; Electrophysiology; Behaviour 
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TÍTULO: Estado nutricional e insegurança alimentar de idosos usuários do NASF 

no Município de Santa Cruz/RN 

Resumo 

Introdução: O envelhecimento é um processo natural e a alimentação é 
importante para designar o estado de saúde do idoso. O estudo objetivou 
identificar o estado nutricional e estimar a insegurança alimentar de um grupo de 
idosos no município de Santa Cruz/RN. Metodologia: Trata-se de um estudo 
transversal, descritivo, quantitativo com indivíduos com idade igual/superior a 60 
anos (n=42) frequentadores do NASF. Realizou-se a coleta por meio de 
questionário semiestruturado abordando dados socioeconômicos e clínicos, 
aplicou-se a EBIA e foi realizada avaliação antropométrica. Resultados: 
Verificou-se idade média de 70,6±5 anos, 66,7% sexo feminino, casados 
(38,1%), analfabetos (50,0%), aposentados (92,9%) e renda média de um salário 
mínimo (38,1%). Observou-se prevalência de sobrepeso (54,0%) e risco muito 
elevado para complicações metabólicas principalmente nas mulheres (89,3%). 
A maior parte se enquadra em segurança alimentar (57,0%), seguida por 
insegurança alimentar leve (35,7%). Conclusão: A população encontra-se em 
inadequações nutricionais, com prevalência de sobrepeso e risco muito elevado 
para complicações metabólicas ligadas à DCNT. Observando a quantidade de 
idosos em insegurança alimentar, faz-se necessário assegurar qualidade de vida 
através de intervenções que melhorem os aspectos nutricionais e possam 
favorecer a segurança alimentar. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento, estado nutricional, segurança alimentar. 

TITLE: NUTRITIONAL STATUS AND FOOD INSECURITY OF OLDER NASF 

USERS IN THE MUNICIPALITY OF SANTA CRUZ / RN 

Abstract 

Introduction: Aging is a natural process and feeding is important to designate the 
health status of the elderly. The study aimed to identify nutritional status and 
estimate the food insecurity of a group of elderly in the municipality of Santa Cruz 
/ RN. Methodology: This is a cross-sectional, descriptive, quantitative study with 
individuals aged 60 years or over (n = 42) attending NASF. A semi-structured 
questionnaire was collected, addressing socioeconomic and clinical data, EBIA 
was applied and an anthropometric evaluation was performed. Results: A mean 
age of 70.6 ± 5 years old, 66.7% female, married (38.1%), illiterate (50.0%), 
retirees (92.9%) and average income minimum wage (38.1%). Prevalence of 
overweight (54.0%) and very high risk for metabolic complications were observed 
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mainly in women (89.3%). Most of them are food security (57.0%), followed by 
mild food insecurity (35.7%). Conclusion: The population is in nutritional 
inadequacies, with prevalence of overweight and very high risk for metabolic 
complications related to DCNT. By looking at the number of elderly people in food 
insecurity, it is necessary to ensure quality of life through interventions that 
improve nutritional aspects and promote food security. 
 
Keywords: Aging, nutritional status, food safety. 
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TÍTULO: Avaliação da atividade antioxidante e teor de compostos fenólicos em 

casca, polpa e semente de melão (Cucumis melo L.) 

Resumo 

Para o consumo de melão, destacam-se benefícios à saúde relacionados à 
presença de vitaminas, minerais e compostos antioxidantes. Com isso, o 
presente estudo avaliou o teor de compostos fenólicos e, as propriedades 
antioxidantes da polpa e semente de melão Cantaloupe. Os resultados 
mostraram que o extrato das sementes no período de safra (ESS) e entressafra 
(ESE) e da polpa (EP) apresentam, respectivamente, um teor de compostos 
fenólicos igual a 0.80 (0,07)B, 0.70 (0,06)B e 0.50 (0,06)A mg de Equivalente de 
ácido gálico/g de extrato. A avaliação das propriedades antioxidantes apontou 
que a capacidade antioxidante total foi maior para EP [182.3 (7,37)A mg de 
equivalente de ácido ascórbico EAA/g de extrato], ESE [118 (5.20)C mg EAA/g 
de extrato] e ESS [45 (3.50)B mg EAA/g de extrato]. Para sequestro de radical 
hidroxila obteve-se atividade de 76% EP, 62.6% ESE e 54.6% ESS. Para o 
sequestro do radical superóxido o EP apresentou 16%, ESS 28.8% e ESE 
41.8%, os quais conseguiram inibir a formação de radicais livres. Para o poder 
redutor o EP 100% apresentou maior atividade, seguida por ESE 86.2% e ESS 
83.4%. A quelação de íons metálicos apresentou uma eficiência de 81.2% EP, 
71.6% ESS e 70.5% ESE. Por fim, para sequestro de radical DPPH obteve-se 
maiores resultados para EP 78.7%, ESS 72.3% e ESE 60.2%. Portanto, os 
extratos demonstram expressivos resultados de capacidade antioxidante e 
poderão servir futuramente para exploração pela indústria alimentícia como 
antioxidante natural. 
 
Palavras-chave: Resíduo de melão. Espécies reativas de oxigênio. Compostos 

bioativos. 

TITLE: EVALUATION OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY AND CONTENT OF 

PHENOLIC COMPOUNDS IN FLESH AND SEED OF MELON CANTALOUPE 

(Cucumis melo L.) 

Abstract 

For the consumption of melon, health benefits related to the presence of vitamins, 
minerals and antioxidant compounds stand out. With this, the present study 
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evaluated the content of phenolic compounds and the antioxidant properties of 
the pulp and melon seed Cantaloupe. The results showed that the seed extract 
(ESS) and off season (ESE) and pulp (EP) presented, respectively, a phenolic 
content of 0.80 (0.07)B, 0.70 (0.06)B and 0.50 (0.06)A mg Equivalent of gallic 
acid/ g extract. The evaluation of the antioxidant properties indicated that the total 
antioxidant capacity was higher for EP [182.3 (7.37)A mg ascorbic acid equivalent 
(EAA)/ g extract], ESE [118 (5.20)C mg EAA / g extract] and ESS [45 (3.50)B mg 
EAA/ g extract]. For hydroxyl radical sequestration, 76% PE, 62.6% ESE and 
54.6% ESS activity were obtained, and for the sequestration of the superoxide 
radical the EP presented 16%, ESS 28.8% and ESE 41.8%, which were able to 
inhibit the formation of free radicals. For the reducing power the PE (100%) 
presented greater activity, followed by ESE (86.2%) and ESS (83.4%). The 
chelation of metal ions presented an efficiency of 81.2% EP, 71.6% ESS and 
70.5% ESE. Finally, for sequestration of DPPH radical, higher results were 
obtained for PE 78.7%, ESS 72.3% and ESE 60.2%. Therefore, the extracts 
demonstrate expressive results of antioxidant capacity and may serve in the 
future for exploitation by the food industry as a natural antioxidant. 
 
Keywords: Melon residues. Oxigen-reactive species. Bioactive compounds. 
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TÍTULO: POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO DE DERIVADOS DO ÁCIDOS 

ANACÁRDICOS EM MODELO DE ARTRITE EM RATOS 

Resumo 

A artrite reumatóide é uma doença de característica imunológica que não possui 
causa definida, mas que, entretanto, pode ser debilitante. Nesse contexto, o 
presente trabalho utiliza a etnofarmacologia para pesquisar a eficácia do extrato 
da casca da castanha de Anacardium occidentale, o qual possui atividade anti-
inflamatória e antioxidante já relatadas. Foram utilizados diferentes modelos de 
experimentação animal como o modelo de artrite aguda induzida pelo zymozan 
e modelos de toxicidade aguda e crônica, de modo a avaliar a segurança e 
atividade anti-inflamatória do extrato de A. occidentale. 
 
Palavras-chave: Anacardium occidentale, ácidos anacárdicos, artrite, inflamação 

TITLE: EVALUATION OF ANTI-INFLAMMATORY POTENTIAL OF ANACARDIC 

ACIDS DERIVATIVES IN ARTHRITIS MODEL IN RATS 

Abstract 

Rheumatoid arthritis is an immunological disease that hasn’t a definite cause, 
which can be debilitating though.Thus, the present work uses 
ethnopharmacology to investigate the efficacy of the nut shell extract of 
Anacardium occidentale, a native Brazilian plant, also known as "cajueiro", which 
has already been reported as an anti-inflammatory and antioxidant. Different 
models of animal experimentation were used, such as the acute arthritis model 
induced by zymozan and acute and subchronic toxicity, in order to test the safety 
and activity anti-inflammatory of A. occidentale extract. 
 
Keywords: Anacardium occidentale, anacardic acid, arthritis, inflammation 
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TÍTULO: Perfil lipídico da carne de codornas europeias (coturnix coturnix 

coturnix) alimentadas com rações enriquecidas com óleo de coco e óleo de 

canola 

Resumo 

 

A coturnicultura brasileira se destaca de forma crescente nos aspectos de 
criação e da nutrição, passando de uma atividade familiar a uma atividade de 
exploração em escala comercial, foi difundida mundialmente devido a sua 
precocidade e alta produtividade, sendo hoje explorada com o objetivo de 
produzir mais uma alternativa na alimentação humana, no presente trabalho 
avaliou-se o efeito da inclusão de óleo de canola e do óleo de coco em dietas 
para codornas europeias (Coturnix cotrunix coturnix) no período de oito a 42 dias 
de idade. Foram utilizadas 192 codornas com oito dias de idade, em um 
delineamento experimental com quatro tratamentos e seis repetições de oito 
aves. Foram identificados a presença de quinze ácidos graxos em todas as 
amostras analisadas, tendo como predominância dos ácidos graxos, palmítico, 
esteárico, oleico e o linoléico. O eicosapentaenoico (EPA) e docosahexaenoico 
(DHA) apresentou percentuais significativos (P≤0,05) com inclusão do óleo de 
coco nas dietas, assim como a melhor relação para ω-6:ω-3 foi ao nível de 2% 
óleo de coco. A inclusão dos óleos canola e coco em dietas para codornas 
europeias nos níveis de 1 e 2% não prejudicou o desempenho das aves, assim 
como houve uma redução na quantidade de ácidos graxos saturados. 

 
 
Palavras-chave: Ácidos graxos, consumo de ração, alimentação humana. 

TITLE: Lipid profile of the meat of quail (coturnix coturnix coturnix) fed with rations 

enriched with coconut oil and canola oil 

Abstract 

 

Brazilian coturniculture is increasingly important in the aspects of breeding and 
nutrition, from a family activity to an exploration activity on a commercial scale, it 
was spread worldwide due to its precocity and high productivity, being exploited 
today with the objective of producing more an alternative in human feeding, the 
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present work evaluated the effect of the inclusion of canola oil and coconut oil in 
diets for European quail (Coturnix cotrunix coturnix) from 8 to 42 days of age. A 
total of 192 quails were used at 8 days of age in an experimental design with four 
treatments and six replicates of eight birds. The presence of fifteen fatty acids in 
all analyzed samples was identified, with fatty acids predominating, palmitic, 
stearic, oleic and linoleic. Eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic (DHA) 
presented significant percentages (P≤0.05) with inclusion of coconut oil in the 
diets, as well as the best ratio for ω-6: ω-3 was at the 2% oil level of coconut. The 
inclusion of canola and coconut oils in diets for European quails at 1 and 2% 
levels did not affect the performance of the birds, as well as a reduction in the 
amount of saturated fatty acids. 

 
 
Keywords: Fatty acids, feed intake, human nutrition. 
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TÍTULO: Consumo de Alimentos Ultraprocessados por Adolescentes com 

Excesso de Peso 

Resumo 

 

Introdução. O aumento no consumo de alimentos e bebidas ultraprocessados na 
adolescência tem sido considerado um dos fatores modificáveis que contribuem 
para o aumento na prevalência de obesidade e aparecimento de doenças 
crônicas, além de potencializar seus agravos na vida adulta. 

 

Objetivo. Apresentar o registro do consumo de alimentos ultraprocessados por 
adolescentes com sobrepeso e obesidade de acordo com o sexo. 

 

Método. Estudo transversal, envolvendo 50 adolescentes de 10 a 19 anos com 
sobrepeso/obesidade atendidos no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do 
Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal/RN. Foi realizada a avaliação 
nutricional antropométrica e do consumo alimentar e dietético a partir de dois 
recordatórios de 24h. A caracterização da amostra foi apresentada em estatística 
descritiva por frequência absoluta, simples e em percentual. As listas dos 
alimentos ultraprocessados consumidos foram apresentadas em frequência 
absoluta. 

 

Resultados. Verificou-se que os adolescentes do sexo feminino possuem 
consumo mais frequente de snacks (48%) e bebidas açucaradas (40%). Por 
outro lado, registrou-se os alimentos ultraprocessados mais consumidos, no 
sexo masculino, havendo maior preferência por snacks (54%), bebidas 
açucaradas (38%), e embutidos (20%). 
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Conclusão. Constatou-se maior frequência no consumo de snacks e bebidas 
açucaradas em ambos os sexos, diferenciado por maior preferência no consumo 
de embutidos pelos adolescentes do sexo masculino. 

 
 
Palavras-chave: Consumo. Adolescentes. Ultraprocessados. 

TITLE: Consumption of Ultraprocessed Foods by Adolescents with Excess 

Weight 

Abstract 

 

Introduction. The increase in the consumption of food and drinks 
ultraprocessados in adolescence has been considered one of the modifiable 
factors that contribute to the increased prevalence of obesity and onset of chronic 
diseases, and enhance their diseases in adulthood. Goal. To present the record 
of the consumption of ultraprocessed foods by adolescents with overweight and 
obesity according to sex.  

 

Method. cross-sectional study involving 50 adolescents aged 10 to 19 overweight 
/ obese treated at the Endocrinology Clinic Pediatric University Hospital Onofre 
Lopes, Natal / RN. Anthropometric nutritional assessment and dietary and dietary 
intake were carried out from two 24-hour reminders. The characterization of the 
sample was presented in descriptive statistics by absolute frequency, simple and 
in percentage. The lists of ultraprocessed foods consumed were presented in 
absolute frequency.  

 

Results. It was verified that the female adolescents have more frequent 
consumption of snacks (48%) and sugary drinks (40%). On the other hand, there 
was the most consumed foods ultraprocessados in males, with greater 
preference for snacks (54%), sugary drinks (38%) and meat (20%).  

 

Conclusion. It was found more frequently in the consumption of snacks and 
sugary drinks in both sexes, distinguished by greater preference in consumer 
embedded by adolescent males. 

 
 
Keywords: Consumption. Adolescents. Ultraprocessed. 
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TÍTULO: Anatomia dos centros linfáticos de catetos 

Resumo 

A utilização do cateto (Pecari tajacu) vem para quebrar o círculo vicioso de “sem 
animais não há pesquisa, sem pesquisa não há conhecimento da biologia da 
espécie necessária para o desenvolvimento de técnicas para a criação 
sustentável em cativeiro”. Sendo assim o objetivo deste trabalho foi descrever 
os centros linfáticos, determinando a localização, a nomenclatura e a quantidade 
de linfonodos por centro. Para isso foi realizada a dissecação dos animais, 
retirada a pele e tela subcutânea para exposição e identificação dos linfonodos 
superficiais, em seguida as cavidades torácicas e abdominais foram abertas, as 
vísceras foram retiradas para facilitar a observação dos linfocentros e, após 
identificação, foram mensurados. Os centros linfáticos localizados na região 
superficial são: mandibular; parotídeo; cervical superficial ventral e dorsal, 
inguinal, subiliaco e poplíteo. Na cavidade abdominal foram encontrados os 
seguintes centros: mesentérico, duodenal, renal, ilíaco. Na cavidade torácica 
estão os centros: esternal cranial, brônquico, mediastinal cranial e caudal. As 
posições dos linfonodos do cateto são semelhantes ao do suíno domésticos, 
possivelmente por causa de sua relação filogenética, mas a quantidade se difere 
em alguns centros, sendo os centros linfáticos do cateto composto por um ou 
poucos linfonodos, diferente do suíno que normalmente são vários. 
 
Palavras-chave: Inspeção de carne, linfonodos, anatomia comparada, 

morfologia. 

TITLE: Anatomy of the lymphatic centers of collared peccary 

Abstract 

The utilization of the collared peccary (Pecari tajacu) comes to break the vicious 
circle of “without animals there is no research, without research there is no 
knowledge of the biology from the particular specie to the development of 
techniques to sustainable creation in captive”. Therefore the objective of this work 
was to describe the lymphatic centers, determining the location, the name and 
the quantity of lymph nodes per center. For this the animals were dissected, the 
skin and the subcutaneous cuticle were removed to the exposition and 
identification of the superficial lymph nodes, then the thoracic and abdominal 
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cavities were open, the viscera were removed to the better observation of the 
lymph centers and, after identification, they were measured. The lymphatic 
centers located in the superficial region were: parotid, mandibular, dorsal 
superficial cervical, ventral superficial cervical, inguinal, subiliac, popliteal. In the 
abdominal cavity were found the following centers: mesenteric, renal, iliac. In the 
thoracic cavity there are the centers: cranial external, bronchial, cranial and 
caudal mediastinal. The positions of the lymph nodes form the collared peccary 
are similar to the locations in the domestic swine, probably because of their 
phylogenetic relation, but the quantity is different in some centers, being the 
lymphatic centers of the collared peccary composed by one or a few lymph 
nodes, that differed from the swine that usually are several. 
 
Keywords: Meat inspection, lymph nodes, comparative anatomy, morphology. 
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TÍTULO: EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO EM MEIO AQUÁTICO NA MEMÓRIA 

E PLANEJAMENTO DE IDOSAS 

Resumo 

 

Introdução: O envelhecimento é um processo natural que contribui para que 
aspectos da memória e do processo cognitivo se deteriorem com a idade.O 
planejamentoé um subdomínio das funções executivas que se refere a 
capacidade de organizar informações e fixá-las em tempo real para solucionar 
um problema de forma mais eficiente. Diante disso, O exercício físico pode 
interferir no desempenho cognitivode forma positivaem indivíduos idosos e 
ativam cascatas musculares e celulares que mantêm a plasticidade do cérebro, 
promovendo a vascularização do cérebro, neurogênese, mudança nas 
estruturas neuronais e mudanças funcionais saudáveis. Metodologia:Trata-se de 
um estudo experimental, do tipo crossover, usando aplicação da Memória de 
Lista de Palavras (MLP), Torre de Londres (TOL) e exercícios físicos em meio 
aquático com mulheres idosas, com idade igual ou superior a 60 anos. Foi feita 
uma primeira coleta de dados, 29 sessões de aula em meio aquático, coleta de 
dados pós intervenção e uma nova coleta após o período de férias e comparados 
todos os resultados. Resultados e Discussão: Para todos os testes realizados 
houve um aumento na eficiência de realização quando comparados com eles 
mesmos no período de pré intervenção e mantiveram os mesmos valores no 
período de pausa das atividades quando comparados com o pós intervenção. 
Conclusão:Pode-se concluir que a atividade física propiciou mudança de forma 
positiva na capacidade de planejamento e memória da população estudada. 

 
 
Palavras-chave: Envelhecimento; cognição; tomada de decisão. 

TITLE: PHYSICAL EXERCISE IN AQUATIC MEDIA EFFECT IN THE MEMORY 

AND PLANNING OF ELDERLY 

Abstract 
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Introduction: Aging is a process that contributes to memory and cognitive process 
aspects deteriorate with age. Planning is a executive functions subdomain that 
refers to the ability to organize information and fix it in real time to solve a problem 
more efficiently. Therefore, physical exercise can interfere in cognitive 
performance in a positive way in elderly individuals and activate muscular and 
cellular cascades that maintain brain plasticity, promoting cerebral 
vascularization, neurogenesis, change in neuronal structures and healthy 
functional changes. Methodology: This is an experimental crossover study using 
the Word List Memory (WLM), Tower of London(TOL) and physical exercises in 
aquatic environment with elderly women aged 60 years and over. A first data 
collection, 29 aquatic lesson sessions, post-intervention data collection and a 
new collection after the vacation period were compared and all results were 
compared. Results and discussion: For all the tests performed, there was an 
increase in achievement efficiency when compared to themselves in the pre 
intervention period and they maintained the same values in the rest period of the 
activities when compared with the post intervention. Conclusion: It can be 
concluded that physical activity caused a positive change in the planning capacity 
of the studied population. 

 
 
Keywords: Aging; cognition; decision making. 
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TÍTULO: Avaliação hemodinâmica durante teste do degrau de seis minutos em 

pacientes com DPOC. 

Resumo 

 

Objetivo: Avaliar as variáveis hemodinâmicas, pressão arterial (PA), frequência 
cardíaca (FC), frequência respiratória (FR) e saturação periférica de oxigênio 
(SpO2) durante o teste do degrau de seis minutos (TD6) em pacientes com 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Metodologia: Trata-se de um 
estudo transversal, no qual foram incluídos 7 indivíduos de ambos os gêneros, 
com diagnóstico de DPOC, sem exacerbação nos últimos 6 meses. As variáveis 
PA, FC, FR, SpO2 e sensação de dispneia e fadiga dos membros inferiores 
foram avaliadas antes, durante e depois do teste. Os dados foram descritos por 
meio de média, desvio padrão e frequências absolutas e relativas, utilizando o 
pacote estatístico GraphPad® Prism 5.0. Resultados: A amostra foi composta 
por 4 homens (57,14%) e 3 mulheres (42,86%) com idade média de 63,43 
(±11,04) anos. O número total de degraus subidos foi 104,43 (±46,68) degraus, 
indicando boa capacidade de exercício. Em relação às variáveis hemodinâmicas, 
houve um aumento da PA, FC, FR, dispneia e fadiga, e uma redução da SpO2, 
como o esperado para estes indivíduos. Além disso, as mulheres conseguiram 
menores valores de FC após 1 minuto (69,33 ± 8,14 bpm) e 2 minutos (70,00 ± 
9,16 bpm) de recuperação, enquanto que os homens alcançaram valores 
maiores de FC máxima (102,00 ± 10,13 bpm). Conclusão: Os pacientes com 
DPOC alcançaram resultados no TD6 que indicam boa capacidade de exercício 
e conseguiram obter as respostas hemodinâmicas esperadas para o teste. 

 
 
Palavras-chave: Doenças respiratórias. Tolerância ao exercício. Sistema 

cardiovascular 

TITLE: Hemodynamic evaluation during six-minute step test in patients with 

COPD. 

Abstract 
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Objective: To evaluate hemodynamic variables, arterial pressure (AP), heart rate 
(HR), respiratory rate (RR) and peripheral oxygen saturation (SpO2) during the 
six-minute step test (6MST) in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD). Methodology: This is a cross-sectional study with 7 individuals 
of both genders, with a diagnosis of COPD without exacerbation in the last 6 
months. The variables AP, HR, RR, SpO2 and sensation of dyspnea and fatigue 
of the lower limbs were evaluated before, during and after the test. The data were 
described by mean, standard deviation and absolute and relative frequencies 
using the GraphPad® Prism 5.0 statistical package. Results: The sample 
consisted of 4 men (57,14%) and 3 women (42,86%), with a mean age of 63,43 
(±11,04) years. The total number of steps up was 104,43 (±46.68) steps, 
indicating good exercise capacity. Regarding hemodynamic variables, there was 
an increase in AP, HR, RR, dyspnea and fatigue, and a reduction in SpO2, as 
expected for these individuals. In addition, women achieved lower HR values 
after 1 minute (69,33 ± 8,14 bpm) and 2 minutes (70,00 ± 9,16 bpm) recovery, 
while men achieved higher values of maximum HR (102,00 ± 10,13 bpm). 
Conclusion: Patients with COPD achieved 6MST results that indicated good 
exercise capacity and were able to obtain the expected hemodynamic responses 
for the test. 
 
Keywords: Respiratory diseases. Tolerance to exercise. Cardiovascular system. 
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TÍTULO: DESEMPENHO MOTOR E ENVELHECIMENTO: COMPARAÇÃO 

ENTRE PESSOAS IDOSAS ATIVAS E SEDENTÁRIAS 

Resumo 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento, pode ser definido como um fenômeno do 
processo da vida, marcado por alterações biopsicossociais específicas, 
associadas à passagem do tempo. Este fenômeno, pode implicar em perda de 
força, equilíbrio, propriocepção, dificuldades na marcha, déficits cognitivos, 
dentre outros, podendo ocasionar em perfis motores deficitários. Neste cenário, 
vê-se a necessidade de dar mais atenção a população idosa, de modo a 
identificar as prováveis disparidades entre o nível de aptidão motora e sua 
relação com a prática de atividade física e o sedentarismo. OBJETIVOS: o 
objetivo desse estudo foi avaliar e comparar o desempenho motor das pessoas 
idosas ativas e sedentárias. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
longitudinal, quantitativo e exploratório. Os participantes foram divididos em dois 
grupos para a execução do estudo: (1) grupo com exercícios realizados em 
grupo (n=15), (2) grupo que não realizou nenhum exercício (n=15). Aplicou-se 
um protocolo fisioterapêutico sistematizado, durante seis meses, duas vezes por 
semana, com duração de uma hora, avaliando os idosos antes e após a 
aplicação do protocolo através da escala motora da terceira idade (EMTI) que 
avalia a aptidão motora em idosos. RESULTADOS: No grupo que realizou 
exercícios os escores registrados na EMTI melhoraram em 5 dos 6 domínios, 
assim como na sua média geral. CONCLUSÃO: A prática de exercício físico 
mostrou ser benéfica para a melhora dos parâmetros de aptidão motora em 
idosos. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento, atividade física, sedentarismo, aptidão motora 

TITLE: ENGINE AND AGING PERFORMANCE: COMPARISON BETWEEN 

ELDERLY AND SEDENTARY PEOPLE 

Abstract 

INTRODUCTION: Aging can be defined as a phenomenon of the life process, 
marked by specific biopsychosocial changes associated with the passage of time. 
This phenomenon may imply loss of strength, balance, proprioception, gait 
difficulties, cognitive deficits, among others, which may lead to deficient motor 
profiles. In this scenario, there is a need to pay more attention to the elderly 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 748 

 

population, in order to identify the probable disparities between the level of motor 
fitness and its relation to the practice of physical activity and the sedentary 
lifestyle. OBJECTIVES: The objective of this study was to evaluate and compare 
the motor performance of active and sedentary elderly people. METHODOLOGY: 
This is a longitudinal, quantitative and exploratory study. Participants were 
divided into two groups to perform the study: (1) group with exercises performed 
in group (n = 15), (2) group that did not perform any exercise (n = 15). A 
systematized physiotherapeutic protocol was applied for six months, twice a 
week, with a duration of one hour, evaluating the elderly before and after the 
application of the protocol through the motor age scale (EMTI) that evaluates the 
motor fitness in the elderly . RESULTS: In the group that performed exercises, 
the scores recorded in EMTI improved in 5 of the 6 domains, as well as in their 
general mean. CONCLUSION: The practice of physical exercise was shown to 
be beneficial for the improvement of motor fitness parameters in the elderly. 
 
Keywords: Aging, physical activity, physical inactivity, motor skills 
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TÍTULO: Aplicação de gesso como forma de minorar os efeitos da salinidade nas 

características morfológicas do sorgo cv. BRS Ponta Negra adubado com 

esterco bovino 

Resumo 

RESUMO: O objetivo do trabalho é avaliar as características morfológicas do 
sorgo irrigado com água salina, mediante a aplicação de gesso agrícola e 
adubação com doses de esterco bovino. O experimento foi montado em casa de 
vegetação na Escola Agrícola de Jundiaí/ UFRN. O sorgo foi cultivado em tubos 
de PVC de 100 mm de diâmetro, com altura de 50 cm de solo arenoso, sendo 
perfurados na face inferior para facilitar a drenagem. O nível de salinidade 
utilizado foi de 7 dS m-1. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado com quatro repetições no esquema fatorial 4 x 4, totalizando 16 
tratamentos. Quatro doses de esterco bovino, 0, 10, 20 e 30 t ha-1 e quatro doses 
de gesso agrícola 0, 10, 20 e 30 t ha-1. As variáveis analisadas foram massa 
seca das folhas e do colmo, altura das plantas e diâmetro do colmo. Foi 
observado que a utilização de esterco bovino apresenta efeitos benéficos a 
cultura do sorgo, havendo aumento de massa e maior altura das plantas nos 
tratamentos de maior concentração de esterco. 
 
Palavras-chave: água salina, crescimento, matéria orgânica 

TITLE: Application of gypsum as a way of reducing the effects of salinity on the 

morphological characteristics of sorghum cv. BRS Ponta Negra fertilized with 

bovine manure 

Abstract 

The objective of this work is to evaluate the morphological characteristics of 
sorghum irrigated with saline water, through the application of agricultural 
gypsum and fertilization with doses of bovine manure. The experiment was set 
up in a greenhouse in the Escola Agrícola de Jundiaí/ UFRN.The sorghum was 
cultivated in 100 mm diameter PVC pipes, with a height of 50 cm of sandy soil, 
being drilled on the underside to facilitate drainage. the salinity level used was 7 
dS m-1. The experimental design was a completely randomized design with four 
replicates in the 4 x 4 factorial scheme, totaling 16 treatments. Four doses of 
bovine manure, 0, 10, 20 and 30 t ha -1 and four doses of agricultural gypsum 0, 
10, 20 and 30 t ha -1. The analyzed variables were dry mass of the leaves and 
stem, height of the plants and diameter of the stem. It was observed that the use 
of bovine manure has beneficial effects to the sorghum crop, increasing the mass 
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and greater height of the plants in the treatments the greater concentration of 
manure. 
 
Keywords: saline water, growth, organic matter. 
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TÍTULO: Heparinoides com potencial anticoagulante, isolados do cefalotórax do 

camarão cinza, e seu efeito sobre a viabilidade e migração de células B16F10 

Resumo 

O câncer altera diversas atividades fisiológicas, dentre elas a coagulação, 
gerando hipercoagulabilidade resultante da hiperativação da cascata de 
coagulação, aumentando a produção de trombina (fator IIa), podendo gerar 
trombose em pacientes oncológicos. Visto isso, pacientes com câncer fazem o 
uso de heparina para tentar cessar os eventos trombóticos devido ao seu 
potencial anticoagulante, no entanto, esta gera um estado de hemorragia. 
Devido a isso, torna-se limitado o uso da heparina na clínica, estimulando a 
busca por novos agentes terapêuticos. Esse trabalho apresenta um composto 
obtido a partir do processamento do cefalotórax do camarão cinza Litopenaeus 
vannamei. O composto passou por diversos ensaios e testes, dentre eles: o 
ensaio da atividade anti IIa (avaliar seu potencial anticoagulante), ensaio de 
migração celular com transwell (avaliar se possuí efeito inibitório sobre a 
migração) e o ensaio de viabilidade celular com Alamar Blue® (avaliar se o 
heparinoide realmente inibe a migração celular ou se provoca a morte delas). O 
heparinoide comprovou seu potencial inibitório sobre a trombina, assim como a 
heparina, no entanto, sendo menos danoso a coagulção e de fato inibiu a 
migração celular e não causa efeito citotóxico a elas. 
 
Palavras-chave: Câncer. Trombina. Coagulação. Heparina. Heparinoide 

TITLE: Heparinoids with anticoagulant potential, isolated from gray shrimp 

cephalothorax, and its effect on viability and migration of B16F10 cells 

Abstract 

 

Cancer amending various physiological activities, such clotting, causing 
hypercoagulable resulting from hyperactivation of the coagulation cascade by 
increasing the production of thrombin (factor IIa), and may cause thrombosis in 
cancer patients. Seen it, cancer patients make use of heparin to try to stop the 
thrombotic events due to their anticoagulant potential, however, this creates a 
state of bleeding. Due to this, the use of heparin in the clinic is limited, stimulating 
the search for new therapeutic agents. This work presents a compound obtained 
from the processing of the cephalothorax of the gray shrimp Litopenaeus 
vannamei. The compound went through many trials and tests, among them: the 
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test of anti IIa activity (assess their potential anticoagulant), cell migration assay 
with transwell (assess whether possess inhibitory effect on the migration) and cell 
viability assay Alamar Blue® (assess whether heparinoid actually inhibits cell 
migration or causes them to die). The heparinoid proven its inhibitory potential on 
thrombin, and heparin, however, are less damaging to coagulção and indeed 
inhibited cell migration and does not cause cytotoxic effect to them. 

 
 
Keywords: Cancer. Thrombin. Coagulation. Heparin. Heparinoid 
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TÍTULO: Consumo de micronutrientes e saúde óssea de meninos com Distrofia 

Muscular de Duchenne 

Resumo 

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença hereditária recessiva 
ligada ao cromossomo X, responsável pela produção da proteína distrofina, 
essencial para a contração muscular. Sua deficiência gera fraqueza muscular 
progressiva, degeneração crônica do músculo e substituição do músculo por 
gordura e fibrose endomisial. Pacientes com DMD são vulneráveis à deficiência 
na saúde óssea e propensos à osteoporose. Níveis adequados de 
micronutrientes são fundamentais para o desenvolvimento ósseo nesses 
estágios de vida. O objetivo do estudo foi relacionar o consumo de 
micronutrientes sobre a densidade mineral óssea de meninos com DMD. Para 
avaliação da densidade mineral óssea (coluna lombar e corpo total), foi realizado 
o exame de Densitometria por Dupla Emissão de Raio-X (DXA). O consumo 
alimentar foi avaliado pelo Recordatório 24 horas. Na avaliação da densidade 
mineral óssea, observamos que 36% da população do estudo estavam com 
baixa densidade óssea em relação à coluna lombar e 41% em relação ao corpo 
total. Em relação ao consumo de micronutrientes, 87%, 100%, 77% e 64% 
estavam com consumo abaixo do recomendado pela RDA em relação à vitamina 
D, cálcio, fósforo e zinco respectivamente. Houve correlação das variáveis idade, 
vitamina D e cálcio com a densidade mineral óssea. Dessa forma, sugere-se que 
a densidade mineral óssea é retardada com a idade e com a baixa ingestão dos 
micronutrientes cálcio e vitamina D. 
 
Palavras-chave: Distrofina. Densidade mineral óssea. Consumo alimentar. 

Densitometria 

TITLE: Micronutrient intake and bone health of boys with Duchenne muscular 

dystrophy. 

Abstract 

Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a hereditary recessive disease linked to 
the X chromosome, responsible for the production of the protein dystrophin, 
essential for muscle contraction. Its deficiency generates progressive muscular 
weakness, chronic degeneration of the muscle and replacement of the muscle by 
fat and endomysial fibrosis. Patients with DMD are vulnerable to deficiency in 
bone health and prone to osteoporosis. Adequate levels of micronutrients are 
essential for bone development in these stages of life. The objective of the study 
was to relate the micronutrient consumption on the bone mineral density of boys 
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with DMD. To evaluate the bone mineral density (lumbar spine and total body), 
the Densitometry by Dual X-Ray Densitometry (DXA) was performed. Food 
consumption was assessed by the 24-hour recall. In the evaluation of bone 
mineral density, we observed that 36% of the study population had low bone 
density in relation to the lumbar spine and 41% in relation to the total body. In 
relation to micronutrient consumption, 87%, 100%, 77% and 64% were 
consumed below the RDA recommended for vitamin D, calcium, phosphorus and 
zinc respectively. There was a correlation between the variables age, vitamin D 
and calcium with bone mineral density. Thus, it is suggested that bone mineral 
density is delayed with age and with low intake of micronutrients calcium and 
vitamin D. 
 
Keywords: Dystrophin. Bone mineral density. Food consumption. Densitometry. 
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TÍTULO: Efeito do exercício físico em meio aquático na memória e controle 

inibitório de idosas 

Resumo 

 

Introdução: O envelhecimento é uma extensão lógica dos processos fisiológicos 
de crescimento e desenvolvimento, começando com o nascimento e terminando 
com a morte. As principais mudanças cognitivas observadas nos domínios 
cognitivos são atenção, memória, linguagem, habilidades visuoespaciais, 
funções executivas e inibição. O exercício físico pode interferir no desempenho 
cognitivo por aumento nos níveis dos neurotransmissores e por mudanças em 
estruturas cerebrais e pela melhora cognitiva em indivíduos idosos. Metodologia: 
Trata-se de um estudo experimental, do tipo crossover, usando aplicação da 
Memória de Lista de Palavras (MLP), Stroop e exercícios físicos em meio 
aquático com mulheres idosas, com idade igual ou superior a 60 anos. Foi feita 
uma primeira coleta de dados, 29 sessões de aula em meio aquático, coleta de 
dados pós intervenção e uma nova coleta após o período de férias e comparados 
todos os resultados. Resultados e Discussão: Para todos os testes realizados 
houve um aumento na eficiência de realização quando comparados com eles 
mesmos no período de pré intervenção e mantiveram os mesmos valores no 
período de pausa das atividades quando comparados com o pós intervenção. 
Na leitura das cores do teste de stroop houve um aumento no número de acertos 
o que demonstra uma mudança no controle inibitório das participantes. 
Conclusão: É possível concluir que a atividade física em meio aquático 
proporcionou uma mudança do controle inibitório da população estudada. 

 
 
Palavras-chave: Envelhecimento, memória, controle inibitório, atividade física. 

TITLE: Effect of physical exercise on aquatic environment in memory and 

inhibitory control of the elderly 

Abstract 
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Introduction: Aging is a logical extension of the physiological processes of growth 
and development, beginning with birth and ending with death. The main cognitive 
changes observed in cognitive domains are attentio, memory, language, 
visuospatial abilities, executive functions and inhibition. Physical exercise may 
interfere with cognitive performance by increasing neurotransmitter levels and by 
changes in brain structures and by improving cognitive performance in the elderly 
population. Methodology: This is an experimental crossover study with the use of 
word list memory (MLP), Stroop and physical conduction in aquatic environments 
with elderly women, aged 60 years or older. A first data collection, 29 days of 
aquaculture class, data collection after the intervention and collection of data after 
the vacation period and compared were given. Results and Discussion: All tests 
were performed in performance improvement when compared with the same 
periods of experience and maintained the same values in the rest period of the 
activities when compared with the post intervention. In reading the colors of the 
stroop test there was an increase in the number of hits which demonstrates a 
change in the inhibitory control of the participants. Conclusion: It is possible to 
conclude that the physical activity in aquatic environment provided a change in 
the inhibitory control of the studied population. 

 
 
Keywords: Aging, memory, inhibitory control, physical activity. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE IDOSOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA E SUA QUALIDADE DE VIDA 

Resumo 

Introdução: A senescência vem acompanhada de diversas alterações 
biopsicossociais. Conhecer o perfil dessa população pode favorecer o 
estabelecimento de ações e políticas mais adequadas em prol da promoção da 
saúde e qualidade de vida. Objetivos: Caracterizar sociodemograficamente e 
verificar a qualidade de vida e o risco de dependência dos idosos no Brasil e em 
Portugal. Método: Trata-se de um estudo comparativo, analítico e quantitativo, 
nos municípios de Natal e Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, e em Évora, 
Portugal, entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, com total de 160 idosos, 
sendo 110 do Brasil e 50 de Portugal. Mini Exame do Estado Mental (MEEM), 
Medical Outcomes Study 36 (SF-36) e o Prisma-7, na mensuração dos dados. O 
projeto foi aprovado ao Comitê de Ética em Pesquisa CEP/HUOL situado em 
Natal/Brasil (Parecer n. 562.318) e aprovado no CEP da Universidade de Évora 
em Portugal (Parecer n. 14011). Resultados: No Brasil, os domínios com melhor 
qualidade de vida foram saúde mental (84,5%) e aspecto funcional (62,8%, 
p<0,001). Já em Portugal foram os aspectos físicos (82%) e aspectos 
emocionais (80%). Quanto ao risco de dependência, ambos os países 
apresentaram maior incidência de dependência. Conclusões: De acordo com as 
análises feitas, há maior déficit na qualidade e vida dos idosos do Brasil, em 
comparação com Portugal. Torna-se necessária à prática e implementação de 
medidas a fim de minimizar esses riscos no qual os idosos estão susceptíveis. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida.Saúde do idoso.Envelhecimento. 

TITLE: QUALITY OF LIFE RELATED TO THE RISK OF DEPENDENCE OF 

ELDERLY PERSONS FROM BRAZIL AND PORTUGAL. 

Abstract 

Introduction: Senescence is accompanied by several biopsychosocial changes. 
Knowing the profile of this population can favor the establishment of more 
appropriate actions and policies for the promotion of health and quality of life. 
Method: This is a comparative, analytical and quantitative study, in the 
municipalities of Natal and Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brazil, and in Évora, 
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Portugal, between December 2017 and February 2018, with a total of 160 elderly, 
being 110 from Brazil and 50 from Portugal. Mental State Mini Exam (MEEM), 
Medical Outcomes Study 36 (SF-36) and Prism-7 were used to measure the data. 
Results: In Brazil, domains with better quality of life were mental health (84.5%) 
and functional aspect (62.8%, p <0.001). Already in Portugal were the physical 
aspects (82%) and emotional aspects (80%). Regarding the risk of dependence, 
both countries had a higher incidence of dependence. Conclusions: According to 
the analyzes made, there is a greater deficit in the quality and life of the elderly 
in Brazil compared to Portugal. It is necessary to practice and implement 
measures to minimize those risks in which the elderly are susceptible. 
 
Keywords: Quality of life. Elderly health. Aging. 
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TÍTULO: Práticas integrativas e complementares em saúde: vivenciando o 

cuidado humanizado e a promoção da saúde para a pessoa idosa 

Resumo 

Esta proposta de pesquisa teve como objetivo identificar as mudanças físicas e 
psicológicas adquiridas pelos participantes da Oficina de Autocuidado: as 
práticas integrativas e complementares na promoção da saúde da pessoa idosa 
que será realizada na Vila de Ponta Negra, localizada na cidade de Natal-RN. A 
referida Oficina se constituiu de encontros quinzenais com a realização de 
práticas integrativas e complementares em saúde que atendam às necessidades 
desta faixa etária e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, 
possibilitando ao indivíduo a aquisição de autonomia com a finalidade de 
desenvolver a capacidade para o autocuidado. Para tanto, foi realizadas 
atividades como: exercícios de alongamentos, automassagem, orientações 
posturais, técnicas de relaxamento e vivências lúdicas. Os encontros envolveram 
práticas coletivas e individuais com ênfase na promoção da saúde que 
colaborem na prevenção dos desequilíbrios energético-funcionais e/ou redução 
das limitações existentes. Será utilizado o grupo focal, enquanto técnica de 
coleta de dados, e para análise dos dados, será utilizada a análise de discurso 
de Bardin. 
 
Palavras-chave: Autocuidado, Promoção da Saúde, Praticas Integrativas e 

complementar 

TITLE: Integrative and complementary practices in health: experiencing 

humanized care and health promotion for the elderly 

Abstract 

This research proposal aimed to identify the physical and psychological changes 
acquired by the participants in the Self-Care Workshop: integrative and 
complementary practices in the promotion of elderly health that will be carried out 
in Ponta Negra Village, located in the city of Natal-RN. The said Workshop 
consisted of biweekly meetings with the realization of integrative and 
complementary health practices that meet the needs of this age group and that 
contribute to the improvement of the quality of life, enabling the individual to 
acquire autonomy for the purpose of developing the capacity for self-care. 
Activities such as: stretching exercises, self-massage, postural orientations, 
relaxation techniques and ludic experiences were performed. The meetings 
involved collective and individual practices with an emphasis on health promotion 
that collaborate in the prevention of energy-functional imbalances and / or 
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reduction of existing limitations. The focal group will be used as a data collection 
technique, and for data analysis, Bardin's discourse analysis will be used. 
 
Keywords: Self-care, Health Promotion, Integrative Practices and 

Complementary 
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TÍTULO: Diagnóstico de Enfermagem Risco de Olho Seco e Ressecamento 

Ocular em pacientes adultos em pós-operatório imediato 

Resumo 

Objetivou-se avaliar o Ressecamento ocular e o Diagnóstico de Enfermagem 
(DE) Risco de olho seco em pacientes adultos no período pós-operatório 
imediato. Trata-se de um estudo quantitativo, observacional, individuado, 
descritivo, analítico e de corte transversal, realizado no centro cirúrgico de um 
hospital norte-riograndense. A amostra foi de 157 pacientes, sendo incluídos 
pacientes de cirurgia eletiva, maiores de 18 anos e com o pós-operatório na 
Unidade de Recuperação Pós-Anestésica (URPA) e excluídos pacientes em 
isolamentos, de cirurgias de cabeça e pescoço, torácica com broncoscopia e 
cardíacas. Os dados foram analisados por meio do programa Statistical Package 
for the Social Science (SPSS). Dois enfermeiros diagnosticadores que trabalham 
com os fenômenos analisaram os dados da coleta e inferiram se o desfecho trata 
do Ressecamento Ocular ou do DE Risco de olho seco. Este obteve parecer 
favorável do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN nº 2.004.545 e CAEE 
64881717.5.0000.5537. Demonstrou-se que a prevalência do DE Risco de Olho 
Seco foi de 14,65% e o Ressecamento Ocular de 85,35% nos pacientes em pós-
operatório imediato. Notou-se uma associação entre o Ressecamento Ocular, 
DE Risco de Olho Seco e as variáveis: especialidade cirúrgica, uso do ar 
condicionado, hipertensão, sexo feminino, anestesia, presença de alergia, 
hiperemia, etc. O estudo em questão manifesta relevância no estímulo à 
prevenção do Ressecamento Ocular em pacientes no pós-operatório imediato. 

 
Palavras-chave: Enfermagem; Síndromes do olho seco; Centros Cirúrgicos 

TITLE: Nursing Diagnosis Dry Eye Risk and Ocular Dryness in adult patients in 

the immediate postoperative period 

Abstract 

 

The objective of this study was to evaluate ocular dryness and the Nursing 
Diagnosis Risk of Dry Eye in adult patients in the immediate postoperative period. 
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It is a quantitative, observational, individuated, descriptive, analytical and cross-
sectional, performed at the surgical center of a norteriograndense hospital. The 
sample consisted of 157 patients, including elective surgery patients, over 18 
years of age and with the postoperative period in the Post-Anesthetic Recovery 
Unit, and excluded patients in isolation from head and neck, thoracic and 
bronchoscopic surgeries and cardiac. Data were analyzed using the Statistical 
Package for Social Science (SPSS). Two nurse-diagnosticians that work with the 
phenomenons analyzed the data from the collection and inferred if the outcome 
deals with Ocular Dryness or Dry Eye Risk. This study obtained a favorable 
opinion from the Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) of UFRN nº 2,004,545 and 
CAEE 64881717.5.0000.5537. It was demonstrated that the prevalence of Dry 
Eye Risk was 14.65% and ocular dryness of 85.35% in patients in the immediate 
postoperative period. There was an association between Ocular Dryness, Dry 
Eye Risk and the variables: surgical specialty, air conditioning use, hypertension, 
female gender, anesthesia, presence of allergy, hyperemia, etc. The present 
study shows relevance in stimulating the prevention of Ocular Dryness in patients 
in the immediate postoperative period. 

 
 
Keywords: Nursing; Dry Eye Syndromes; Surgicenters 
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TÍTULO: Nova espécie de Symphypleona (Arthropoda, Collembola) da Região 

Nordeste do Brasil 

Resumo 

 

Calvatomina Yosii agrupa espécies de Dicyrtomidae com grande abdome com 
cerdas neosminturóides na região parafurcal; presença de tricobótrias 
abdominais ABC; úngues com túnica; e cerdas dorsais do dens lisas ou 
levemente serrilhadas. Calvatomina compreende 37 espécies, sendo a maioria 
holotropical. No Brasil existe déficit de estudos sobre os Dicyrtomidae, sendo 
registradas apenas duas espécies nominais em um único gênero (Ptenothrix 
Börner). Este trabalho teve como objetivo descrever uma nova espécie de 
Calvatomina (Dicyrtomidae) e expandir os conhecimentos sobre a família no 
Brasil. Os espécimes foram coletados em um remanescente de Mata Atlântica 
do Campus Central da UFRN, Natal, RN. Posteriormente foram montadas 
lâminas para descrições taxonômicas. Foram representados a cabeça, grande e 
pequeno abdome e apêndices. Calvatomina sp. nov. apresenta área clipeal da 
cabeça com 3/3/6/5/5/5(+1)/4 cerdas nas linhas A‒G, respectivamente; pequeno 
abdome com 5 cerdas rombas acantoides e dois órgãos ovais; colóforo e 
tenáculo com 2+2 cerdas cada e pernas com órgãos ovais. A espécie é 
semelhante a outros táxons neotropicais como C. rufescens (Reuter), C. 
christianseni (Delamare‒Deboutteville& Massoud) e C. guyanensis 
Nayrolles&Betsch, mas difere destas especialmente na combinação da 
quetotaxia clipeal, manúbrio,e do pequeno abdome. A descrição de Calvatomina 
sp. nov. representa o primeiro registro nominal para o gênero no Brasil. 

 
 
Palavras-chave: Dicyrtominae, fauna edáfica, Região Neotropical 

TITLE: New species of Symphypleona (Arthropoda, Collembola) from 

Northeastern Brazil 

Abstract 

 

Calvatomina Yosii groups Dicyrtomidae species with large abdomen with 
neosminuroid chaeta in the parafurcal area; presence of abdominal bothriotrichia 
ABC; unigues with tunic; and dorsal setae of the dorsis smooth or slightly 
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serrated. Calvatomina comprises 37 species, most of them holotropical. In Brazil 
there is a shortage of studies on Dicyrtomidae, with only two nominal species 
being recorded in a single genus (Ptenothrix Börner). This work aimed to describe 
a new species of Calvatomina (Dicyrtomidae) and to expand the knowledge about 
the family in Brazil. The specimens were collected in a remnant of Mata Atlântica 
from the Central Campus of UFRN, Natal, RN. Subsequently, slides were set up 
for taxonomic descriptions. They represented the head, large and small abdomen 
and appendages. Calvatomina sp. nov. presents a clipeal area of the head with 
3/3/6/5/5/5 (+1) / 4 chaeta on lines A-G, respectively; small abdomen with 5 
acanthoid chaeta and two oval organs; colophorus and tenacus with 2 + 2 bristles 
each and legs with oval organs. The species is similar to other neotropical taxa 
such as C. rufescens (Reuter), C. christianseni (Delamare-Deboutteville & 
Massoud) and C. guyanensis Nayrolles & Betsch, but differs from these 
especially in the combination of clipeal, manubrium, and small abdomen. The 
description of Calvatomina sp. nov. represents the first nominal record for the 
genre in Brazil. 

 
 
Keywords: Dicyrtominae, edaphic fauna, Neotropical Region 
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TÍTULO: Valorização da cadernetas de saúde da criança como meio de 

promoção à saúde em Centro Municipal de Educação Infantil 

Resumo 

OBJETIVO: A Caderneta de Saúde da Criança (CSC) constitui-se em uma das 
mais importantes ferramentas de promoção à saúde infantil por permitir o registro 
de todas as informações relevantes acerca das crianças, entre elas, dados de 
crescimento e desenvolvimento. Pretende-se avaliar o registro das variáveis 
antropométricas de crianças através do registro na CSC. METODOLOGIA: 
Foram analisadas 67 CSC de crianças entre 0 e 5 anos, em 2 Centros Municipais 
de Educação Infantil da cidade de Natal-RN. A coleta de dados foi realizada entre 
janeiro e julho de 2017. Observaram-se os preenchimentos da folha de registro 
de dados antropométricos (FRDA) e de gráficos de crescimento, analisando-os 
em duas categorias: um ou mais registros (R) e nenhum registro (NR). 
RESULTADOS: FRDA: NR = 9 (13,4%), R = 56 (86,6%). Em relação aos 
gráficos, entre 0 a 2 anos, observaram-se: Perímetro Cefálico x Idade: NR = 13 
(19,4%) e R = 54 (80,6%); Peso x Idade: NR = 8 (11,9%) e R = 59 (88,1%); 
Comprimento x Idade: NR = 13 (19,4%) e R = 54 (80,6%); IMC x Idade: NR = 51 
(76,1%) e R = 16 (23,9%). Em relação à faixa etária de 2 a 5 anos: Peso x Idade 
NR = 45 (67,1%) e R = 22 (32,9%); Comprimento x Idade NR = 45 (67,1%) e R 
= 22 (32,9%); IMC x Idade: NR = 57 (85%) e R = 10 (15%). CONCLUSÃO: O 
registro de dados antropométricos na CSC se faz de maneira insuficiente, 
sobretudo na faixa etária de 2 a 5 anos, sendo o IMC x Idade a variável menos 
avaliada pelos profissionais de saúde.  
 
Palavras-chave: Caderneta de Saúde da Criança; CMEI; Dados 

antropométricos; Escolares 

TITLE: Valuation of children's health books as a means of health promotion in 

Municipal Center for Early Childhood Education 

Abstract 

OBJECTIVE: The Child Health Handbook (CSC) is one of the most important 
tools to promote children's health by allowing the registration of all relevant 
information about children, including data on growth and development. The aim 
of this study was to evaluate the anthropometric variables of children by recording 
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the CSC. METHODS: A total of 67 CSCs were analyzed in children from 0 to 5 
years of age in two municipal nursery schools (CMEI) in the city of Natal-RN. 
Data collection was performed between January and July 2017. Filling of the 
anthropometric data record sheet (FRDA) and growth charts was analyzed by 
analyzing them in two categories: one or more records (R) and none registration 
(NR). RESULTS: FRDA: NR = 9 (13.4%), R = 56 (86.6%). In relation to the 
graphs, between 0 and 2 years, we observed: Cephalic Perimeter x Age: NR = 
13 (19.4%) and R = 54 (80.6%); Weight x Age: NR = 8 (11.9%) and R = 59 
(88.1%); Length x Age: NR = 13 (19.4%) and R = 54 (80.6%); BMI x Age: NR = 
51 (76.1%) and R = 16 (23.9%). In relation to the age group of 2 to 5 years: 
Weight x Age NR = 45 (67.1%) and R = 22 (32.9%); Length x Age NR = 45 
(67.1%) and R = 22 (32.9%); BMI x Age: NR = 57 (85%) and R = 10 (15%). 
CONCLUSION: The registry of anthropometric data in CSC is insufficient, 
especially in the age group of 2 to 5 years, and BMI x Age is the variable least 
evaluated by health professionals. 

 
Keywords: Child Health Handbook; CMEI; Anthropometric data; Schoolchildren 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA IMUNOGENICIDADE DE ANTÍGENOS 

RECOMBINANTES DE Trypanosoma cruzi EM MODELO MURINO 

Resumo 

 

A doença de Chagas, descoberta pelo epidemiologista brasileiro Carlos Chagas, 
é uma doença tropical negligenciada, que até a década de 1920 não era vista 
como um problema de saúde pública. Após a descoberta de diversas patologias 
decorrentes da infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi, surgiu o interesse 
pela pesquisa para seu diagnóstico e tratamento. Até o presente momento, ainda 
não existem vacinas eficientes para o controle dessa parasitose de importância 
humana. Diante da necessidade de novas estratégias de imunização, foi 
desenvolvido um protocolo de imunização com antígenos recombinantes desse 
parasita, com posterior caracterização da resposta imune mediada por 
anticorpos. Soros de camundongos imunizados com dois diferentes antígenos 
foram utilizados para a determinação de anticorpos específicos para cada 
antígeno pelo método de ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) 
indireto, padronizado em nosso laboratório. Posteriormente, pretendemos avaliar 
a presença de anticorpos específicos para os dois antígenos recombinantes em 
indivíduos infectados com a doença de Chagas. Assim, pretendemos 
caracterizar a importância desses antígenos recombinantes na indução da 
imunidade durante a infecção natural e a imunização experimental com 
Trypanosoma cruzi. Consequentemente, esperamos potencializar a utilização 
desses antígenos recombinantes em futuros protocolos experimentais de 
vacinação em modelos animais. 

 
 
Palavras-chave: Antígenos recombinantes; doença de Chagas; ELISA; IgG. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF IMMUNOGENICITY RECOMBINANT 

ANTIGENS OF Trypanosoma cruzi IN MURINO MODEL 

Abstract 
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Chagas disease, discovered by Brazilian epidemiologist Carlos Chagas, is a 
neglected tropical disease that wasn't seen as a public health issue until 1920. 
After the discovery of several pathologies caused by the Trypanosoma cruzi 
protist, came an interest for researching its diagnosis and treatment. Up to now, 
there are no efficient vaccines to control this parasite of human relevance. In light 
of the necessity for new immunization strategies, an immunization protocol with 
recombinant antigens of this parasite has been developed, with posterior 
characterization of the immune response mediated by antibodies. Immunized 
mouse serums with two different antigens were used to determine specific 
antibodies for each antigen through the method of indirect ELISA (Enzyme-
Linked ImmunoSorbent Assay), patterned in our laboratory. In the future, we 
intend to evaluate the presence of specific antibodies for both recombinant 
antigens in individuals affected by Chagas disease. Thus, we intend to 
characterize the importance of these recombinant antigens in inducing immunity 
duringnatural infection and experimental immunizationwith Trypanosoma cruzi. 
Consequentially, we hope to potentialize the utilization of these recombinant 
antigens in future experimental protocols of vaccination on animal models. 

 
 
Keywords: Recombinant antigens; Chagas disease; ELISA; IgG. 
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TÍTULO: Análise da prevalência das Projeções do Córtex Prelímbico do sagui 

(Callitrix jacchus) para áreas subcorticais 

Resumo 

Todas as áreas neocorticais recebem fibras aferentes oriundas de núcleos 
talâmicos. As informações tálamo-corticais (TC) conduzem dados essenciais 
para a manutenção das funções normais do córtex. Evidências mostram que 
alguns núcleos talâmicos podem modular a informação transmitida ao córtex 
cerebral e ao mesmo tempo interferir significativamente nos processos 
cognitivos, afetando a expressão do comportamento. O núcleo pulvinar do 
tálamo (Pul) está dorsalmente no tálamo e recebe e envia projeções para todas 
as áreas corticais. Está bem estabelecido na literatura que o Pul é um dos 
principais núcleos talâmicos associados ao córtex pré-frontal (PFC). Subdivisões 
do Pul recebem aferentes de uma ampla gama de áreas subcorticais e transmite 
essas informações topograficamente para múltiplas áreas do córtex, tais como 
os córtices parietal, temporal e pré-frontal. O presente estudo visa estudar o 
padrão de distribuição e a morfologia das fibras tálamo-corticais que atingem os 
córtices pré-frontal, temporal, parietal e occipital após injeções de BDA no Pul 
medial (mPul) de saguis. As fibras foram seguidas através do estriado para a 
substância branca logo abaixo do córtex. Estas fibras atravessaram as camadas 
corticais profundas, assemelhando-se a pequenos tufos axonais ramificados, 
repletos de varicosidades. Na camada IV e III as fibras terminam em um extenso 
plexo de fibras, com diversos axônios muito finos, os quais emitem ramos 
profusamente para as camadas superficiais. 
 
Palavras-chave: pulvinar do tálamo; córtex; sagui; 

TITLE: Analysis of Prevalence Projections of the Prelambial Cortex of the Sagui 

(Callitrix jacchus) to subcortical areas 

Abstract 

All neocortical areas receive afferent fibers originating from thalamic nuclei. The 
thalamocortical (CT) information provides data essential for the maintenance of 
normal functions of the cortex. Evidence shows that some thalamic nuclei can 
modulate the information transmitted to the cerebral cortex and at the same time 
interfere significantly in the cognitive processes, affecting the expression of the 
behavior. The pulvinar nucleus of the thalamus (Pul) lies dorsally in the thalamus 
and receives and sends projections to all cortical areas. It is well established in 
the literature that Pul is one of the main thalamic nuclei associated with the 
prefrontal cortex (PFC). Pul subdivisions receive afferents from a wide range of 
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subcortical areas and transmits this information topographically to multiple areas 
of the cortex, such as the parietal, temporal, and prefrontal cortex. The present 
study aims to study the distribution pattern and morphology of thalamo-cortical 
fibers that reach the prefrontal, temporal, parietal and occipital cortices after 
injections of BDA in the medial Pul (mPul) of marmosets. The fibers were followed 
through the striate to the white substance just below the cortex. These fibers 
crossed the deep cortical layers, resembling small ramified axonal tufts, full of 
varicosities. In layer IV and III the fibers terminate in an extensive fiber plexus, 
with several very thin axons, which emit branches profusely to the superficial 
layers. 
 
Keywords: pulvinar thalamus; cortex; marmoset 
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TÍTULO: Análise comparativa do valor prognóstico de dois sistemas de gradação 

histopatológica em carcinoma de células escamosas de língua oral. 

Resumo 

 

O carcinoma de células escamosas oral (CCEO)é o câncer bucal de maior 
prevalência, tem a língua como sítio mais afetado, possui comportamento 
agressivo e sua avaliação de risco ainda é um grande desafio. Mostra-se 
necessário o estudo de métodos diagnósticos mais sensíveis, capazes de guiar 
um protocolo de tratamento eficiente. Visando correlacionar padrões 
morfológicos ao comportamento tumoral nos casos de CCEO em língua foram 
analisados omodelo de risco histológico proposto por Brandwein-Gensler et al. 
(2005) – que investiga padrão de invasão tumoral, resposta linfocítica do 
hospedeiro e invasão perineural – e o modelo BD, sugerido por Almangush et al. 
(2014) – o qual leva em consideração a profundidade de invasão e a quantidade 
de brotos tumorais no front invasivo. A partir dessasanálises foram atribuídos 
escores de risco – baixo, intermediário e alto – aos casos da amostra, composta 
por 80 ocorrênciasde CCEO em língua obtidos no Hospital Dr. Luiz Antônio. Na 
análise de Brandwein-Gensler 38,8% exibia alto risco; 39% das recidivas e 46% 
dos óbitos eram gradados como alto risco da doença. Ao BD 68,8% da amostra 
apresentou alto risco; 72% dos que tiveram recidiva e 84% dos que vieram a 
óbito possuíam escores de alto risco. Isto sugere uma tendência do modelo BD 
de ser correlacionado com parâmetros que possuem importante valor 
prognóstico. 

 
 
Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas;neoplasias da língua; 

prognóstico. 

TITLE: Comparative analyse of prognostic value of two histopatological 

gradations on oral tongue squamous cell carcinoma 
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The oral squamous cell carcinoma (OSCC) is the most prevalent oral cancer, the 
tongue is the most affected local, has an aggressive behavior and your risk 
assentment is not clear. Is needed a new and more sensitive method for be able 
to provide a better treatment. Aiming to correlate morphologic patterns and 
biological behavior of the tumor was analyzed the histological model risk 
proposed by Brandwein-Gensler et al. (2005) – who investigate invasion pattern, 
lymphocytic response and perineural invasion – and the BD model, suggested by 
Almangush et al. (2014) – that considers depth of invasion and tummor buddies 
on the “front of invasion”. After these analyzes was assigned scores of risk (low, 
intermediate or high risk) to the 80 cases of the sample (obtained on Dr. Luiz 
Antonio Hospital).At Brandwein-Gensler analyze 38,8% obtained high risk; 39% 
of recurrences and 46% of deaths was assigned with high risk of the disease. 
The BDshowed high risk on 68,8% of the cases; 72% of recurrences and 84% of 
deaths cases obtained high risk. This shows a tendency of the BD model on being 
correlated with parameters that has an important prognostic value. 

 
 
Keywords: Squamous cell carcinoma; tongue neoplasms; Prognosis. 
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TÍTULO: Análise dos efeitos da videoterapia associada à prática física na 

melhora da função motora de membro superior parético. 

Resumo 

Nas manifestações clínicas pós Acidente Vascular Cerebral poderão ser 
produzidos vários déficits, tais como; alteração do nível de consciência e 
comprometimentos das funções sensorial, motora, cognitiva, perceptiva e de 
linguagem. Os déficits motores mais comuns são: paralisia (hemiplegia) ou 
fraqueza (hemiparesia), no lado do corpo oposto à lesão (O’SULLIVAN; 
SCHIMITZ, 2011). Comumente, o AVC trás como conseqüências, além das 
físicas, a depressão pós-AVC (PSD), comprometimento cognitivo vascular (VCI) 
e fadiga pós-AVC (PSF) (SICARD, et al., 2014). A videoterapia é a utilização de 
vídeos com atividades que se aproximem da realidade do paciente, logo o 
tratamento pode ser adaptado às necessidades específicas do paciente 
(FRANCESCHINI et al., 2010). Trata-se de um ensaio clínico controlado simples 
cego randomizado com follow-up. A amostra do estudo consistiu de pacientes 
cadastrados na clínica escola de fisioterapia com diagnóstico de AVC e 
residentes no município de Santa Cruz/RN ou em regiões circunvizinhas. Sendo 
avaliados por fluxo contínuo (pacientes novos que dão entrada diariamente no 
serviço) e por conveniência. Este trabalho foi capaz de desenvolver habilidades 
técnicas, tanto de avaliação quanto de tratamento com aplicação de 
questionários padronizados, avaliação do recrutamento muscular por EMG e uso 
de equipamentos de avaliação de destreza manual (ARAt e Block and Box). As 
competências humanísticas, agregadas ao vínculo terapeuta-paciente, também 
foram trabalhadas. 
 
Palavras-chave: AVC; Prática mental; Destreza manual 

TITLE: Influence of Mental Practice on Associated Manual Dexterity Before and 

After Physical Practice in Patients with Stroke Sequele. 

Abstract 

Several deficits can be produced in the clinical manifestations after stroke, such 
as; alteration of the level of consciousness and impairments of sensory, motor, 
cognitive, perceptual and language functions. The most common motor deficits 
are: paralysis (hemiplegia) or weakness (hemiparesis), on the side of the body 
opposite the lesion (O'SULLIVAN; SCHIMITZ, 2011). As a consequence, AVC 
brings post-stroke depression (PSD), vascular cognitive impairment (VCI), and 
post-stroke fatigue (PSF) as a consequence (SICARD, et al., 2014). Video 
therapy is the use of videos with activities that approximate the reality of the 
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patient, so the treatment can be adapted to the specific needs of the patient 
(FRANCESCHINI et al., 2010). This is a single blinded randomized controlled trial 
with follow-up. The study sample consisted of patients enrolled in the clinical 
school of physical therapy with diagnosis of stroke and residents in the 
municipality of Santa Cruz / RN or in surrounding regions. Being evaluated by 
continuous flow (new patients who enter daily in the service) and by convenience. 
This work was able to develop technical skills, both evaluation and treatment with 
standardized questionnaires, evaluation of muscle recruitment by EMG, and use 
of manual dexterity (ARAt and Block and Box) equipment. The humanistic 
competences, added to the therapist-patient bond, were also worked out. 
 
Keywords: AVC; Mental practice; Manual dexterity 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE PURIFICAÇÃO E ESTABILIDADE 

FÍSICO-QUÍICA E BIOLÓGICA DE PLASMÍDEOS COM POTENCIAL 

BIOTECNOLÓGICO 

Resumo 

 

Os plasmídeos (pDNA) apresentam um grande potencial biotecnológico, 
principalmente como vetores em terapias gênicas. A estabilidade do pDNA é 
uma questão que vem tornando difícil seu uso terapêutico, sobretudo por causa 
do seu processo de purificação e produção, seu armazenamento por longos 
períodos de tempo e sua susceptibilidade a ação das nucleases. Dessa forma, 
experimentos que possam avaliar a estabilidade do pDNA e otimizar o processo 
de purificação, são de grande importância. O trabalho tem como objetivo a 
avaliação da purificação e estabilidade de diferentes pDNAs quando submetidos 
a diferentes condições físicas, biológicas e químicas, tais como temperatura e 
tempo de acondicionamento, presença de nucleases, assim como avaliar o efeito 
dessas condições sobre a isoforma superenrolada, forma na qual garante a 
função biológica dos pDNAs. Nessa etapa do projeto foram realizados 
experimentos com intuito de avaliar o processo de purificação utilizado no 
laboratório, otimização dos kits comerciais já adquiridos e o desenvolvimento de 
um kit caseiro para purificar pDNA. O kit caseiro desenvolvido apresentou 
potencial esperado, entretanto é necessário fazer mais experimentos afim de 
ajusta-lo, para assim, aumentar o rendimento do plasmídeo purificado. 
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Plasmids (pDNA) have a great biotechnological potential, mainly as vectors in 
gene therapies. The stability of pDNA is an issue that has made difficult its 
therapeutic use, mainly because of its process of purification and production, its 
storage for long periods of time and its susceptibility to the action of the 
nucleases. Thus, experiments that can evaluate the stability of pDNA and 
optimize the purification process are of great importance. The objective of this 
work is to evaluate the purification and stability of different pDNAs when 
submitted to different physical, biological and chemical conditions, such as 
temperature and time of packing, presence of nucleases, as well as to evaluate 
the effect of these conditions on supercoiled isoform, form in which it guarantees 
the biological function of the pDNAs. In this stage of the project, experiments 
were carried out to evaluate the purification process used in the laboratory, 
optimization of commercial kits already acquired and the development of a home 
kit to purify pDNA. The developed home kit presented an expected potential, 
however, it is necessary to do more experiments in order to adjust it, to increase 
the efficiency of the purified plasmid. 

 
 
Keywords: Plasmid, stability, plasmid purification, gene therapy 
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TÍTULO: Análise do desenvolvimento das habilidades axiais e das habilidades 

do controle motor fino de crianças com microcefalia por Zika Virus; 

Resumo 

 

Introdução: O desenvolvimento motor compreende aquisições de habilidades 
que vão formando o desempenho da criança, sendo ele constituído da 
coordenação motora grossa e fina. Essas aquisições sofrem influência de alguns 
fatores genéticos e ambientais. Com base na influência dos fatores genéticos, o 
surto do Zika vírus no Brasil no período de 2015-2016 gerou um aumento 
exponencial no número de manifestações congênitas em recém-nascidos e a 
necessidade da avaliação e acompanhamento contínuos dessa população. A 
Bayley é uma ferramenta padrão-ouro que avalia desenvolvimento de crianças 
com 15 dias até 42 meses de vida. Objetivo: Avaliar o desempenho motor global 
em uma criança com a Síndrome Congênita do Zika vírus (SCZ) através da 
Bayley-III. Metodologia: Trata-se de um relato de caso realizado através da 
revisão de prontuário de uma criança com Síndrome congênita por Zika vírus 
(SCZ), onde foi avaliado o desempenho motor global da criança através da 
escala Bayley-III. Resultados: Na avaliação aos 23 meses de vida, a criança 
pontuou abaixo do limite mínimo de normalidade (85) e da faixa de referência 
(100), obtendo 46 pontos no domínio motor global. Foi possível observar que a 
criança apresentou um desempenho extremamente baixo no domínio motor 
global. Conclusão: A escala Bayley-III permitiu identificar o importante atraso no 
desenvolvimento global de criança com SCZ, o que auxiliou a compreender o 
desenvolvimento infantil no domínio avaliado. 

 
 
Palavras-chave: Avaliação. Desenvolvimento infantil. Zika vírus. 

TITLE: Analysis of the development of axial skills and the skills of fine motor 

control of children with microcefalia by zika virus. 

Abstract 
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Introduction: Motor development comprises acquisition of abilities that are 
forming the performance of the child, being it consists of the coarse and fine 
motor coordination. These acquisitions are influenced by some genetic and 
environmental factors. Based on the influence of genetic factors, the outbreak of 
Zika virus in Brazil in the period 2015-2016 generated an exponential increase in 
the number of congenital manifestations in newborns and the need for continuous 
evaluation and monitoring of this population. Bayley is a gold standard tool that 
evaluates the development of children aged 15 to 42 months. Objective: To 
evaluate the overall motor performance in a child with the Zika Congenital 
Syndrome virus (SCZ) through Bayley-III. Methodology: This is a case report 
carried out by reviewing the medical record of a child with Congenital Syndrome 
by Zika virus (SCZ), where the overall motor performance of the child was 
evaluated through the Bayley-III scale. Results: In the evaluation at 23 months of 
age, the child scored below the minimum limit of normality (85) and the reference 
range (100), obtaining 46 points in the global motor domain. It was possible to 
observe that the child presented an extremely low performance in the global 
motor domain. Conclusion: The Bayley-III scale identified the important delay in 
the overall development of children with SCZ, which helped to understand child 
development in the assessed domain. 

 
 
Keywords: Evaluation. Child development. Zika virus. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de ferramenta tecnológica para o reconhecimento de 

emoções em indivíduos com Transtorno do Espectro Autista 

Resumo 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma desordem do 
neurodesenvolvimento caracterizada por prejuízos na interação social e 
comunicação não verbal como as expressões faciais emocionais, e tais 
características estão incluídos nos critérios de diagnósticos para o TEA, sendo 
freqüentemente descritos como críticos para as dificuldades sociais nesses 
indivíduos. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo apresentar um 
software desenvolvido para avaliar o grau de reconhecimento de emoções para 
auxiliar no diagnóstico precoce de crianças com TEA, podendo também servir 
de ferramenta para intervenção. O software foi desenvolvido a partir de requisitos 
coletados na primeira parte do trabalho, em que foi realizado uma revisão 
sistemática da literatura. Espera-se que esse software possa auxiliar 
profissionais no diagnóstico precoce de crianças com autismo, já que no Brasil 
ainda não existe nenhuma ferramenta com esse propósito. Os testes foram 
divididos em níveis, incluindo um teste com vídeo, sempre utilizando as 5 
emoções básicas como raiva, medo, nojo, tristeza e felicidade. 
 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Software, Reconhecimento de 

emoções 

TITLE: Development of a technological tool for the emotion recognitions in 

individuals with Autistic Spectrum Disorder 

Abstract 

Autistic Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder 
characterized by impairments in social interaction and nonverbal communication 
as emotional facial expressions, and such characteristics are included in the 
diagnostic criteria for ASD and are often described as critical to the difficulties in 
these individuals. Therefore, this study aims to present a software developed to 
evaluate the degree of recognition of emotions to assist in the early diagnosis of 
children with ASD, and may also serve as a tool for intervention. The software 
was developed based on the requirements collected in the first part of the work, 
in which a systematic review of the literature was carried out. It is hoped that this 
software can help professionals in the early diagnosis of children with autism, 
since in Brazil there is still no tool for this purpose. The tests were divided into 
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levels, including a video test, always using the 5 basic emotions like anger, fear, 
disgust, sadness and happiness. 
 
Keywords: Autistic Spectrum Disorder, Software, Emotion recognition 
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TÍTULO: Envolvimento da sacarose na modulação da atividade de enzimas 

responsáveis pela mobilização das reservas durante o estabelecimento da 

plântula em girassol 

Resumo 

 

O presente trabalho teve como objetivo caracterizar o efeito da sacarose, da 
glicose e de misturas equimolares de glicose e frutose na modulação da 
atividade de enzimas responsáveis pela mobilização das reservas durante o 
estabelecimento da plântula em girassol (Helianthus annuus L.). Para tanto, 
sementes germinadas foram transferidas em meio ágar-água 5 g/L sem adições 
(controle) ou suplementado com sacarose 100 mM, glicose 100 mM ou glicose 
50 mM e frutose 50 mM (mistura equimolar), sendo mantidas sob condições 
controladas por 72 h. A sacarose retardou simultaneamente a mobilização de 
lipídeos e proteínas de reserva, a mistura de glicose e frutose não reproduziu 
estes efeitos e a glicose retardou a mobilização de lipídios, amido e proteínas. A 
sacarose não reduziu a atividade de lipases, mas diminuiu a atividade de 
proteases ácidas. A mistura de glicose e frutose gerou o mesmo efeito sobre 
estas hidrolases, enquanto que a glicose reduziu a atividade de lipases, amilases 
e proteases ácidas. Como a glicose apresentou os efeitos mais marcantes sobre 
a mobilização de reservas e a atividade de hidrolases, ela deve apresentar papel 
relevante na modulação deste processo influenciando a atividade destas 
enzimas. Os resultados não permitem afirmar que o processo de mobilização é 
exclusivamente modulado por sacarose. 

 
 
Palavras-chave: Helianthus annuus L., hidrolases, utilização de reservas 

TITLE: Involvement of sucrose in the modulation of the activity of enzymes 

responsible for the mobilization of the reserves during the establishment of the 

sunflower seedling 

Abstract 

This work aimed to characterize the effect of sucrose, glucose, and an equimolar 
mixture of glucose and fructose on the activity of enzymes responsible for reserve 
mobilization during seedling establishment in sunflower (Helianthus annuus L.). 
Thus, germinated seeds were transferred to 5 g L-1 water agar medium without 
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additions (control) or supplemented with 100 mM sucrose, 100 mM glucose or 50 
mM glucose plus 50 mM fructose and maintained under controlled conditions for 
72 h. Sucrose simultaneously delayed the mobilization of storage lipids and 
proteins, the mixture of glucose and fructose did not induce the same effects and 
glucose delayed the mobilization of lipids, starch and proteins. Sucrose was not 
able to reduce lipase activity, but decreased acid protease activity. The mixture 
of glucose and fructose induced the same effects on this hydrolases, whereas 
glucose decreased the activity of lipases, amylases and acid proteases. As 
glucose induced stronger effects on reserve mobilization and hydrolase activity 
in comparison with the other treatments, it may play an important role on the 
modulation of this process, influencing the activity of these enzymes. The results 
do not indicate that reserve mobilization is exclusively modulated by sucrose. 
 
Keywords: Helianthus annuus L., hydrolases, reserve utilization 
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TÍTULO: Utilização do óleo pigmentado com astaxantina em hambúrguer de 

peixe: Avaliação da aceitação sensorial da formulação. 

Resumo 

 

A extração da astaxantina do resíduo do beneficiamento do camarão e sua 
utilização como ingredientes em produtos à base de pescado é uma forma de 
agregar valor ao resíduo e incrementar o valor nutricional dos produtos 
elaborados. O objetivo do estudo é a produção de hambúrgueres utilizando óleo 
rico em astaxantina que apresente boa aceitação sensorial. Foi determinado o 
Número Mais Provável por grama (NMP/g) de coliformes a 45ºC; a pesquisa de 
Salmonella sp e a contagem de Estafilococos coagulase positiva. A escolha da 
melhor formulação foi definida através da análise sensorial utilizando testes de 
aceitação global, por meio do cálculo do índice de aceitabilidade.Para a análise 
estatística foi utilizada ANOVA e o teste Scott-Knott (p<0,05) usando Action Stat. 
As formulações do hambúrguer não apresentaram alterações microbiológicas 
que ultrapassassem os valores estabelecidos pela legislação vigente. As 
formulações de hambúrguer de peixe voador com ou sem adição de astaxantina 
foram bem aceitas,sendo encontrados valores superiores a 70% em relação ao 
nível de aceitabilidade.Conclui-se que as amostras com menores teores de óleo 
pigmentado com astaxantina foram as mais aceitas pelos provadores. 

 
 
Palavras-chave: Astaxantina, peixe voador, índice de aceitabilidade. 

TITLE: Use of astaxanthin pigmented oil in fish burger: Evaluation of the sensorial 

acceptance of the formulation. 

Abstract 
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Extraction of astaxanthin from the shrimp processing residue and its use as 
ingredients in fish products is a way of adding value to the waste and increasing 
the nutritional value of the processed products. The objective of the study is the 
production of hamburgers using oil rich in astaxanthin that shows good sensory 
acceptance. The Most Likely Number per gram (MPN/g) of coliforms at 45 ° C 
was determined; the Salmonella sp and the Staphylococcus coagulase positive 
count. The choice of the best formulation was defined through sensory analysis 
using global acceptance tests, through the calculation of the acceptability index. 
For statistical analysis, ANOVA and the Scott-Knott test (p<0.05) were used using 
Action Stat. The hamburger formulations did not present microbiological 
alterations that exceeded the values established by the current legislation. The 
formulations of hamburger of flying fish with or without astaxanthin addition were 
well accepted, being found values greater than 70% in relation to the level of 
acceptability. It was concluded that the samples with lower oil content pigmented 
with astaxanthin were the most accepted by the tasters. 

 
 
Keywords: Astaxanthin, flying fish, acceptability index. 
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TÍTULO: Processo de Enfermagem nos cuidados paliativos ao paciente 

oncológico: uma revisão integrativa 

Resumo 

Muitos indivíduos com câncer vivenciam a fase terminal com dor e sofrimento e 
os cuidados elegíveis nesse âmbito, são os cuidados paliativos para melhoria de 
sua qualidade de vida. Nesse cenário, o enfermeiro é o profissional com mais 
tempo junto ao paciente e o Processo de Enfermagem, uma ferramenta 
essencial de trabalho que orienta o plano de cuidados. O objetivo do estudo é 
descrever a produção científica do processo de enfermagem em cuidados 
paliativos ao paciente oncológico. Estudo de revisão integrativa, realizado em 
agosto de 2018, nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde e Base de Dados de Enfermagem. A amostra foi de 10 
artigos, com os resultados: dois dos estudos abordaram diretamente a temática 
da sistematização da assistência de enfermagem e os demais abordaram a 
assistência de forma geral; outros dois ressaltaram que a assistência e a 
avaliação da dor são executadas pelo enfermeiro de forma assistemática. Todos 
os resultados reconheceram a importância da família, mas não mencionaram 
ações sistematizadas; além disso, no quesito apoio emocional, também não há 
menção dessa organização. Dois outros estudos indicaram dificuldades sobre a 
sistematização da assistência em cuidados paliativos e, três deles, referiram as 
dificuldades nesse contexto de cuidados. Concluiu-se, serem poucos os 
enfermeiros a utilizarem o processo de enfermagem em cuidados paliativos ao 
paciente com câncer. 
 
Palavras-chave: Processo de Enfermagem; Cuidados Paliativos; Enfermagem 

Oncológica. 

TITLE: Nursing Process in palliative care of cancer patients: integrative review 

Abstract 

Many people with cancer, experience the terminal phase with pain and suffering 
and the eligible care in this area are the palliative care to improve their quality of 
life. In this scenario, nurse is the professional with more time with the patient and 
the Nursing Process is an essential work tool that guides the care plan. The 
objective of the study is to describe the scientific production about nursing 
process in palliative care to cancer patients. Integrative review study, conducted 
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in August 2018, in the databases: Latin American and Caribbean Literature in 
Health Sciences and Nursing Database. The sample consisted of 10 articles, with 
the results: two of the studies directly addressed the systematization of nursing 
care and the others addressed the general assistance; two others emphasized 
that care and pain assessment are performed by the nurse in an unsystematic 
manner. All the results recognized the importance of the family, but didn’t mention 
systematized actions; moreover, in the matter of emotional support, there’s no 
mention of this organization either. Two other studies indicated difficulties in the 
systematization of care in palliative care, and three of them reported difficulties in 
this context of care. It was concluded that few nurses use the nursing process in 
palliative care to patients with cancer. 
 
Keywords: Nursing Process; Palliative Care; Oncology Nursing. 
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TÍTULO: IMPLANTAÇÃO E AVALIAÇÃO DA TERAPIA SISTÊMICA DE 

CONSTELAÇÃO FAMILIAR COMO PRÁTICA INTEGRATIVA QUE PROMOVE 

SAÚDE 

Resumo 

O Sistema Único de Saúde (SUS) aponta para o paradigma integrativo, desde 
2006, onde as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) foram 
incluídas no SUS. Recentemente, em 2018, a Constelação Sistêmica Familiar foi 
oficialmente instituída como uma das PICS no elenco do SUS. Essa prática 
terapêutica utiliza procedimentos de diagnóstico cênico, por meio de um olhar 
profundo e de visualizações de estrutura de relacionamentos tridimensional no 
espaço, visando uma orientação da ordem amorosa a partir do conhecimento 
implícito e fazendo um diagnóstico rápido da situação com seu reordenamento. 
Esta prática é oferecida aos Sercientes do SUS no Laboratório de Práticas 
Integrativas e Complementares da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(LAPICS/UFRN). O estudo é do tipo Pesquisa Ação Existencial de abordagem 
sociopoética. A pesquisa pretende analisar a influencia da Constelação 
Sistêmica (CS), como uma das vivencias terapêuticas, que expande consciência, 
quebra bloqueios e promove saúde. Os achados parciais da pesquisa 
comprovam que a Constelação Sistêmica possibilita aos Sercientes, de fato, 
momentos de superação de crenças limitantes, abertura para o perdão e 
ordenamento amoroso dos familiares ou dos colegas de trabalho. O Resultado 
do estudo comprova que a CS proporciona os estados de fluxo do tipo autotelia, 
autovalia, autofruição, autoterritorialidade e autoconectividade, expandindo a 
consciência e reodenando a ordem amorosa. 

 
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Constelação Familiar; PICS 

TITLE: IMPLANTATION AND EVALUATION OF SYSTEMIC THERAPY OF 

FAMILY CONSTELLATION AS AN INTEGRATING PRACTICE THAT 

PROMOTES HEALTH 

Abstract 

The Unified Health System (SUS) points to the integrative paradigm, since 2006, 
where Integrative and Complementary Practices in Health (PICS) were included 
in SUS. Recently, in 2018, the Family Systemic Constellation was officially 
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instituted as one of the PICS in the SUS cast. This therapeutic practice uses 
scenic diagnostic procedures, through a deep look and visualizations of structure 
of three-dimensional relationships in space, aiming at a loving order orientation 
from the implicit knowledge and making a quick diagnosis of the situation with its 
rearrangement. This practice is offered to SUS practitioners at the Laboratory of 
Integrative and Complementary Practices of the Federal University of Rio Grande 
do Norte (LAPICS / UFRN). The study is of the Research Existential Action type 
of sociopoetical approach. The research intends to analyze the influence of the 
Systemic Constellation (CS), as one of the therapeutic experiences, that expands 
consciousness, breaks blocks and promotes health. The partial findings of the 
research prove that the Systemic Constellation makes it possible for the Serenti, 
in fact, moments of overcoming limiting beliefs, openness to forgiveness and 
loving ordering of relatives or co-workers. The result of the study proves that CS 
provides the flow states of autotelia, autovalue, self-breeding, self-territoriality 
and self-connectivity, expanding consciousness and re-ordering the love order. 

 
Keywords: Health Unic System; Family Constellation; PICS 
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TÍTULO: Construção de bancos de dados em neuroreabilitação 

Resumo 

 

A tecnologia de banco de dado vem evoluindo, fazendo com que os sistemas 
relacionados a eles se tornem essenciais no cotidiano da sociedade. E isso não 
se faz diferente quando relacionado à pesquisa científica a qual está diretamente 
ligada com a coleta de dados e por consequência, com a necessidade de 
armazenar e organizar de forma que eles possam ser alterados, consultados ou 
até mesmo excluídos. A pesquisa visa entender a interação entre percepção e 
ação do movimento biológico em indivíduos que apresentam comprometimento 
motor, como o Acidente Vascular Cerebral (AVC). A partir daí surgiu a 
necessidade da construção do banco de dados com objetivo de agrupar e 
armazenar as informações. O projeto foi desenvolvido envolvendo 3 grupos: Um 
grupo com 11 sujeitos que sofreram AVC, um grupo com 9 sujeitos com lesão 
de nervo periférico (LNP) e um grupo controle com 9 sujeitos saudáveis. A partir 
disso foi construído quatro bancos de dados para o projeto percepção e ação em 
pacientes com Acidente Vascular Cerebral. 

 
 
Palavras-chave: Bancos de dados. Percepção. Ação. Movimento biológico. AVC. 

TITLE: Construction of databases in neuro-rehabilitation 

Abstract 

 

Database technology has been evolving, making relationship systems essential 
in everyday life. And this is not different when related to scientific research which 
is directly linked to the collection of data and therefore the need to store and 
organize so that they can be changed, consulted or even excluded. One research 
aims at an interaction between the perception and the action of the biological 
movement in individuals who present motor impairment, such as Stroke. From 
the start date of the construction of the database with the dataset and store as 
information. The project was developed with 3 groups: a group with 11 stroke 
subjects, a group with 9 patients with peripheral nerve injury (LNP) and a control 
group with 9 healthy individuals. From the same article was published for Stroke. 
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Keywords: Database. Perception. Action. Move. Stroke. 
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TÍTULO: ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE 

COCRISTAIS DE FERULATO DE ETILA 

Resumo 

   O ferulato de etila é um composto fenólico pertencente à classe dos ácidos 
hidroxicinâmicos, essa sustância é facilmente encontrada em plantas, frutas e 
cereais. O FE possui uma grande importância farmacológica apresentando 
atividades anti-inflamatórias, antioxidantes e antitrombóticos. Diversos 
pesquisadores já utilizaram os cocristais no desenvolvimento de medicamentos 
farmacêuticos com o objetivo de melhorar a solubilidade, a dissolução, a 
biodisponibilidade e a estabilidade de várias drogas pouco solúveis em água. 
Essa pesquisa tem o intuito de prever colunas, fluxo e resolução ideal para o 
desenvolvimento da formação de co-cristais. Foi utilazado colunas de diversos 
diâmetros para atingir um fluxo de 1,47, resolução de 10,06 e tempo de resolução 
de 1.35 - 6,4, conseguindo assim um melhor comportamento do FE na fase 
móvel com 25%. 
 
Palavras-chave: Ferulado de etila 

TITLE: PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERIZATION STUDIES OF ETHYL 

FERULAT COCRYSTS 

Abstract 

    Ethyl ferulate is a phenolic compound belonging to the class of 
hydroxycinnamic acids, this substance is easily found in plants, fruits and cereals. 
The FE has a great pharmacological importance presenting anti-inflammatory, 
antioxidant and antithrombotic activities. Several researchers have already used 
cocristas in the development of pharmaceutical drugs with the aim of improving 
the solubility, dissolution, bioavailability and stability of several poorly water 
soluble drugs. This research intends to predict columns, flow and resolution ideal 
for the development of co-crystals. Columns of different diameters were used to 
achieve a flow of 1.47, resolution of 10.06 and resolution time of 1.35 - 6.4, thus 
achieving a better behavior of the FE in the mobile phase with 25%. 
 
Keywords: ethyl ferulate 
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TÍTULO: O peixe anfíbio come dentro ou fora d’água? Ecologia alimentar de 

Kryptolebias hermaphroditus (Cyprinodontiformes: Cynolebiidae) em 

manguezais do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Uma das únicas espécies de vertebrado hermafrodita autofecundante é o peixe 
Kryptolebias hermaphroditus, e por causa dessa peculiaridade é importante para 
estudos laboratoriais toxicológicos, genômicos e carcinogênicos. Embora exista 
muita informação para a espécie-irmã K. marmoratus, que ocorre nos 
manguezais do Caribe e Flórida, quase nada é conhecido acerca da ecologia de 
K. hermaphroditus dos manguezais brasileiros. Estes peixes habitam áreas 
rasas dos manguezais e possuem hábitos anfíbios, o que sugere que podem 
explorar marginalmente o ambiente terrestre para evitar a predação ou para se 
alimentar. Assim, o objetivo do trabalho é desvendar um pouco da ecologia 
alimentar dessa espécie, partindo da hipótese de que os itens alóctones fossem 
mais abundantes em relação aos autóctones por causa do comportamento de 
sair da água e aguentar longos períodos de dessecação. Analisando o estômago 
de 70 espécimes coletados em dois manguezais do Rio Grande do Norte, foi 
avaliada a origem dos recursos (alóctones ou autóctones), além de averiguar 
sua estratégia trófica. Foram encontrados 11 diferentes itens alimentares, cinco 
de origem autóctone e seis alóctones. Os resultados não corroboraram a nossa 
hipótese, já que os itens autóctones tiveram o índice de importância relativa 
maior (82%) do que os alóctones (18%) na dieta da espécie. Em relação à 
estrutura trófica, pode-se aferir que a espécie é generalista com inclinação a ser 
invertívora (consome predominante invertebrados). 
 
Palavras-chave: Dieta; Ecologia; Nordeste Médio-Oriental; Mangue 

TITLE: Amphibian fish eat in or out of water? Feeding ecology of Kryptolebias 

hermaphroditus (Cyprinodontiformes: Cynolebiidae) in mangroves of Rio Grande 

do Norte 

Abstract 

One of the only self-fertilizing vertebrate hermaphrodite species is the fish 
Kryptolebias hermaphroditus. It's considered important for toxicological, genomic 
and carcinogenic laboratory studies. Although, a little is known about the ecology 
of K. hermaphroditus in Brazilian mangroves. These fishes inhabit shallow 
mangroves areas and have amphibian habits, suggesting that they might 
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marginally exploit the terrestrial environment to avoid predation or to feed. Thus, 
the objective of this work is to investigate the food ecology of K. hermaphroditus, 
starting from the hypothesis that the allochthonous items were more abundant in 
relation to the autochthonous because of the behavior of leaving the water and 
to withstand long periods of desiccation. Analyzing the stomach of 70 specimens 
collected in two mangroves of Rio Grande do Norte, the origin of the resources 
(allochthonous or autochthonous) were evaluated, as well as it's trophic strategy 
was verified. We found 11 different food items, five of autochthonous origin and 
six allochthonous. The results didn't corroborate our hypothesis, since 
autochthonous items had the highest relative importance index (82%) than the 
allochthonous (18%) in the species diet. In relation to the trophic structure, it can 
be verified that the species is generalist with an inclination to be invertivorous 
(consumes predominantly invertebrates).  

 
Keywords: Diet; Ecology; Mid-Northeastern Caatinga; Mangrove 
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TÍTULO: SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA E RENDIMENTO ACADÊMICO 

EM ESTUDANTES DE MEDICINA DE CAICÓ-RN 

Resumo 

 

Introdução: O sono é um estado comportamental complexo e um dos grandes 
mistérios da neurociência moderna, sua base fisiológica, o ciclo sono-vigília é 
gerado e regulado endogenamente por uma estrutura neural localizada no 
hipotálamo, além de apresentar sincronização com fatores ambientais. Essa 
influência exercida por fatores endógenos e exógenos, favorece o aparecimento 
de queixas relacionadas a uma diminuição na qualidade dessa função fisiológica, 
sendo uma delas a sonolência diurna excessiva. Objetivo: Avaliar o padrão de 
sono dos estudantes de graduação em Medicina da Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do Rio grande do Norte em Caicó-RN. Metodologia: estudo 
transversal, contendo uma amostra de 116 estudantes entre o quarto, quinto e 
sexto período da graduação, aos quais foi aplicado o questionário de sonolência 
excessiva diurna de Epworth. Resultados e discussão: 45,68% da amostra não 
apresentou sonolência, 49,13% apresentou sonolência leve, 5,1% apresentou 
sonolência moderada e 0% sonolência excessiva. A sonolência diurna excessiva 
constitui uma problemática dentro do ambiente acadêmico, visto que os 
estudantes de medicina possuem alta demanda cognitiva para cumprir suas 
atividades curriculares diárias. Conclusão: A maioria dos estudantes de medicina 
da Escola Multicampi de Ciências Médicas possui algum grau de sonolência 
diurna excessiva, predominando nos primeiros períodos da graduação. 

 
 
Palavras-chave: Sonolência diurna excessiva. Sono. Estudantes de medicina. 

TITLE: Excessive daytime sleepiness and academic performance in medical 

students from Caicó - RN. 

Abstract 

 

Introduction: Sleep is a complex behavioral state and one of the great mysteries 
of modern neuroscience. The sleep-wake cycle is generated and endogenously 
regulated by a neural structure located in the hypothalamus, in addition to 
synchronizing with environmental factors. This influence exerted by endogenous 
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and exogenous factors, favors the appearance of complaints related to a 
decrease in the quality of this physiological function, one of them being excessive 
daytime sleepiness. Objective: measure the sleep pattern of undergraduate 
medical students at the Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande 
do Norte in Caicó-RN. Methodology: a cross-sectional study, containing a sample 
of 116 students between the fourth, fifth and sixth grading periods, to which the 
Epworth excessive daytime sleepiness questionnaire was applied. Results and 
discussion: 45.68% of the sample did not present sleepiness, 49.13% presented 
mild sleepiness, 5.1% presented moderate sleepiness and 0% excessive 
sleepiness. Excessive daytime sleepiness is a problematic within the academic 
ambience, since medical students have a high cognitive demand to fulfill their 
daily curricular activities. Conclusion: Most of the medical students of the Escola 
Multicampi de Ciências Médicas have daytime sleepiness, predominating in the 
first graduation periods. 

 
 
Keywords: Excessive daytime sleepiness. Sleep. Medical Students. 
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TÍTULO: EFEITO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE NA ATIVIDADE 

BIOLÓGICA DE PRÉ-OSTEOBLASTOS CULTIVADOS SOBRE 

ARCABOUÇOS DE PLLA 

Resumo 

O ácido poli-L-lático (PLLA) é um biomaterial utilizado para aplicações 
biomédicas e representa um arcabouço promissor na engenharia tecidual devido 
ao baixo custo e biocompatibilidade. A terapia a laser de baixa intensidade (LBI) 
tem sido sugerida como uma ferramenta para promover a bioestimulação de 
vários tipos de células in vitro. Este estudo teve como objetivo verificar a eficácia 
do LBI na proliferação de pré-osteoblastos MC3T3-E1 cultivados sobre filmes de 
PLLA. Foram avaliados três grupos: I (controle) - células cultivadas em superfície 
plástica de poliestireno; II (PLLA) - células cultivadas sobre filmes de PLLA; e III 
(PLLA + Laser) - células cultivadas sobre filmes PLLA e submetidas a uma única 
irradiação com laser de diodo (660 nm; 30 mW; 4 J/cm²). A viabilidade e a 
proliferação celular foram avaliadas pelos ensaios de azul de Trypan e Alamar 
blue nos intervalos de 24, 48 e 72 h após a irradiação. A morfologia celular na 
superfície dos filmes foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
em 72 h. Os resultados da contagem de células e do ensaio bioquímico 
mostraram que o grupo III apresentou uma maior proliferação (p <0,01) em 
relação aos grupos I e II, o que foi comprovado por uma maior densidade celular 
evidenciada na MEV. As evidências deste estudo suportam a ideia de que o LBI 
nos parâmetros utilizados nos experimentos aumenta a proliferação de células 
MC3T3-E1 na superfície do PLLA, sugerindo uma aplicação potencial na 
engenharia do tecido ósseo. 
 
Palavras-chave: Biomateriais; PLLA; laser de baixa intensidadade; proliferação 

celular 

TITLE: EFFECT OF LOW-LEVEL LASER THERAPY ON BIOLOGICAL 

ACTIVITY OF PRE-OSTEOBLASTIC CELLS CULTURED ON PLLA 

SCAFFOLDS 

Abstract 
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Poly (lactic-L-acid) (PLLA) is a biomaterial used for biomedical applications and 
represents a promising scaffold in tissue engineering due to its low cost and 
biocompatibility. Low level laser therapy (LLLT) has been suggested as a tool to 
promote bio-stimulation of various cell types in vitro. This study aimed to verify 
the efficacy of LLLT on the proliferation of MC3T3-E1 preosteoblasts cultured on 
PLLA film. We evaluated three groups: I (control) – cells cultured on polystyrene 
plastic surface; II (PLLA) – cells cultured on PLLA film; and III (PLLA + Laser) – 
cells cultured on PLLA film and submitted to a single irradiation with diode laser 
(InGaAIP; wavelength 660 nm; power 30 mW; energy density 4 J/cm2). Cell 
viability and proliferation were evaluated by counting the cells using Trypan blue 
exclusion method and by Alamar Blue assay at intervals of 24, 48, and 72 h after 
irradiation. Cell morphology on the surface of the films was assessed by scanning 
electronic microscopy (SEM) at 72 h. The results of cell counting and biochemical 
assay showed that group III exhibited a higher proliferation (p<0.01) compared to 
groups I and II, findings that were confirmed by a higher cell density in group III 
demonstrated in SEM images. The evidences from this study support the idea 
that LLLT on the parameters used in the experiments increases the proliferation 
of MC3T3-E1 cells on PLLA surface, suggesting that it can be potentially applied 
in tissue engineering. 

 
Keywords: Biomaterials. PLLA. Low Level Laser Therapy. Cell proliferation. 
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TÍTULO: COMPARAÇÃO DA RESISTÊNCIA INSULÍNICA EM MULHERES 

OBESAS E NÃO-OBESAS COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS 

Resumo 

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é um distúrbio endócrino feminino. A 
resistência insulínica (RI) acomete cerca de 50% das portadoras de SOP, 
aumentando o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e dislipidemia. 
O presente estudo teve como objetivo traçar um quadro comparativo da 
resistência insulínica em mulheres obesas e não-obesas com SOP, para isso a 
população do estudo foi composta por 20 pacientes com SOP, idades entre 17 
e 40 anos, recrutadas no ambulatório de ginecologia e endocrinologia da 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), UFRN, Natal- RN. As pacientes 
alocadas para o estudo foram divididas em dois grupos: Grupo I (obesas com 
SOP, n=12); Grupo II ( não-obesas com SOP, n=8). Foram realizadas a analises 
bioquímicas, tais como, glicose de jejum e pós Teste de Tolerância Oral a 
glicose, a resistência a insulina foi determinada por meio do modelo HOMA-IR,foi 
ainda avaliado o perfil lipídico. Constatou-se que a insulina basal ( 13.26 ± 14.42 
μIU/mL) e HOMA-IR (2.16 ± 2.54 mol x µUI) no grupo I encontra-se mais elevado, 
quando comparado aos resultados do Grupo II insulina basal (3.62 ± 1.07 
μIU/mL), HOMA-IR (0.82 ± 0.56 mol x µUI), vale ainda salientar os valores 
significativos de triglicerídeos dos dois grupos, Grupo I (176.9 ± 59.52 mg/dL) 
Grupo II (96.9 ± 38.07(mg/dL). Diante de tais resultados, é válido afirmar que a 
obesidade está relacionada com a piora do quadro de resistência insulínica nas 
pacientes com a SOP. 
 
Palavras-chave: síndrome dos ovários policísticos; resistência insulínica; HOMA-

IR. 

TITLE: COMPARISON OF INSULIN RESISTANCE IN OBESE AND NON-

OBESE WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME 

Abstract 

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a female endocrine disorder. Insulin 
resistance (IR) affects about 50% of PCOS patients, significantly increasing the 
risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes and dyslipidemia. The present 
study aimed to establish a comparative picture of insulin resistance in obese and 
non-obese women with PCOS, for which the study population consisted of 20 
patients with PCOS, aged between 17 and 40 years, recruited at the gynecology 
outpatient clinic and endocrinology of the Maternity School Januário Cicco 
(MEJC), UFRN, Natal- RN. Patients allocated to the study were divided into two 
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groups: Group I (obese with PCOS, n = 12); Group II (non-obese with PCOS, n 
= 8). Biochemical analyzes were performed, such as fasting glucose and post-
oral glucose tolerance test, insulin resistance was determined using the HOMA-
IR model, and the lipid profile was evaluated. Basal insulin (13.26 ± 14.42 μIU / 
mL) and HOMA-IR (2.16 ± 2.54 mol x μII) in group I were found to be higher when 
compared to Group II insulin values (3.62 ± 1.07 μIU / mL), HOMA-IR (0.82 ± 
0.56 mol x μI), it is worth noting the significant triglyceride values of the two 
groups, Group I (176.9 ± 59.52 mg / dL) Group II (96.9 ± 38.07 mg / dL). In view 
of these results, it is valid to state that obesity is related to worsening insulin 
resistance in patients with PCOS. 
 
Keywords: Polycystic ovary syndrome; insulin resistance; HOMA-IR. 
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TÍTULO: Padrões de Distribuição geográfica e riqueza de Cereinae 

Resumo 

A subtribo Cereinae pertence a tribo Cereeae (subfamília Cactoideae, 
Cactaceae) e é composta por 14 gêneros (Hunt et al., 2006). O grupo é um 
importante elemento florístico da região neotropical, com ocorrência marcada no 
leste do Brasil, e ocorre na América do Norte, Central e do Sul. Este trabalho tem 
como objetivo contribuir com um projeto global sobre a filogenia e aspectos 
evolutivos da subtribo Cereinae e das linhagens de cactos sul-americanos, 
fornecendo dados brutos para análises biogeográficas e evolutivas desses 
projetos associados, mas também fornecerá subsídios para analises e 
produções científicas independentes, tratando dos padrões de distribuição 
geográfica e conservação das espécies da subtribo. Para a elaboração de mapas 
de ocorrência e observação dos padrões de distribuição dos gêneros, dados de 
ocorrência foram obtidos de bancos de dados de herbários online . O trabalho 
ainda está em curso e, até o momento, foram finalizados os mapas de 
distribuição geográfica para três gêneros, além de ter-se analisado a ocorrência 
desses gêneros ao longo das variáveis ecorregiões e solos. Foi observado um 
padrão característico da predominância no leste do Brasil, principalmente no 
Nordeste. O padrão de ocorrência se concentra nos biomas de clima semiárido, 
distribuindo-se principalmente na caatinga, com maior riqueza de espécies 
concentrada nos estados da Bahia. 
 
Palavras-chave: Biogeografia. Neotrópicos. Leste do Brasil. 

TITLE: Geographic distribution patterns and richness of Cereinae 

Abstract 

 

Subtribe Cereinae belongs to tribe Cereeae (subfamily Cactoideae, Cactaceae) 
and contains 14 genera (Hunt et al., 2006). The group is an important floristic 
element of the neotropical region, occurring in North, Central and South America 
with conspicuous occurrence in eastern Brazil. This work aims to contribute to a 
global project on the phylogeny and evolutionary aspects of subtribe Cereinae 
and of South American cacti lineages, providing data for biogeographic and 
evolutionary analyzes of these associated projects, but also will provide subsidies 
for independent scientific analyzes and publications, dealing with the geographic 
distribution patterns and conservation of the subtribe. To produce occurrence 
maps and to study distribution patterns, occurrence data for genera were 
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obtained from databases of herbaria online. The project is still under development 
and, until now, distribution maps for three genera were obtained, allowing the 
analysis of the distribution of these genera along the variables ecoregions and 
soil. The group is centered in eastern Brazil, mainly in the Northeastern region. 
The genera are centered in semi-arid climate biomes, occurring mainly in 
caatinga, with greater richness of species in the state of Bahia. 

 
 
Keywords: Biogeography. Neotropics. Eastern Brazil. 
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TÍTULO: Planejamento e intervenções realizadas com idosos da Estratégia 

Saúde da Família: um estudo descritivo 

Resumo 

 
Objetivo: implementar intervenções multidimensional, em conjunto com a equipe 
multidisciplinar, que melhore a qualidade de vida de idosos cadastrados na 
Estratégia da Saúde da Família dos municípios de Natal e Santa Cruz. Método: 
trata-se de um estudo descritivo, longitudinal, de abordagem quantitativa, 
composto por idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família (ESF), com 
amostra de 118, sendo 59 de Natal e 59 de Santa Cruz. A pesquisa foi aprovada 
pelo comitê de ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes, CEP/HUOL com o 
parecer no 562.318. Resultado: Em relação ao perfil sociodemográfico, 
predominou-se pessoas do sexo feminino com faixa etária de 60 a 71 anos, 
aposentados. Observou-se uma melhora quando avaliado o nível de 
dependência para as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), onde os 
idosos que apresentaram alterações no primeiro momento, melhoraram no 
segundo momento em ambos os grupos. O aspecto nutricional foi caracterizado 
pelo aumento de idosos com alterações nutricionais, tanto no IMC quanto na 
triagem, em ambos os grupos. Já nos sintomas depressivos houve melhora tanto 
do GI quanto do GC, contudo ressalta-se que o GI conseguiu melhorar essa 
demanda em um número maior de idosos, embora essa diferença não tenha sido 
significativa. Dentre as intervenções planejadas abordou-se as demandas de 
saúde envolvendo o funcional, com a simulação de mercado e exercício físico, 
nutricional, com realização de palestra e bingo dos alimentos, e por fim, os 
sintomas d 
 
Palavras-chave: Saúde do idoso. Qualidade de vida. Necessidades e Demandas 

de Serviços 

TITLE: Planning and interventions performed with the elderly of the Family Health 

Strategy: a descriptive study 

Abstract 

 
Objective: to implement multidimensional intervention, in conjunction with the 
multidisciplinary team, that improves the quality of life of elderly enrolled in the 
Strategy of Family Health in the municipalities of Natal and Santa Cruz. Method: 
This is a descriptive, longitudinal, quantitative approach, composed of elderly 
enrolled in the Family Health Strategy (ESF), with a sample of 118, 59 from Natal 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 803 

 

and 59 from Santa Cruz. The research was approved by the research ethics 
committee of Hospital Onofre Lopes, CEP / HUOL with opinion no. 562.318. 
Outcome: In relation to the sociodemographic profile, the predominance was 
female people aged 60 to 71, retired. An improvement was observed when we 
assessed the level of dependence for the Instrumental Activities of Daily Living 
(AIVD), where the elderly who presented changes at the first moment, improved 
at the second moment in both groups. The nutritional aspect was characterized 
by an increase in the elderly with nutritional alterations, both in BMI and in triage, 
in both groups. In the depressive symptoms, there was an improvement in both 
IG and CG, but it was pointed out that GI managed to improve this demand in a 
larger number of elderly, although this difference was not significant. Among the 
planned interventions were the health demands involving the functional, with the 
simulation of market and physical exercise, nutritional, with lecture and bingo of 
food, and finally, the depressive symptoms, which sought the interaction 
 
Keywords: Health of the elderly. Quality of life. Service Needs and Demands 
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TÍTULO: EFEITO DO CONDROITIM SULFATO OBTIDO DE VÍSCERAS DE 

TILÁPIA NA FORMAÇÃO DE CRISTAIS DE OXALATO DE CÁLCIO 

Resumo 

A enorme biodiversidade marinha vem impulsionando busca por biomoléculas 
ativas. Um exemplo disso são os glicosaminoglicanos que são moléculas 
constituem a matriz extracelular, suas propriedades terapêuticas estão 
relacionada a capacidade de interação com proteínas. Essas macromoléculas 
tem sido consideradas possíveis inibidores ou promotores da formação de 
cálculos urinários, ou seja, são capazes de modular o processo de cristalização 
de oxalato de cálcio no desenvolvimento da urolitíase (Torzewska and Różalski 
2014), uma dessas moléculas é o condrotin sulfato que de acordo com Oliveira, 
et al, 2017 pode ser utilizada com ótimo terapêutico. O GAG foi extraído e 
purificado todo o processo foi acompanhado por eletroforese , depois foi 
realizado testes in vitro onde foi observado os efeitos do condroitin sulfato na 
formação dos cristas de oxalacetato de cálcio. O mesmo apresentou um efeito 
de inibição do crescimento dos cristais. 
 
Palavras-chave: Glicosaminoglicanos.,Condroitin, Cristais de oxalacetato de 

cálcio. ur 

TITLE: Effect of chondrotin sulfate viceras Obtained from tilapia formation of 

calcium oxalacetate crests 

Abstract 

The large marine biodiversity has been driving search for active biomolecules. An 
example of this is the glycosaminoglycans. They are molecules part of the 
extracellular matrix, their therapeutic properties are related to the capacity of 
interaction with proteins. One of these molecules is the chondrotin sulfate which 
according to Oliveira, et al, 2017 can be used in therapeutic situations. These 
macromolecules have been considered as possible inhibitors or promoters of the 
formation of urinary calculus, beeing able to modulate the process of 
crystallization of calcium oxalate in the development of urolithiasis (Torzewska 
and Różalski 2014). Chondroitin sulfate was extracted from tilapia (Oreochromis 
niloticus) and purified, the whole process was accompanied by electrophoresis 
After purification, in vitro tests shows the effects of chondroitin sulphate on the 
formation of calcium oxalacetate crests, where the molecule induced the 
diminution of the size of the crystals, presenting itself thus like a good inhibitor 
 
Keywords: calcium oxalacetate crests, glycosaminoglycans, chondroitin sulphate 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 805 

 

CÓDIGO: SB0912 

AUTOR: MAXIMILLA CLAUDINO BEZERRA 

ORIENTADOR: JANETE GOUVEIA DE SOUZA 

 

 

TÍTULO: Pigmentação da Gema dos Ovos com a utilização de pigmentantes 

naturais 

Resumo 

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o efeito de diferentes níveis de 
urucum em pó acrescentados as rações no desempenho e na pigmentação da 
gema dos ovos de galinhas de linhagens de postura comercial. O experimento 
foi realizado na unidade experimental do Setor de Avicultura da Escola Agrícola 
de Jundiaí- EAJ, com duração de 15 dias. Foram utilizadas 180 poedeiras 
comerciais da linhagem Lohmann, com 42 semanas, distribuídas num 
delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 05 repetições de 8 
aves, totalizando 20 unidades experimentais. Os tratamentos consistiram numa 
dieta controle (sem pigmentante) e dietas com inclusão de 0,3%, 0,6% e 0,9% 
de pigmentante. De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que o 
aumento dos níveis de urucum na dieta proporcionou aumento na coloração da 
gema das galinhas. E os níveis utilizados não influenciaram nos demais 
parâmetros dequalidade. 
 
Palavras-chave: Coloração, desempenho, urucum. 

TITLE: PIGMENTATION OF EGG GEM WITH THE USE OF NATURAL 

PIGMENTANTS 

Abstract 

The objective of the present work was to evaluate the effect of different levels of 
urucum powder added the rations performance and pigmentation of eggs of 
lineage chickens of commercial posture. The experiment was carried out in the 
in the experimental unit of the Poultry Sector of the Agricultural School of Jundiaí- 
EAJ, with a duration of 15 days. Were used 180 laying hens of the lineage 
Lohmann, with 42 weeks, distributed in a design fully by chance, with 4 
treatments and 05 repetitions of 8 birds, totaling 20 experimental units. The 
treatments consisted of a control diet (without pigment) and diets with inclusion 
of 0,3%, 0,6% e 0,9% of pigment. According to the results obtained, 
it can be concluded that increased levels of urucum in the diet increased the color 
of the chickens' yolk. And the levels used did not influence the other quality 
parameters. 
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TÍTULO: Atividades com indivíduos em adoecimento e suas famílias 

Resumo 

A pesquisa propõe-se aplicar o processo de enfermagem a indivíduos e suas 
famílias no processo de adoecimento a partir da investigação de seus perfis, dos 
efeitos causados pelo processo de adoecimento e a necessidade para execução 
de intervenções, além da elaboração de relatos de experiências pelos membros 
da pesquisa e estudos de caso dos indivíduos e suas famílias. Tratar-se-á de 
uma pesquisa quantitativa e qualitativa de abordagem descritiva exploratória 
desenvolvida com pacientes e seus familiares atendidos numa clínica de 
fisioterapia no interior do RN no período de julho de 2017 a junho de 2018. A 
etapa quantitativa é responsável por caracterizar a população ou evento, e a 
qualitativa para descrever os fatos e fenômenos da realidade estudada. A coleta 
de dados dar-se-á em três fazes, sendo a primeira quantitativa e segunda 
qualitativa por meio de entrevista semiestruturada gravada, já a terceira etapa 
também será qualitativa para realização de ações/intervenções perante os 
achados das etapas anteriores, sendo a amostra definida por conveniência 
coletada por saturação, utilizando dinâmicas de grupo e atendimentos individuais 
para realizar intervenções. Para análise de dados quantitativos será utilizada a 
estatística descritiva e análise de conteúdo por categorização para dados 
qualitativos coletados nas gravações das entrevistas. 
 
Palavras-chave: Saúde; Doença; Família; Cuidador; Enfermagem. 

TITLE: ATTENTION TO THE FAMILY IN THE HEALTH CARE PROCESS 

Abstract 

The research proposes to apply the nursing process to individuals and their 
families in the process of illness, based on the investigation of their profiles, the 
effects caused by the illness process and the need to perform interventions, as 
well as the elaboration of experiences reports by the patients. members of the 
research and case studies of individuals and their families. It will be a quantitative 
and qualitative research exploratory descriptive approach developed with 
patients and their relatives attended in a physiotherapy clinic in the interior of the 
NB from July 2017 to June 2018. The quantitative stage is responsible for 
characterizing the population or event, and the qualitative one to describe the 
facts and phenomena of the studied reality. Data collection will take place in three 
phases, the first being quantitative and the second qualitative by means of a 
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semi-structured interview, the third stage will also be qualitative for the 
accomplishment of actions / interventions in face of the findings of the previous 
stages, being the sample defined by convenience collected by saturation, using 
group dynamics and individual visits to perform interventions. For the analysis of 
quantitative data will be used the descriptive statistics and content analysis by 
categorization for qualitative data collected in interviews recordings. 
 
Keywords: Cheers; Disease; Family; Caregiver; Nursing. 
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TÍTULO: O desempenho das Unidades Básicas de Saúde e a Estratégia Saúde 

Família quanto aos atributos da Atenção Primária à Saúde da criança na 

município de Santa Cruz/RN 

Resumo 

Introdução: O PCATools foi elaborado a partir do modelo de avaliação da 
qualidade do serviço em saúde, este mecanismo de avaliação objetiva através 
de entrevistas identificar os aspectos de estruturação e metodologia dos serviços 
prestados a comunidade. Objetivo: Comparar e avaliar o desempenho das UBS 
e ESF quanto aos atributos da Atenção Primária à Saúde da criança no município 
de Santa Cruz. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo com delineamento 
transversal e abordagem quantitativa, realizado no município de Santa Cruz/RN. 
A população estudada foram as mães ou responsáveis pelas crianças nascidas 
de janeiro a 31 de dezembro de 2016, totalizando uma amostra de 43 crianças. 
Para realização da avaliação foi utilizado o PCATool-Brasil versão criança que é 
formado por 55 itens divididos em 10 componentes relacionados aos atributos 
da APS. Resultados: A amostra apresentou média de idade de 1,6 anos, os 
componentes Coordenação – Sistema de Informações e Integralidade – Serviços 
Disponíveis ambos apresentaram média 3,19±2,27 nos escores. O item 
Integralidade – Serviços Prestados apresentou média de 3,15±1,04; os escores 
do componente Orientação Familiar apresentou média 3,19±1,08, e o último 
atributo avaliado, Orientação Comunitária apresentou média 2,67±1,6. 
Conclusão: A partir dos resultados obtidos nesse estudo, conclui-se que no 
processo de avaliação os atributos da APS não obtiveram um escore satisfatório 
para as unidades. 

 
Palavras-chave: Criança. Atenção Primária à Saúde. Serviços de Saúde da 

Criança. 

TITLE: THE PERFORMANCE OF BASIC HEALTH UNITS AND THE FAMILY 

HEALTH STRATEGY REGARDING ATTRIBUTES OF PRIMARY CARE TO 

CHILDREN'S HEALTH IN THE MUNICIPALITY OF SANTA CRUZ / RN 

Abstract 
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Introduction: The PCATools was elaborated from the health service quality 
assessment model, this objective evaluation mechanism through interviews 
identify the aspects of structuring and methodology of services provided to the 
community. Objective: To compare and evaluate the performance of UBS and 
ESF regarding the attributes of Primary Health Care in the city of Santa Cruz. 
Methodology: This is a descriptive study with a cross-sectional and quantitative 
approach, carried out in the municipality of Santa Cruz / RN. The study population 
was the mothers or guardians of children born from January to December 31, 
2016, totalizing a sample of 43 children. The PCATool-Brazil child version was 
used to carry out the evaluation, which consists of 55 items divided into 10 
components related to the APS attributes. Results: The sample presented mean 
age of 1.6 years, the components Coordination - Information System and 
Integrality - Available Services, both presented a mean of 3.19 ± 2.27 in the 
scores. The item Integrality - Services Rendered presented an average of 3.15 ± 
1.04; the scores of the Family Orientation component presented a mean of 3.19 
± 1.08, and the last attribute evaluated, Community Orientation presented a mean 
of 2.67 ± 1.6. Conclusion: Based on the results obtained in this study, it was 
concluded that in the evaluation process the attributes of the APS did not obtain 
a satisfactory score for the units. 
 
Keywords: Child. Primary Health Care. Child Health Services. 
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TÍTULO: Avaliação dos fatores clínicos-funcionais, psico-cognitivos e do 

equilíbrio corporal relacionados a quedas em idosos com Diabetes Mellitus tipo 

2 

Resumo 

 

Introdução: O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença metabólica relevante 
nas questões de saúde pública. Frequentemente, esses pacientes apresentam 
queixas de tonturas e instabilidade postural. Objetivo: Investigar os fatores 
relacionados a quedas em idosos com DM2. Metodologia: Foi feito um estudo 
observacional, analítico, de caráter transversal cuja amostra foi constituída por 
idosos com 60 anos ou mais, diagnosticados com DM2, segundo os critérios da 
American Diabetes Association (ADA), de ambos os sexos. A avaliação do 
equilíbrio postural e do desempenho funcional foram realizadas por meio do Mini 
BEST Test e WHODAS respectivamente; para a avaliação dos aspectos 
cognitivos e de saúde mental foram aplicados os instrumentos do Mini Mental e 
GDS, respectivamente. Resultados: Foram avaliados 111 idosos, com média 
etária de 68,6 (± 6,5) anos e maioria feminina (64%). Verificou-se que a 
ocorrência de quedas está relacionada com sexo feminino (p=0,016), maior 
número de doenças (p=0,003), maior número de sintomas depressivos 
(p=0,012), prejuízo do equilíbrio postural (p=0,001) e pior desempenho funcional 
(p=0,008). Conclusão: Os achados mostram a necessidade em reforçar as 
orientações para encaminhamentos e educação em saúde. Ainda, a reabilitação 
gerontológica para a melhora do equilíbrio postural terá impacto no desempenho 
funcional, reduzindo a possibilidade de queda em idosos com diabetes tipo 2. 

 

  

 
 
Palavras-chave: Idoso, Quedas, Diabetes Mellitus, Avaliação 
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TITLE: Assessment of clinical-functional, psycho-cognitive and body balance 

factors related to falls in the elderly with Type 2 Diabetes Mellitus 

Abstract 

Introduction: Type 2 diabetes mellitus (DM2) is a relevant metabolic disease in 
public health issues. Frequently, these patients present complaints of dizziness 
and postural instability. Objective: To investigate the factors related to falls in the 
elderly with DM2. Results: 111 elderly people, with a mean age of 68.6 (± 6.5) 
years and a female majority (64%) were evaluated. The occurrence of falls was 
related to female sex (p = 0.016), higher number of diseases (p = 0.003), 
presence of depressive symptoms (p = 0.012), postural balance impairment (p = 
0.001), and worse functional performance (p = 0.008). Conclusion: The findings 
show the need to reinforce preventive guidelines for women, to guide the elderly 
about better control of diseases and to refer them to the specialist for mental 
health treatment. Geriatric rehabilitation for postural balance improvement will 
have an impact on functional performance, reducing the possibility of falls in 
elderly people with type 2 diabetes. 

 
Keywords: Aged, falls, Diabetes Mellitus, Assessment 
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TÍTULO: Uso de biofertilizante no cultivo de sorgo irrigado com água salina. 

Resumo 

Este trabalho objetivou avaliar o efeito do biofertilizante nas plantas de sorgo 
cultivar BRS Ponta Negra submetidas a diferentes doses e irrigadas com águas 
de diferentes níveis de salinidades. Foram avaliadas quatro doses do 
biofertilizante comercial Ative® (75, 150, 225 e 300 L ha-1) e quatro níveis de 
salinidade da água (0,2; 2,0; 4,0 e 6,0 dS m1). O delineamento experimental que 
foi utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições no esquema 
fatorial 4 x 4, totalizando 16 tratamentos. Para o preparo das soluções salinas, 
os sais de NaCl, CaCl2.2H2O e MgCl2.6H2O, foram dissolvidos em água de 
açude, na proporção de 7:2:1, obedecendo-se à relação entre a condutividade 
elétrica da água de irrigação (CEa) e sua concentração (mmolc L 1 = CE x 10.) 
A fonte de matéria orgânica foi o biofertilizante comercial Ative®, na forma 
líquida. As variáveis analisadas foram diâmetro do colmo e altura das plantas. 
As medições foram realizadas a cada dez dias durante todo ciclo da cultura e a 
última medição foi realizada aos sessenta dias quando realizou-se a coleta do 
experimento. Houve redução de todas as variáveis analisadas com o aumento 
da salinidade da água de irrigação. A aplicação das doses de biofertilizante não 
evitou a diminuição do diâmetro e altura das plantas de sorgo quando irrigadas 
com água salina. 
 
Palavras-chave: matéria orgânica, irrigação, crescimento. 

TITLE: Use of biofertilizer in the cultivation of sorghum irrigated with saline water. 

Abstract 

 

The objective of this work was to evaluate the effect of biofertilizer on sorghum 
plants BRS Ponta Negra submitted to different doses and irrigated with waters of 
different levels of salinity. Four doses of commercial biofertilizer Ative® (75, 150, 
225 and 300 L ha-1) and four levels of water salinity (0.2, 2.0, 4.0 and 6.0 dS m1) 
were evaluated. The experimental design was completely randomized with four 
replicates in the 4 x 4 factorial scheme, totaling 16 treatments. For the preparation 
of the saline solutions, the NaCl, CaCl2.2H2O and MgCl2.6H2O salts were 
dissolved in 7: 2: 1 water, according to the relation between the electrical 
conductivity of the irrigation water ( CEa) and its concentration (mmolc L 1 = CE 
x 10). The source of organic matter was the commercial biofertilizer Ative®, in 
liquid form. The analyzed variables were stem diameter and height of the plants. 
Measurements were performed every ten days during the whole crop cycle and 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 814 

 

the last measurement was performed at 60 days when the experiment was 
performed. There was a reduction of all the analyzed variables with the increase 
of irrigation water salinity. The application of the biofertilizer doses did not prevent 
the decrease of the diameter and height of the sorghum plants when irrigated 
with saline water. 

 
 
Keywords: organic matter, irrigation, growth. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Bioplástico à Base de Amido 

Resumo 

As perdas pós-colheita de frutos e hortaliças podem alcançar até 40% do que é 
produzido no Brasil. Em virtude disso, o desenvolvimento de embalagens 
biodegradáveis (ou biofilmes) que possam ser utilizadas na conservação desses 
produtos, em substituição às de origem petrolífera, é de fundamental 
importância, pois além de reduzir perdas pós-colheita traz benefícios ao meio 
ambiente por terem menor período de degradação, reduzindo o volume de 
resíduos descartados na natureza. Atualmente, os procedimentos de 
conservação pós-colheita estão boa parte centrados no uso de armazenamento 
refrigerado. O uso de embalagens plásticas reforça o uso do frio por reduzir, 
ainda mais, a taxa respiratória dos produtos colhidos. Está sendo desenvolvido 
um trabalho de pesquisa na EAJ, com o objetivo de desenvolver e avaliar 
biofilmes à base de amido para serem usado como embalagens, substituindo as 
de natureza petrolífera. Utilizou-se três fontes de amido (fécula de mandioca, 
amido de arroz e amido de milho). Porém ainda não alcançamos resultados 
satisfatórios no desenvolvimento dos biofilmes para uso como embalagem em 
substituição as existentes, pois quando comparados as características das 
embalagens utilizadas atualmente (permeabilidade, solubilidade e resistência à 
tração), estas ainda superam em muito às que tentamos desenvolver. Isto indica 
que a presente pesquisa precisa ser continuada para chegar a resultados 
melhores. 
 
Palavras-chave: Biopolímeros, amido e plastificantes. 

TITLE: Development of Starch-based Bioplastic 

Abstract 

Post-harvest losses of fruits and vegetables can reach up to 40% of what is 
produced in Brazil. As a result, the development of biodegradable packaging (or 
biofilms) that can be used in the conservation of these products, replacing those 
of petroleum origin, is of fundamental importance, since in addition to reducing 
post-harvest losses it benefits the environment by having smaller degradation 
period, reducing the volume of waste disposed of in nature. Currently, post-
harvest conservation procedures are largely focused on the use of refrigerated 
storage. The use of plastic packaging strengthens the use of cold by further 
reducing the respiratory rate of the products harvested. A research work is being 
developed in the EAJ, with the objective of developing and evaluating biofilms 
based on starch to be used as packaging, replacing those of petroleum nature. 
Three sources of starch (cassava starch, rice starch and corn starch) were used. 
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However, we have not yet achieved satisfactory results in the development of 
biofilms for use as packaging in place of existing ones, since when compared to 
the characteristics of the packaging currently used (permeability, solubility and 
tensile strength), these still far outweigh the ones we try to develop. This indicates 
that the present research needs to be continued to arrive at better results. 
 
Keywords: Biopolymers, starch and plasticizers. 
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TÍTULO: Geoculinária da mancha dos sertões: geografia literária, cultura e 

segurança alimentar e nutricional 

Resumo 

 

A fome é uma questão que ultrapassa a falta de acesso aos alimentos, sendo 
uma problemática que eleva uma serie de fatores. A abordagem sobre os 
sistemas alimentares deve considerar sua integralidade, fazendo uso de ações 
de educação alimentar e nutricional para fomentar hábitos alimentares 
saudáveis. O objetivo deste trabalho foi analisar aspectos da Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN) na mancha culinária dos Sertões a partir da 
abordagem da geografia literária. A pesquisa qualitativa do tipo exploratória teve 
como corpus 6 obras de literatura, representativas da mancha dos Sertões, que 
foram selecionadas e analisadas com o apoio das categorias conceituais 
definidas a priori: espaço narrativo e objetos culinários. Como resultados 
considera-se que a mancha dos sertões se caracteriza pela presença forte da 
denúncia de injustiças sociais ligadas a fome e ao fenômeno dos retirantes, se 
passando na região sertaneja do nordeste brasileiro. A alimentação dessa 
mancha é baseada fortemente em alimentos in natura, porém com baixo teor de 
micronutrientes. Além disso, foram elencadas 3 falhas de SAN neste território: 
(1) o mau uso da terra, (2) a comoditização dos alimentos e (3) a religião como 
desafio a SAN. Observou-se que a geografia literária pode ser uma potente 
ferramenta a ser trabalhada para promoção de uma alimentação adequada e 
saudável, principalmente no âmbito escolar, uma vez que possibilita uma 
discussão sobre os problemas da SAN em sua integralidade. 

 
 
Palavras-chave: Segurança Alimentar. Educação Alimentar e Nutricional. Geo 

Literária 

TITLE: Geoculinary of the Sertões spot: literary geography, culture and food and 

nutritional security 

Abstract 

Hunger is an issue that goes beyond lack of access to food, a problem that raises 
a number of factors. The approach to food systems should consider their 
completeness, making use of food and nutrition education actions to promote 
healthy eating habits. The objective of this work was to analyze aspects of Food 
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and Nutrition Security (SAN) in the culinary spot of the Sertões from the approach 
of literary geography. The qualitative research of the exploratory type had as 
corpus 6 works of literature, representative of the Sertões stain, which were 
selected and analyzed with the support of the conceptual categories defined a 
priori: narrative space and culinary objects. As a result, it is considered that the 
spot of the backlands is characterized by the strong presence of the denunciation 
of social injustices linked to hunger and the phenomenon of the retreatants, 
occurring in the sertaneja region of northeastern Brazil. The food of this spot is 
based heavily on foods in natura, but with low content of micronutrients. In 
addition, 3 SAN flaws in this territory were listed: (1) land misuse, (2) 
commoditization of food, and (3) religion as a challenge to SAN. It was observed 
that literary geography can be a powerful tool to be used to promote adequate 
and healthy food, especially in the school environment, since it allows a 
discussion about the problems of the SAN in its entirety. 
 
Keywords: Food Safety. Food and Nutrition Education. Literary Geography. 
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TÍTULO: DIFICULDADES VIVENCIADAS PELAS MÃES DAS CRIANÇAS COM 

SÍNDROME CONGÊNITA DE ZIKA VÍRUS 

Resumo 

 

OBJETIVO: identificar as dificuldades vivenciadas pelas mães das crianças com 
Síndrome Congênita pelo Zika vírus. MÉTODO: trata-se de uma análise de 
conteúdo, desenvolvida com 8 mães das crianças cadastradas no Centro de 
Reabilitação Infantil, localizado na região nordeste do Brasil. A coleta de dados 
ocorreu de fevereiro a julho de 2018. O número de participantes foi determinado 
pela saturação teórica dos dados. RESULTADOS: há maior carga de 
responsabilidade da mãe no cuidado a criança especial e dependência mútua 
entre mãe e filho, causando nas mães cansaço e falta de tempo para seu 
autocuidado. Como também, dificuldades das mães em confiar no cuidado 
compartilhado da criança em virtude da criança demandar maior atenção e 
cuidados especiais, por medo dos familiares em não saber lidar com esse 
cuidado ou por não se disponibilizarem. Por fim, a dificuldade de acesso em 
tempo oportuno ao tratamento de estimulação precoce do crescimento e 
desenvolvimento da criança. CONCLUSÃO: observa-se rede de apoio familiar, 
social e institucional fraca e restrita para as necessidades de cuidado a criança 
com a Síndrome Congênita pelo Zika vírus. 

 
 
Palavras-chave: Zika vírus; cuidados; mães; criança; enfermagem. 

TITLE: DIFFICULTIES OF MOTHERS OF CHILDREN WITH ZIKA VIRUS 

CONGENITAL SYNDROME. 

Abstract 

 

OBJECTIVE: to identify the difficulties experienced by the mothers of children 
with Congenital Syndrome by Zika virus. METHOD: This is a content analysis, 
developed with 8 mothers of children enrolled in the Child Rehabilitation Center, 
located in the northeastern region of Brazil. Data collection took place from 
February to July 2018. The number of participants was determined by the 
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theoretical saturation of the data. RESULTS: there is a greater burden of 
responsibility on the part of the mother in the care of the special child and mutual 
dependence between mother and child, causing in mothers fatigue and lack of 
time for their self-care. As well, mothers' difficulties in trusting the shared care of 
the child because the child demands more attention and special care, for fear of 
the relatives in not knowing how to handle this care or for not making themselves 
available. Finally, the difficulty of access in a timely manner to the treatment of 
early stimulation of the child's growth and development. CONCLUSION: a weak, 
restricted family, social and institutional support network for the care needs of the 
child with Congenital Syndrome by the Zika virus is observed. 

 
 
Keywords: Zika Virus; Care; Mothers; Chil, Nursing. 
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TÍTULO: Parceria ensino e serviço 

Resumo 

A implantação da gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS) 
passou a exigir dos municípios e estados mudanças no perfil dos gestores de 
saúde responsáveis pelos diversos setores da instituição. O trabalho teve como 
objetivo analisar as propostas de intervenção, relacionadas à área da Gestão do 
Trabalho desenvolvida nos trabalhos de conclusão do curso de especialização 
em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (CGTS) realizada pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Ministério da 
Saúde e identificar para quais esferas administrativas os projetos de intervenção 
foram elaborados, assim como identificar os principais problemas relacionados 
à gestão do trabalho destacados nesses trabalhos. Trata-se de um estudo 
documental com uma abordagem qualitativa. Os resultados analisados 
destacaram a produção de 263 projetos elaborados, sendo 179 na região Centro-
Oeste e 84 na região Norte, em ambas as regiões a maioria dos trabalhos foram 
direcionados ao âmbito Municipal. Dentre os focos de intervenção de acordo com 
principais problemas relacionados á gestão do trabalho destaca-se a saúde do 
trabalhador e as políticas de gestão do trabalho, os quais apareceram com maior 
frequência nas propostas de intervenções elaboradas em todas as esferas 
administrativa. Portanto, é possível constatar que o curso (CGTS), contribuiu 
para a elaboração de projetos com temáticas importantes para melhorar e 
fortalecer a Gestão do Trabalho na área da saúde. 
 
Palavras-chave: Gestão. Trabalho. Saúde. 

TITLE: TEACHING AND SERVICE PARTNERSHIP 

Abstract 

 

The implementation of the decentralized management of the Unified Health 
System (SUS) started to require the municipalities and states to change the 
profile of the health managers responsible for the various sectors of the 
institution. The purpose of this study was to analyze the intervention proposals 
related to the area of Work Management developed in the work of conclusion of 
the specialization course in Management of Work and Education in Health 
(CGTS) held by the Federal University of Rio Grande do Norte, in partnership 
with the Ministry of Health and identify to which administrative spheres the 
intervention projects were elaborated, as well as to identify the main problems 
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related to work management highlighted in these works. This is a documentary 
study with a qualitative approach. The results analyzed highlighted the production 
of 263 projects, of which 179 were in the Center-West region and 84 in the North 
region, in both regions, most of the work was directed to the Municipal scope. 
Among the focus of intervention according to the main problems related to work 
management is the worker's health and the labor management policies, which 
appeared more frequently in the proposals of interventions elaborated in all the 
administrative spheres. Therefore, it is possible to verify that the course (CGTS), 
contributed to the elaboration of projects with important themes to improve and 
strengthen the Work Management in the health area. 

 
 
Keywords: Management. Job. Cheers. 
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TÍTULO: Polifarmácia em idosos na atenção primária 

Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo identificar o uso de medicamentos 
potencialmente inapropriado (MPI) para os idosos que são atendidos na atenção 
primária à saúde. O estudo é de abordagem quantitativa, com recorte 
transversal, desenvolvido com idosos residentes no município de Santa 
Cruz/RN. Com base nos resultados parciais, verificamos que dos 315 idosos a 
população pesquisada era predominante do sexo feminino (65,5%). e (34,5%) 
por homens, com média de 69,9 anos de idade. A maior parte dos medicamentos 
citados foi prescrita pelo médico (88,02%) e 6,20% referiram usar tais 
medicamentos por conta própria. Os idosos entrevistados ingeriam em média 
3,14 medicamentos por dia, sendo que esse número variou de um a 16 
medicamentos diários. Entre os medicamentos citados, muitos são considerados 
MPI, com risco para a saúde desses idosos. Os resultados alcançados ao final 
desse estudo serão utilizados para elaborar e realizar atividades educativas com 
profissionais bem como ações voltadas aos usuários visando um uso seguro de 
medicamentos. 

 
Palavras-chave: Saúde do idoso. Uso de medicamentos. Atenção primária à 

saúde. 

TITLE: Polypharmacy in the elderly in primary care 

Abstract 

The present research aims to identify the potentially inappropriate use of 
medications (MPI) for the elderly who are treated in primary health care. The 
study is a quantitative, cross - sectional approach developed with elderly 
residents in the municipality of Santa Cruz / RN. Based on the partial results, we 
found that of the 315 elderly the population surveyed was predominantly female 
(65.5%). and (34.5%) by men, with a mean of 69.9 years of age. Most of the 
medications cited were prescribed by the doctor (88.02%) and 6.20% reported 
using such medications on their own. The elderly interviewed consumed an 
average of 3.14 medications per day, ranging from one to 16 daily medications. 
Among the drugs cited, many are considered MPI, with a risk to the health of 
these elderly people. The results achieved at the end of this study will be used to 
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elaborate and carry out educational activities with professionals as well as actions 
aimed at users aiming at the safe use of medications. 

 
Keywords: Health of the elderly. Use of medications. Primary health care. 
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TÍTULO: Monitoramento da condutividade elétrica do solo cultivado com sorgo 

em condições salinas e com aplicação de biofertilizante 

Resumo 

O monitoramento dos sais no solo ao ser irrigado com água salina é fundamental 
para se observar os prováveis danos que poderão ocorrer com a planta cultivada 
neste ambiente. Verificou a evolução dos sais através da condutividade elétrica 
do extrato de saturação num solo cultivado com sorgo cv BRS Ponta Negra e 
irrigado com diferentes níveis de salinidade da água e com aplicação de 
biofertilizante com a intenção de diminuir os efeitos nocivo da salinidade. Foi 
utilizado aproximadamente 10 kg de solo arenoso colocados em tubos de PVC 
de 100 mm de diâmetro, a semeadura realizada foram 10 sementes de sorgo em 
cada tubo. As doses do biofertilizante foram de 75,150,225 e 300 L ha-1, os 
níveis de salinidade foram 2, 2,5, 4,5 e 6,5 dSm-1, o delineamento experimental 
utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições no esquema 
fatorial 4 x 4. Foi determinado Análises químicas e classificação textural do solo, 
Composição química das águas de irrigação usadas, Composição química do 
biofertilizante Ative®.Utilizado e a condutividade elétrica do extrato de saturação 
(CEes). O monitoramento da condutividade elétrica do solo em soluções salinas 
e com aplicação do biofertilizante ocasionou um crescente aumento nos níveis 
de salinidade do solo nas diferentes doses do bioferrtilizante dessa forma a 
salinidade do solo não sofreu decréscimo com à aplicação do biofertilizante e o 
menor nível de CEes (dSm-1) foi encontrado na dose de 150 L ha-1 de 
biofertilizante. 
 
Palavras-chave: salinidade, Biofertilizante 

TITLE: Monitoring of the electrical conductivity of soil cultivated with sorghum in 

saline conditions and with application of biofertilizer 

Abstract 

Abstract: The monitoring of salts in the soil when irrigated with saline water is 
fundamental to observe the probable damages that can occur with the plant 
cultivated in this environment. It verified the evolution of the salts through the 
electrical conductivity of the saturation extract in a soil cultivated with sorghum cv 
BRS Ponta Negra and irrigated with different levels of salinity of the water and 
with application of biofertilizer with the intention of diminishing the harmful effects 
of the salinity. 10 kg of sandy soil placed in PVC tubes of 100 mm diameter were 
used, the seed sown was 10 sorghum seeds in each tube. The biofertilizer doses 
were 75,150,225 and 300 L ha-1, the salinity levels were 0,2, 2, 4 and 6 dSm-1, 
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the experimental design used was the completely randomized with four 
replications in the factorial scheme 4 x 4. Chemical composition and soil textural 
classification, Chemical composition of irrigation water used, Chemical 
composition of biofertilizer ®. Used and the electrical conductivity of the 
saturation extract (CEes). The monitoring of soil electrical conductivity in saline 
solutions and with application of the biofertilizer caused an increasing increase in 
soil salinity levels in the different doses of the biofertilizer in this way the salinity 
of the soil did not decrease with the application of the biofertilizer and the lower 
level of CEs (dSm-1) was found at the dose of 150 L ha-1 of biofertilizer. 
 
Keywords: Salinity, Biofertilizer 
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TÍTULO: Elaboração de um plano de educação continuada sobre sepse para 

profissionais de saúde da rede de urgência e emergência 

Resumo 

O trabalho integra a implantação de um ciclo de melhoria em um contexto de 
Sepse, que está atrelada à alta taxa de mortalidade. O aumento da longevidade 
da população, bem como o aumento do número de pacientes imunossuprimidos, 
a melhora no atendimento de emergência, fazendo mais pacientes graves 
sobreviverem ao insulto inicial, a realização de procedimentos invasivos, o uso 
crescente de imunossupressores e o crescimento da resistência bacteriana, 
contribuem para a elevada incidência de sepse. Trata-se de uma abordagem 
quanti-qualitativa, uma pesquisa de intervenção. Foi realizada no período de 
julho de 2017 a julho de 2018, na Emergência do Hospital Regional do Cariri, 
instituição pública de caráter terciário, do estado do Ceará. Foram incluídos 
todos os pacientes diagnosticados com sepse na emergência durante o período 
considerado e excluídos os pacientes graves, considerados terminais. A fase I 
se diferencia da fase II pelo ciclo de melhoria implementado. Os dados foram 
analisados no software spss, versão 20.0; resultando em dados estatísticos. Os 
resultados foram, o plano de educação continuada realizado junto aos 
profissionais, a visualização dos problemas que foram elencados, com 
oportunidades de melhoria, mediante análise de dados da instituição para a 
sensibilização das equipes, que munidas de conhecimento, podem diagnosticar 
precocemente os pacientes com risco de sepse, impedindo que esta doença 
evolua para estágios mais graves e até para a morte. 
 
Palavras-chave: Sepse. Serviços Médicos de Emergência . Educação 

Continuada. 

TITLE: Elaboration of a continuing education plan on sepsis for emergency and 

emergency network health professionals. 

Abstract 

The work integrates the implementation of a cycle of improvement in a context of 
Sepsis, which is linked to the high mortality rate. Increased population longevity, 
as well as increased numbers of immunosuppressed patients, improved 
emergency care, making more severe patients survive the initial insult, invasive 
procedures, increased use of immunosuppressants, and increased bacterial 
resistance , contribute to the high incidence of sepsis. It is a quantitative-
qualitative approach, an intervention research. It was carried out from July 2017 
to July 2018, in the Emergency of the Cariri Regional Hospital, a public tertiary 
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institution in the state of Ceará. We included all patients diagnosed with sepsis in 
the emergency during the period considered and excluded the severe patients 
considered terminal. Phase I differs from phase II by the improvement cycle 
implemented. The data were analyzed in spss software, version 20.0; resulting in 
statistical data. The results were the continuous education plan carried out with 
the professionals, the visualization of the problems that were listed, with 
opportunities for improvement, through analysis of data from the institution to the 
sensitization of the teams, who equipped with knowledge, can diagnose early 
patients with risk of sepsis, preventing this disease from developing to more 
severe stages. 
 
Keywords: Sepsis. Emergency Medical Services. Education, Continuing. 
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TÍTULO: Avaliação dos Parâmetros de Higiene Oral dos Dentes submetidos a 

Cirurgia Periodontal com Finalidade Restauradora 

Resumo 

As restaurações dentárias devem ser planejadas com o objetivo de devolver 
forma, função e estética aos dentes. Entretanto, restaurações inadequadas, 
cáries extensas e fraturas dentárias podem ter consequências nos tecidos 
periodontais adjacentes como inflamação gengival, perda de inserção clínica e 
reabsorção óssea alveolar devido a uma possível invasão do espaço biológico 
(Bader, 1991). Nesses casos, cirurgias periodontais para aumento de coroa 
clínica seriam necessárias para a realização restauração adequada (Ganji et al. 
2012). Outras situações clínicas além da invasão do espaço biológico, como 
necessidade do aumento da retenção da restauração ou coroa protética, podem 
requerer as cirurgias periodontais com o objetivo de aumentar a coroa clínica 
dos elementos dentários, favorecendo o sucesso do tratamento. Essa cirurgia é 
um dos procedimentos mais comuns para fins de aumento da coroa clínica e que 
fornece tanto retenção, adesividade e resistência ao processo restaurador. 
Normalmente, a cirurgia para aumento de coroa clínica não é limitada ao dente 
envolvido, sendo estendida aos dentes adjacentes, a fim de harmonizar os 
contornos ósseos e gengivais. O resultado final, entretanto, é um sacrifício de 
osso de suporte em vários dentes, podendo gerar deformidades estéticas. 
Entretanto, apesar de ser um procedimento frequentemente realizado, poucos 
estudos avaliam os tecidos periodontais antes da cirurgia e após a reabilitação, 
porém com a avaliação em curto prazo (até 6 meses). 
 
Palavras-chave: Higiene bucal, periodonto, reabilitação bucal 

TITLE: Oral Hygiene Parameters of Teeth Subjected to Periodontal Surgery with 

Restorative Purpose 

Abstract 

Dental restorations should be planned with the aim of restoring form, function and 
esthetics to the teeth. However, inadequate restorations, extensive caries and 
dental fractures can have consequences in the adjacent periodontal tissues such 
as gingival inflammation, loss of clinical insertion and alveolar bone resorption 
due to a possible invasion of biological space (Bader, 1991). In such cases, 
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periodontal surgeries for clinical crown augmentation would be required for 
adequate restoration (Ganji et al. 2012). Other clinical situations beyond the 
invasion of the biological space, such as the need to increase retention of the 
restoration or prosthetic crown, may require periodontal surgeries with the 
objective of increasing the clinical crown of the dental elements, favoring the 
success of the treatment. This surgery is one of the most common procedures 
for the purpose of increasing the clinical crown and it provides both retention, 
adhesiveness and resistance to the restorative process. Usually, surgery for 
clinical crown augmentation is not limited to the involved tooth, being extended 
to adjacent teeth in order to harmonize the bone and gingival contours. However, 
although it is a frequently performed procedure, few studies evaluate periodontal 
tissues before surgery and after rehabilitation, but with short-term evaluation (up 
to 6 months). 
 
Keywords: Oral Hygiene, Periodontium, Mouth Rehabilitation 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE CARNES DE SOL 

COMERCIALIZADAS EM FEIRAS LIVRES DE NATAL - RN 

Resumo 

 

A carne de sol é um produto cárneo muito consumido e de importância 
econômica significativa, principalmente na região Nordeste do Brasil. Objetiva-
se neste trabalho avaliar a qualidade de carnes de sol cruas comercializadas em 
feiras de rua em Natal/RN. Estão sendo coletadas vinte amostras de 1 kg de 
carne do tipo patinho em cinco feiras (A, B, C, D e E), localizadas nas 4 zonas 
de Natal, em quatro momentos diferentes, totalizando 20 amostras. Porém, a 
pesquisa ainda não está concluída, faltam as coletas de 6 amostras, portanto os 
dados apresentados neste relatório são parciais. As amostras foram levadas ao 
Laboratório de Microbiologia de Alimentos do Departamento de Nutrição da 
UFRN, onde foram realizadas análises para determinar o Número Mais Provável 
(NMP) de coliformes a 45ºC, contagem de Estafilococos coagulase positiva e 
pesquisa de Salmonella sp. Verificou-se contagens de coliformes a 45ºC acima 
dos parâmetros em três amostras (15%), de Estafilococos coagulase positiva em 
quatro amostras (20%) e foi confirmada a presença de Salmonella sp. em cinco 
amostras (25%). Das carnes avaliadas, 10 amostras (50%) estavam impróprias 
para o consumo humano, sendo encontrada pelo menos uma amostra imprópria 
em cada feira. Concluiu-se que houve crescimento microbiológico acima do 
tolerado pela legislação em metade das amostras avaliadas, o que pode tornar 
o consumo destas carnes um risco à saúde. 

 
 
Palavras-chave: Qualidade microbiológica, carne de sol, condições higiênico-

sanitárias 

TITLE: MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF SUN MEATS MARKETED IN 

FREE FAIRS IN NATAL-RN. 

Abstract 
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Sun meat is a very consumed meat product of significant economic importance, 
mainly in the Northeast region of Brazil. The objective of this work is to evaluate 
the quality of raw meats sold at street fairs in Natal / RN. Twenty samples of 1 kg 
of duckling type meat are collected in five fairs (A, B, C, D and E), located in the 
four Christmas zones, at four different times, totaling 20 samples. However, the 
research is still incomplete, there are still 6 sample collections, so the data 
presented in this report are partial. Samples were taken to the Laboratory of Food 
Microbiology of the Department of Nutrition of UFRN, where analyzes were 
carried out to determine the Most Likely Number (NMP) of coliforms at 45ºC, 
staphylococcal coagulase positive count and Salmonella sp. Coliform counts 
were observed at 45ºC above the parameters in three samples (15%), 
staphylococci coagulase positive in four samples (20%) and the presence of 
Salmonella sp. in five samples (25%). Of the meats evaluated, 10 samples (50%) 
were unfit for human consumption, and at least one inappropriate sample was 
found at each fair. It was concluded that there was microbiological growth above 
that tolerated by the legislation in half of the samples evaluated, which can make 
the consumption of these meats a health risk. 

 
 
Keywords: Microbiological quality, meat of the sun, hygienic-sanitary conditions 
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TÍTULO: Análise dos erros profissionais e das normativas que orientam o 

processo de trabalho dos profissionais de enfermagem 

Resumo 

 

Este estudo objetivou analisar o conjunto das resoluções adotadas pelo COFEN, 
as quais consolidam os fundamentos normativos definidores do processo de 
trabalho da equipe de enfermagem, em especial o técnico em enfermagem, 
esclarecendo como se dá essa atuação para então discutir os erros profissionais 
relacionados a essa categoria. Trata-se de um recorte de um projeto 
multicêntrico intitulado “erros profissionais de enfermagem”. A metodologia foi 
dividida em duas etapas. No presente momento o estudo encontra-se na primeira 
etapa, de abordagem qualitativa, de natureza exploratório-descritiva, do tipo 
documental, referente à análise das resoluções disponíveis no COFEN. Foram 
encontradas 354 resoluções das quais apenas 14 atenderam os critérios de 
inclusão e responderam ao objetivo do estudo. Os técnicos em enfermagem 
atuam, segundo as resoluções, em áreas específicas como: quimioterapia, 
radiação ionizante, hemoterapia, ortopedia, atendimento pré-hospitalar, cuidado 
à feridas, serviços domiciliares e nutricionais e centro cirúrgico. Observa-se que 
existe uma fragilidade normativa e teórica para fundamentar a prática desses 
profissionais. Sugere-se reuniões e discussões para consolidação do processo 
de trabalho da equipe de enfermagem, em especial dos técnicos em 
enfermagem, possibilitando diminuição dos erros profissionais dessa categoria. 

 
 
Palavras-chave: Prática profissional, erro médico, resoluções, enfermagem. 

TITLE: Analysis of professional errors and regulations that guidelines the work 

process of nursing professionals 

Abstract 
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This study aimed to analyze the set of resolutions adopted by COFEN, which 
consolidate the normative foundations that define the work process of the nursing 
team, in particular the nursing technician, clarifying how this work is done to 
discuss the professional errors related to this category. It is a cut-out of a 
multicenter project titled "Professional nursing mistakes". The methodology was 
divided into two stages. At the present moment the study is in the first stage, of 
qualitative approach, of an exploratory-descriptive nature, of the documentary 
type, referring to the analysis of the resolutions available at COFEN. A total of 
354 resolutions were found, which only 14 met the inclusion criteria and 
responded to the study objective. Nursing technicians act according to the 
resolutions in specific areas such as: chemotherapy, ionizing radiation, 
hemotherapy, orthopedics, pre-hospital care, wound care, home and nutritional 
services, and a surgical center. It is observed that there is a normative and 
theoretical fragility to base the practice of these professionals. It is suggested 
meetings and discussions to consolidate the work process of the nursing team, 
especially nursing technicians, enabling the reduction of professional errors in 
this category. 

 
 
Keywords: Professional Practice, Medical Errors, Resolutions, Nursing. 
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TÍTULO: EFEITOS COMPORTAMENTAIS E BIOQUÍMICOS DE 

ANTAGONISTAS NOP NO MODELO DE DEPRESSÃO INDUZIDA POR 

ADMINISTRAÇÃO DE DEXAMETASONA 

Resumo 

 

A depressão maior é um transtorno psiquiátrico que compromete a qualidade de 
vida do indivíduo. Mais da metade dos pacientes depressivos apresentam 
elevação persistente de cortisol plasmático. Por conta disso, o modelo de 
indução da depressão através de administração de dexametasona vem sendo 
utilizado para mimetizar m animais um estado tipo depressivo. Este estudo visou 
investigar o impacto do tratamento agudo com dexametasona nos níveis de 
peroxidação lipídica e carbonilação de proteínas no cérebro e soro de 
camundongos com ou sem tratamento com um antagonista NOP, potencial 
fármaco antidepressivo. Devido a problemas no armazenamento das amostras, 
não foi possível atender aos objetivos deste estudo. No entanto, as metas do 
projeto foram alteradas e a bolsista durante seu estágio teve a oportunidade de 
avaliar os danos oxidativos promovidos por um evento estressor incontrolável e 
inescapável no soro, hipocampo e córtex pré-frontal em camundongos. 
Observou-se que os animais desamparados apresentaram mais dano oxidativo 
no córtex pré-frontal e soro, quando comparados aos animais controles. Não 
houve diferença entre desamparados e resilientes, porém, foi observada 
correlação positiva entre o dano oxidativo no soro e córtex pré-frontal e o 
comportamento desamparado. Em conclusão, uma situação de estresse 
incontrolável promove danos aos lipídeos e proteínas, especialmente do córtex 
pré-frontal, o que pode desencadear em prejuízo e até morte neuronal. 

 
 
Palavras-chave: Depressão. Camundongo. Antidepressivo. Modelo animal.   

TITLE: BEHAVIOURAL AND BIOCHEMICAL EFFECTS OF NOP 

ANTAGONISTS IN THE ACUTE DEXAMETHASONE-INDUCED DEPRESSIVE-

LIKE STATE IN MICE 

Abstract 

Major depression is a psychiatric disorder that compromises the patient´s quality 
of life. More than half of the depressed patients have persistent elevation of 
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plasma cortisol. Actually, the administration of dexamethasone has been used to 
mimic in rodents a depressive-like state. This study aimed to investigate the 
impact of acute treatment with dexamethasone on lipid peroxidation and 
carbonylation of proteins in the brain and serum of mice with or without treatment 
with a NOP antagonist, potential antidepressant drug. Due to problems in storing 
the samples, it was not possible to achieve the objectives of this study. However, 
the project's goals were altered and then we evaluated the oxidative damage 
promoted by an uncontrollable and inescapable stressful event in the serum, 
hippocampus and prefrontal cortex in mice. Helpless animals presented more 
oxidative damage in the prefrontal cortex and serum, when compared to the 
control animals. There was no difference in the oxidative damage to proteins and 
lipids between helpless and resilient mice, but a positive correlation was observed 
between oxidative damage in serum and prefrontal cortex and helpless behavior. 
In conclusion, an uncontrollable stressful situation promotes damage to the lipids 
and proteins, especially in the prefrontal cortex, which can lead to damage and 
even neuronal death 
 
Keywords: Major depression. Mouse. Antidepressant. Animal model 
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TÍTULO: A Teoria do Cuidado Humano Aplicada ao Paciente Cardiopata 

Resumo 

Objetivos: identificar as necessidades de ordem superior e inferior do paciente 
baseado na teoria de Jean Watson e os Diagnósticos de Enfermagem em 
cirurgia cardíaca. Verificar os fatores relacionados, características definidoras e 
fatores de risco. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo “série de 
casos”. Amostra de conveniência, total de 10 pacientes. Os dados foram 
coletados utilizando um instrumento próprio de avaliação fundamentado no 
modelo conceitual de Jean Watson. Na análise quantitativa usou-se técnicas de 
estatística descritiva, que envolveu a obtenção de distribuições, frequências 
absolutas e percentuais. Resultados: Na análise das necessidades de ordem 
inferior a frequência foi de 100% de déficits nas necessidades “Circulação”, 
“Atividade–Inatividade”, “Alimentação e hidratação” e “integridade tecidual”. Oa 
déficits nas necessidades de ordem superior mais frequentes foram na 
necessidade “conhecimento” e “Emocionais, afetivas psicológicas”. Os 
diagnósticos de enfermagem elencados conforme a taxonomia II da NANDAcom 
frequência de 100% foram “Débito cardíaco diminuído”, “Risco de perfusão 
tissular cardíaca diminuída”, “Risco de infecção”, “Risco de função 
cardiovascular prejudicada”, “Intolerância à atividade” e “Risco de perfusão renal 
ineficaz”. Conclusão: Encontrou-se que o instrumento é eficiente para a 
construção do raciocínio clínico do paciente de forma humanista, pois foi possível 
identificar os déficits nas necessidades de todas as ordens. 
 
Palavras-chave: Cirurgia torácica; Pré-operatórios; Enfermagem; Diagnóstico; 

Teoria; 

TITLE: The Theory of Human Care Applied to the Cardiopath Patient 

Abstract 

Objectives: To identify the upper and lower order needs of the patient based on 
the theory of Jean Watson and the Nursing Diagnostics in cardiac surgery. Check 
the related factors, defining characteristics and risk factors. Methodology: This is 
a descriptive study of the "case series" type. Sample of convenience, total of 10 
patients. The data were collected using an own evaluation instrument based on 
the conceptual model of Jean Watson. In the quantitative analysis, descriptive 
statistics techniques were used, which involved the obtaining of distributions, 
absolute and percentage frequencies. Results: In the analysis of the needs of 
lower order the frequency was 100% of deficits in the needs "Circulation", 
"Activity-Inactivity", "Food and hydration" and "tissue integrity". The deficits in 
higher order needs were more frequent in the need for "knowledge" and 
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"Emotional, psychological affective". Nursing diagnoses listed according to 
NANDA taxonomy II with a 100% frequency were "Cardiac output decreased", 
"Cardiac tissue perfusion risk decreased", "Risk of infection", "Risk of impaired 
cardiovascular function", "Activity intolerance" and "Ineffective renal perfusion 
risk". Conclusion: It was found that the instrument is efficient for the construction 
of the clinical reasoning of the patient in a humanistic way, because it was 
possible to identify the deficits in the needs of all orders. 
 
Keywords: Thoracic surgery; Preoperative; Nursing; Diagnosis; Theory 
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TÍTULO: Avaliação da atividade anti-inflamatória das nanopartículas de ouro na 

Injúria hepática alcoólica 

Resumo 

O consumo excessivo do álcool leva ao comprometimento da imunidade, 
aumento de doenças infecciosas, doenças cerebrais, pancreáticas, 
cardiovasculares, renais, bem como a progressão de doenças hepáticas. O 
estudo teve como objetivo investigar os efeitos terapêuticos das nanopartículas 
de ouro em fígado de Ratos Wistar com lesão hepática induzida pelo álcool. A 
injúria hepática foi induzida por administração por gavagem de solução alcoólica 
a 30% (7g / kg) uma vez ao dia durante 28 dias. Durante a exposição ao etanol, 
observou-se que com o tratamento de AuNP’s (724.96µg/kg) houve uma redução 
da esteatose, fibrose e necrose, citocinas próinflamatórias IL-1β e TNF-α, em 
comparação com o grupo etanol sozinho, bem como, uma diminuição da 
expressão de FGF, SOD-1 e GPx-1. 
 
Palavras-chave: nanopartícula de ouro, álcool, injuria hepática, antiinflamatória 

TITLE: Evaluation of the anti-inflammatory activity of gold nanoparticles in 

alcoholic hepatic Injury 

Abstract 

Excessive alcohol consumption leads to impaired immunity, increased infectious 
diseases, brain, pancreatic, cardiovascular, renal diseases, as well as the 
progression of liver diseases. The study is aimed at the investigation therapeutic 
effects of gold nanoparticles in the liver of Wistar rats with alcohol-induced liver 
injury. Hepatic injury was induced by administration of 30% alcoholic gavage 
(7g/kg) once daily for 28 days. During exposure to ethanol, it was observed that 
with the treatment of PNBs (724.96μg/kg) there was a reduction of steatosis, 
fibrosis and necrosis, proinflammatory cytokines IL-1β and TNF-α, compared to 
the ethanol group alone, as well as a decrease in the expression of FGF, SOD-1 
and GPx-1. 
 
Keywords: gold nanoparticle, alcohol, hepatic injury, anti-inflammatory 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO INIBIDOR DE TRIPSINA PURIFICADO DE 

SEMENTE DE TAMARINDO (Tamarindus indica L.) 

Resumo 

A semente de tamarindo (Tamarindus indica L.) vem sendo estudada por possuir 
inibidor de tripsina. Neste estudo, o ITT foi purificado e caracterizado. Para 
purificação e caracterização desse inibidor, foram realizados: fracionamento do 
extrato bruto proteico com sulfato de amônio;cromatografia de afinidade 
Tripsina-Sepharose; Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC); 
derterminação da massa molecular; ensaio de estabilidade de temperatura e pH 
e estimativa dos parâmetros de especificidades. Desse modo, o ITT purificado 
por HPLC foi denominado ITTp. Com o refinamento do método, obtiveram-se, 
com base no ITTp, dois picos proteicos, as frações: Fr 1 e Fr 2. As massas 
moleculares médias dessas frações proteicas foram de [M+H]+= 19594,690 Da 
e de [M+H]+ = 19578,266 Da, respectivamente. O ITTp se mostrou resistente à 
variação de temperatura até 80ºC, reduzindo cerca de 30% de sua atividade 
antitríptica quando em 100 ºC, e resistente aos extremos de pH. Para o ITTp 
estimou-se a IC50 de 2,7 x 10-10 mol.L-1e a Ki de 2,9 x 10-11. A caracterização 
bioquímica desse inibidor constituem relatos inéditos e promissores para uma 
provável aplicação biotecnológica. 
 
Palavras-chave: Inibidor de tripsina. Tamarindus indica L.. Purificação. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF TAMARINDO SEED PURIFIED TRYSPIN 

INHIBITOR (Tamarindus indica L.) 

Abstract 

The tamarind (Tamarindus indica L.) seed has been studied for having a trypsin 
inhibitor. In this study, ITT was purified and characterized. For the purification and 
characterization of this inhibitor, the crude protein extract fractionation with 
ammonium sulfate, trypsin-Sepharose affinity chromatography; High 
Performance Liquid Chromatography (HPLC); molecular mass melting; 
temperature and pH stability assay and estimation of specificity parameters. 
Thus, HPLC purified ITT was termed ITTÎ². With the refinement of the method, 
two protein peaks were obtained, based on the ITTp, the fractions: Fr 1 and Fr 2. 
The average molecular weights of these protein fractions were [M + H] + = 
19594,690 Da and [M + H] + = 19578,266 Da, respectively. The ITTp was 
resistant to the temperature variation up to 80ºC, reducing about 30% of its 
antitríptic activity when at 100ºC, and resistant to the extremes of pH. For ITTp, 
the IC 50 was estimated to be 2.7 x 10-10 mol.L-1e and Ki of 2.9 x 10-11. The 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 841 

 

biochemical characterization of this inhibitor constitutes unpublished and 
promising reports for a probable biotechnological application. 
 
Keywords: Inhibitor of trypsin. Tamarindus indicates L .. Purification. 
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TÍTULO: Utilização de Resíduos do Mamão (Carica papaya L.) em Processos 

Biotecnológicos para Produção de Ração Animal 

Resumo 

O mamão (Carica papaya L.) é uma fruta apreciada pelas suas qualidades e sua 
produção vem crescendo e ganhando espaço, se destacando os maiores 
produtores do Brasil, Nordeste e Sudeste, em destaque para os estados da 
Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Ceará. Visto quê, o presente 
trabalho teve como objetivo a análise da composição química-bromatológica de 
um suplemento proteico obtido através do processo de bioconversão do 
coproduto do mamão utilizando microrganismos e ureia por fermentação 
semissólida a os resíduos de diferentes tratamentos da levedura, juntamente 
com a ureia. Foram caracterizados parâmetros físico-químico do resíduo. 
Compreendendo matéria seca, proteína bruta, extrato etério, fibra em detergente 
neutro, fibra em detergente ácido, carboidratos totais, carboidratos não fibrosos, 
lignina, hemicelulose e celulose. Os resultados das análise físico-química 
demonstram que os resíduos sólidos estudados, obteve resultados similares a 
um produto sem tratamento e com alto teor de lignina (3,20%), que não é 
metabolizado pelas leveduras e não possui elevadas diferenças proteicas, se 
tornando um produto de um volumoso adequado. Portanto, é inviável a 
elaboração, necessitando de um pouco mais de estudos com ênfase a melhoria 
do coproduto. 
 
Palavras-chave: Mamão, bioconversão, fermentação semissólida, composição 

química. 

TITLE: USE OF MAMON RESIDUE (CARICA PAPAYA L.) IN 

BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES FOR PRODUCTION OF ANIMAL 

FEEDING 

Abstract 

The papaya (Carica papaya L.) is a fruit appreciated for its qualities and its 
production has been increasing and gaining ground, highlighting the largest 
producers in Brazil, Northeast and Southeast, in particular the states of Bahia, 
Espírito Santo, Rio Grande do Sul. North and Ceará. The present work aimed to 
analyze the chemical and bromatological composition of a protein supplement 
obtained through the bioconversion process of the papaya co-product using 
microorganisms and urea by semi-solid fermentation to the residues of different 
yeast treatments, together with urea . Physical-chemical parameters of the 
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residue were characterized. Comprising dry matter, crude protein, ethereal 
extract, neutral detergent fiber, acid detergent fiber, total carbohydrates, non-
fibrous carbohydrates, lignin, hemicellulose and cellulose. The results of the 
physicochemical analysis show that the solid residues studied were similar to a 
non-treated product with a high lignin content (3.20%), which is not metabolized 
by yeasts and does not have high protein differences. a suitable voluminous 
product. Therefore, it is not feasible to elaborate, requiring a little more studies 
with emphasis on the improvement of the co-product. 
 
Keywords: Papaya, bioconversion, semi-solid fermentation, chemical 

composition. 
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TÍTULO: Estudo sobre Qualidade de Vida e Condições de Saúde dos Estudantes 

de Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Ao entrar na faculdade, os estudantes precisam se adequar à vida universitária 
e deixam de lado atividades costumeiras ou prazerosas. Em se tratando da 
Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte (EMCM), há 
uma solicitação suplementar de adaptação concernente à metodologia de ensino 
utilizada, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). O objetivo do estudo 
é relatar sobre a qualidade de vida dos estudantes de Medicina da EMCM. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com a 
resolução 466/12 e trata-se de um estudo epidemiológico transversal, utilizando 
o WHOQOL-Bref. Os dados estão em fase de processamento e análise, mas já 
infere-se o quanto da vida social, inter-relacional e do lazer é abdicado em prol 
da vida estudantil e preocupam à medida que evidencia comprometimento na 
qualidade de vida do estudante, mesmo antes de sua entrada na universidade, 
piorando após esse marco e se perpetuando até o exercício da profissão, com 
consequente esgotamento físico e emocional, despersonalização e baixa 
realização pessoal. De forma observacional, acredita-se que os resultados na 
EMCM, comparados às demais universidades, sejam discrepantes, uma vez que 
essa dispõe de currículo ativo e se localiza no interior do estado, com escassas 
opções de lazer. Faz-se necessário que se elaborem estratégias que atentem 
para a saúde mental e a qualidade de vida dos estudantes de Medicina a fim de 
orientar mudanças relacionadas às condições de vida e saúde. 
 
Palavras-chave: Qualidade de Vida. Estudantes de Medicina. PBL. 

TITLE: Study on Quality of Life and Health Conditions of Medical Students of the 

Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte 

Abstract 

When students enter in the college, they need to adapt to university life and leave 
aside habitual or pleasant activities. In the case of the Escola Multicampi de 
Ciências Médicas do Rio Grande do Norte (EMCM), there is a additional request 
for adaptation concerning the methodology, Problem-Based Learning (PBL). The 
purpose of the study is to report on the quality of life of EMCM medical students. 
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The study was approved by the Comitê de Ética em Pesquisa according to 
resolution 466/12 and is a cross-sectional epidemiological study using 
WHOQOL-Bref. The data are in the process of analysis, but already it is inferred 
how much of the social and inter-relational life and recreation activities are 
abdicated in favor of the college life and worry because show an attenuation of 
the quality of life of the student before entering university, worsening after this 
event and reducing even when they are exercising the profession, with 
consequent physical and emotional exhaustion, depersonalization and low 
personal fulfillment. Observationally, it is believed that the results in EMCM, 
compared to other universities, are discrepant, since it has an active curriculum 
and is located in the interior of the state, with few recreation options. It is 
necessary create stress coping strategies for medical students in order to guide 
changes in their health and life conditions. 
 
Keywords: Quality of life. Medical students. PBL. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 846 

 

CÓDIGO: SB0962 

AUTOR: LARA VALESKA DE MEDEIROS ROCHA 

ORIENTADOR: MARCELO DOS SANTOS 

 

 

TÍTULO: INVESTIGAÇÃO FAMILIAR DA ANEMIA FALCIFORME NA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA NEGROS DO RIACHO, CURRAIS NOVOS-RN 

Resumo 

 

A anemia falciforme é a doença hereditária monogênica mais comum no Brasil 
segundo o Ministério da Saúde. Trata-se de uma hemoglobinopatia hereditária 
autossômica recessiva de elevada prevalência na população negra. Além de ser 
uma anemia crônica, cursa com sintomatologia expressiva e maior 
suscetibilidade a infecções. A anemia falciforme e o traço falcêmico é muito 
prevalente na população negra. O presente projeto visa conhecer e melhorar as 
condições de acesso e informação em saúde da população Comunidade 
Quilombola Negros do Riacho. Foram realizadas reuniões entre os preceptores 
e os demais bolsistas com o objetivo de definir as ações para a coleta de dados 
na comunidade, bem como para a criação de uma cartilha informativa sobre a 
anemia falciforme para a população. Foram realizadas 4 viagens no último ano 
para a comunidade, onde foram aplicados questionários que incluem dados 
gerais sobre condição de saúde e socioeconômica dos moradores. Dos 38 
entrevistados, 3 declararam ter anemia falciforme até então. Entre ele, foram 
relatados os sintomas de dor, icterícia, Depressão/Ansiedade e consumo de 
álcool. Além disso, foi produzida cartilha informativa para a população. Faz-se 
necessário ampliar o número de entrevistados entre os moradores da 
comunidade. 

 
 
Palavras-chave: Anemia falciforme; Brasil; Hemoglobinas 

TITLE: Prevalence of sickle cell anemia in the Quilombola Community Negros do 

Riacho 

Abstract 

Sickle cell anemia is an autosomal recessive inherited hemoglobinopathy and is 
considered by the Brazilian Ministry of Health as the most common hereditary 
monogenic disease in Brazil. In addition to being a chronic anemia, he / she has 
an expressive symptomatology and a greater susceptibility to infections. Sickle 
cell anemia and sickle cell trait are very prevalent in the black population. The 
present project aims to know and improve the conditions of access and health 
information of the Quilombola community Negros do Riacho. Meetings were held 
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between preceptors and fellows with the objective of defining the actions for data 
collection in the community, as well as for the creation of an information booklet 
on sickle cell anemia for the population. Four trips were carried out in the last 
year to the community, where questionnaires were applied which include general 
data on the health and socioeconomic condition of the residents. Of the 38 
respondents, 3 reported having sickle cell anemia until then. Among them, 
symptoms of pain, jaundice, depression / anxiety and alcohol consumption were 
reported. In addition, informative primer was produced for the population. It is 
necessary to increase the number of interviewees among the residents of the 
community. 
 
Keywords: Sickle cell, anemia; Brazil; hemoglobins 
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TÍTULO: Padronização e registro fotográfico de medidas caseiras de frutas, 

hortaliças, açúcares, óleos e condimentos 

Resumo 

 

Acadêmicos e profissionais da área nutricional preparam e elaboram os planos 
alimentares, tendo como auxílio as medidas caseiras, que facilitam a confecção 
e leitura de fichas técnicas, e contribuem também nas preparações em cozinhas 
domésticas. Neste sentido, fez-se necessário a determinação de um padrão de 
medidas, que seja capaz de contribuir na realização de preparações, e minimizar 
os riscos de desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 
em decorrência do consumo alimentar inadequado. Este é um estudo é do tipo 
descritivo. Foram analisados dados de 2017, do Laboratório de Técnica Dietética 
da UFRN/Natal, sendo coletados dados de receitas que utilizaram frutas, 
açúcares, óleos, gorduras e condimentos como ingredientes, registrando e 
analisando as medidas caseiras e as quantidades em gramas utilizadas, para 
inclusão em banco de dados construído em excel. Os resultados apresentados 
são referentes às pesagens realizadas durante a pesquisa e aos percentis 25, 
50 e 75, que determinaram as unidades pequena, média e grande. E também 
foram adquiridos os dados, através de pesagem direta, para medidas usuais, já 
que alguns dos registros no laboratório foram realizados em medidas padrão. Os 
dados obtidos farão parte de um Manual Técnico a ser publicado em formato de 
e-book. 

 
 
Palavras-chave: Medida caseira. Fator de correção. Padronização. Registro 

fotográfico 

TITLE: Household measurement standardization of fruit, sugar, oil, fat and 

condiments 

Abstract 

 

Academics and professionals in the nutritional area prepare and elaborate food 
plans, with the help of home-made measures, which facilitate the preparation and 
reading of technical recipes, and also contribute to cooking in domestic kitchens. 
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In this sense, the determination of a standard of measures was necessary, also 
to minimize the risks of developing chronic non-communicable diseases (NCD). 
The study is a descriptive study. Data of 2017, from the UFRN/Natal Dietary 
Technique Laboratory were analyzed, collecting data that used fruits, sugars, 
oils, fats and condiments as ingredients, recording and analyzing the homemade 
measurements and the quantities in grams used, for inclusion in a database built 
in Excel. The results presented are related to the weighing carried out during the 
survey and to the Percentiles 25, 50 and 75, which determined the small, medium 
and large units. Data by direct weighing, was also acquired for usual measures, 
since some of the records in the laboratory were carried out only in standard 
measures. The data obtained will be part of a technical Manual published in e-
book format. 

 
 
Keywords: Measure. Correction factor. Standardization. Photographic register 
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TÍTULO: ANÁLISE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE PERIODONTAL DA 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN 

Resumo 

 

O processo de globalização e seus avanços técnico-científicos trouxeram 
diversos benefícios à humanidade, entretanto esse crescimento tem um lado 
perverso: ainda que a economia de um país cresça, este reproduz um mosaico 
de problemas socioeconômicos, apresentando uma disparidade social, onde 
parte dos indivíduos permanecem à margem do acesso, excluídos assim dos 
direitos básicos como saúde, educação e moradia. 

 

Pela vulnerabilidade em que essa população se encontra, devido à alimentação 
deficiente e instável, higiene precária, susceptibilidade à doenças sexualmente 
transmissíveis, uso de medicamentos, consumo de drogas e álcool, juntamente 
com a situação emocional, a saúde é altamente comprometida e o risco à 
doenças se torna mais preocupante. 

 

Embasado na realidade da situação de saúde bucal no Brasil, com altos índices 
de cárie e doença periodontal, e na falta de dados relevantes a respeito da saúde 
bucal da população de rua, este projeto tem por finalidade conhecer as 
condições de saúde bucal da população residente nas ruas do município de 
Natal/RN, frequentadores do Albergue Noturno de Natal e o Centro de 
Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). 

 
 
Palavras-chave: Saúde, Doença Periodontal, População em Situação de Rua. 

TITLE: ANALYSIS OF THE PERIODONTAL HEALTH CONDITION OF THE 

POPULATION IN STREET SITUATION OF THE MUNICIPALITY OF NATAL / 

RN 

Abstract 
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The process of globalization and its technical-scientific advances have brought 
many benefits to mankind, but this growth has a perverse side: although a 
country's economy grows, it reproduces a mosaic of socioeconomic problems, 
presenting a social disparity, where part of individuals remain outside access, 
thus excluding basic rights such as health, education and housing. 

 

Because of the vulnerability of this population, due to poor and unstable food, 
poor hygiene, susceptibility to sexually transmitted diseases, use of drugs, drug 
and alcohol consumption, and emotional situation, health is highly compromised 
and the risk of diseases becomes more worrying. 

 

Based on the reality of the oral health situation in Brazil, with high rates of caries 
and periodontal disease, and lack of relevant data regarding the oral health of the 
street population, this project aims to know the oral health conditions of the 
resident population on the streets of the city of Natal / RN, attendees of the Natal 
Night Hostel and the Specialized Reference Center for Population in Situation of 
Street (POP Center). 

 
 
Keywords: Health, Periodontal Disease, and Street Population 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO 14-BP 

INSERÇÃO/DELEÇÃO DO ANTÍGENO LEUCOCITÁRIO HUMANO G (HLA-G) 

COM À SUSCEPTIBILIDADE AO DIABETES MELLITUS TIPO 1 

Resumo 

O diabetes tipo 1 (DM1) é uma doença multifatorial que possui um forte 
componente genético. O HLA-G é um locus não-clássico de HLA de classe I que 
está associado a funções imunomoduladoras, incluindo regulação negativa de 
respostas imunes inatas e adaptativas e indução de tolerância imunológica. No 
entanto, atualmente há informações limitadas sobre o envolvimento do HLA-G 
na suscetibilidade à DM1. Este estudo de caso-controle tem como objetivo 
investigar a associação de suscetibilidade DM1 de alelos e genótipos de um 
polimorfismo de inserção/deleção 14bp amplamente investigado na região não 
traduzida 3 'do HLA-G e fornecer evidência adicional da distribuição de 
freqüência de HLA de classe II. A genotipagem do polimorfismo HLA-G 14bp foi 
realizada em pacientes com DM1 e em indivíduos normoglicêmicos utilizando 
reação em cadeia da polimerase e eletroforese em gel de agarose. O alelo de 
deleção e o genótipo de deleção homozigoto estão associados à suscetibilidade 
à DM1 e o alelo de inserção e o genótipo de deleção/inserção heterozigotos 
estão associados à proteção da DM1. 
 
Palavras-chave: diabetes tipo 1 (DM1), HLA-G, susceptibilidade 

TITLE: ASSESSMENT OF THE POLYMORPHISM ASSOCIATION 14-BP 

INSERTION / DELETION OF HUMAN LEUKOCITARY ANTIGEN G (HLA-G) 

WITH SUSCEPTIBILITY TO DIABETES MELLITUS TYPE 1 

Abstract 

Type 1 diabetes (T1D) is a multifactorial disease that has a strong genetic 
component. HLA-G is a non-classical HLA class I locus that is associated with a 
range of immunomodulators, is innate in innate and adaptive immune responses 
and induces immunological tolerance. However, it is the limited information on 
the involvement of HLA-G in susceptibility to DM1. This case-control study aims 
to investigate an association of susceptibility and identification of an insertion / 
detection polymorphism. class II. Genotyping of the HLA-G 14bp polymorphism 
was performed in patients with DM1 and normoglycemic individuals using the 
polymerase chain and agarose gel electrophoresis. The detoxification allele and 
the homozygous deletion genotype are associated with susceptibility to DM1 and 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 853 

 

the insertion allele and heterozygous deletion / read genotype are associated with 
the protection of DM1. 
 
Keywords: Type 1 diabetes (T1D), HLA-G, susceptibility 
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TÍTULO: Análise morfométrica do cólon intestinal de ratos submetidos a colite 

ulcerativa e tratados com o extrato de Turnera subulata (Xanana) e Anacardium 

occidentale (Cajueiro) 

Resumo 

As doenças inflamatórias intestinais abrangem um conjunto de desordens 
inflamatórias, entre elas a colite ulcerativa (CU). O tratamento da CU se baseia 
no uso de anti-inflamatórios, porém estes fármacos podem apresentam efeitos 
colaterais, o que estimula a busca de novas terapias. O objetivo desse estudo 
foi analisar os efeitos anti-inflamatorio do extrato de Turnera subulata e 
Anacardium occidentales sob a morfometria do cólon de ratos submetidos a 
colite ulcerativa. Foram utilizados 42 ratos Wistar machos para o estudo de cada 
extrato, totalizando 84 animais. Para cada extrato os animais foram divididos em 
06 grupos, cada um contendo 7 animais, sendo G1= Controle (animais sem 
indução de colite e tratamento), G2= Colite (animais com indução de colite e 
tratados com placebo) G3= colite+Sulfasalazina (animais submetidos a colite e 
tratamento com sulfasalazina 500mg/Kg/dia). Além dos grupos G4, G5 e G6= 
colite+extrato (animais submetidos a colite e tratamento com os extratos de T. 
subulata ou A. occidentale L. nas doses de 50mg/Kg/dia, 100mg/Kg/dia e 
200mg/Kg/dia, respectivamente). Houve uma redução na relação 
peso/comprimento do colón nos grupos G3, G4, G5 e G6 quando comparados 
com o G2. Os grupos G5 tiveram um maior aumento na camada mucosa quando 
comparadas as demais concentrações dos extratos testados, enquanto o maior 
aumento da submucosa é observado nos grupos G4. Os extratos apresentam 
efeitos benéficos como forma de tratamento alternativa para a colite ulcerativa 
 
Palavras-chave: Colite. Morfometria. Anti-inflamatório 

TITLE: Morphometric analysis of the intestinal colon of rats submitted to 

ulcerative colitis and treated as extract of Turnera subulata (xanana) and 

Anacardium occidentale (Cajueiro) 

Abstract 

 
Inflammatory bowel diseases encompass a range of inflammatory disorders, 
including ulcerative colitis (UC). The treatment of CU is based on the use of anti-



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 855 

 

inflammatories, but these drugs may have side effects, which stimulates the 
search for new therapies. The aim of this study was to analyze the anti-
inflammatory effects of the extract of Turnera subulata and Anacardium 
occidentales under the morphometry of the colon of rats submitted to ulcerative 
colitis. Fourty male Wistar rats were used for the study of each extract, totalizing 
84 animals. For each extract the animals were divided into 6 groups, each 
containing 7 animals, G1 = Control (animals without induction of colitis and 
treatment), G2 = Colitis (animals with colitis and placebo) G3 = colitis + 
Sulfasalazine (animals undergoing colitis and sulfasalazine treatment 500 mg / 
kg / day). In addition to G4, G5 and G6 = colitis + extract (animals submitted to 
colitis and treatment with extracts of T. subulata or A. occidentale L. at doses of 
50mg / kg / day, 100mg / kg / day and 200mg / kg / day, respectively). There was 
a reduction in the colony weight / length ratio in groups G3, G4, G5 and G6 when 
compared to G2. G5 groups had a greater increase in the mucosal layer when 
compared to the other concentrations of the extracts tested, while the greater 
submucosa increase is observed in the G4 groups. The extracts present 
beneficial effects as a form of alternative treatment for ulcerative colitis. 
 

 
Keywords: Colitis. Morphometric. Anti-inflammatory. 
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TÍTULO: Análise do efeito de variantes no splicing do gene FLT1 em gestantes 

com pré-eclâmpsia 

Resumo 

A Pré-Eclâmpsia (PE) é caracterizada como uma Doença Hipertensiva da 
gravidez, dentre as quais é a mais comum. A PE envolve diversos fatores 
ambientais e genéticos inerentes a mãe e ao feto. Dentre os fatores genéticos 
conhecidos podemos citar o gene FLT1 que é receptor do Fator de Crescimento 
do Endotélio Vascular (VEGF), seu papel na doença envolve a ocorrência de 
splicing alternativo do gene gerando um receptor solúvel que irá neutralizar o 
VEGF circulante. Na circulação da gestante há os dois tipos de receptores o que 
irá determinar a doença é o balanço entre as duas formas do sFlt1/Flt1. Em uma 
população de gestantes da Maternidade Escola Januario Cicco foram recrutadas 
46 gestantes, sendo 15 controles (normotensas), 31 casos, dos quais 15 eram 
PE e 16 síndrome HELLP. Foram sequenciados 4 fragmentos do gene FLT1, 
envolvendo as regiões dos exons 12 ao 14. Foram encontrados 11 variantes 
genéticas distribuídas nesses fragmentos. Através de análise in silico utilizando 
o Human Splicing Finder, que é uma ferramenta que envolve vários softwares de 
predição dos possíveis efeitos de mutações sobre o splicing, encontrou-se que 
a variante rs7983774 no exon 13 altera ponto de ramificação potencialmente 
causando splicing. Com base nesses achados pode-se afirmar que a região do 
exon 13 é uma importante região que abriga possíveis fatores genéticos 
envolvidos com a PE e deve ser alvo de pesquisas de variantes. 
 
Palavras-chave: Pré-eclâmpsia. Splicing. Splicing alternativo. FLT1. sFLT1. 

TITLE: Analysis of the effect of variants on FLT1 gene splicing in pregnant women 

with preeclampsia 

Abstract 

 

Preeclampsia (PE) is characterized as a Hypertensive Disease of pregnancy, 
among which is the most common. PE involves several environmental and 
genetic factors inherent to the mother and the fetus. Among the known genetic 
factors we can mention the FLT1 gene that is Vascular Endothelial Growth Factor 
(VEGF) receptor, its role in the disease involves the occurrence of alternative 
splicing of the gene generating a soluble receptor that will neutralize the 
circulating VEGF. In the circulation of the pregnant woman there are both types 
of receptors which will determine the disease is the balance between the two 
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forms of sFlt1 / Flt1. In a population of pregnant women of the Maternity School 
Januario Cicco 46 pregnant women were recruited, 15 controls (normotensive), 
31 cases, of which 15 were PE and 16 HELLP syndrome. Four fragments of the 
FLT1 gene were sequenced, involving the regions of exons 12 to 14. We found 
11 genetic variants distributed in these fragments. Through in silico analysis using 
the Human Splicing Finder, which is a tool that involves several software 
prediction of the possible effects of mutations on splicing, we found that the 
variant rs7983774 in exon 13 alters branching point potentially causing splicing. 
Based on these findings, it can be stated that the region of exon 13 is an important 
region that harbors possible genetic factors involved with PE and should be the 
target of variant searches. 

 
 
Keywords: Preeclampsia, splicing, alternative splicing, FLT1, sFLT1 
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TÍTULO: Conhecimentos dos acadêmicos de enfermagem da UFRN quanto a 

prática de curativo. 

Resumo 

 

Por meio da universidade é realizado um dos processos mais árduos, a formação 
de novos profissionais, logo, ele deve ocorrer de forma rigorosa e eficiente, 
sendo assim, o estudo apresentado maximizou o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos a respeito da prática de curativos, assim como 
mostrou o uso de uma metodologia que favoreceu esse ensino, trazendo uma 
contribuição imensa para o meio universitário. Objetivo: identificar o 
conhecimento dos graduandos quanto à prática de curativos, visando à correção 
dos principais erros encontrados. Metodologia: Trata-se de um estudo analítico 
com desenho transversal e abordagem quantitativa. Foram coletados 
inicialmente dados sócio demográficos e de conhecimentos. A avaliação do 
conhecimento dos estudantes sobre lesões cutâneas ocorreu por meio de um 
questionário em dois momentos. Os dados coletados foram organizados em 
banco de dados do SPSS. Resultado e discussão: Evidenciou-se uma melhora 
significativa dos estudantes com relação aos acertos das questões do 1º para o 
2º momento, ocorrendo os seguintes aumentos: avaliação da lesão (36,3%), 
escolha da cobertura (44,1%), técnica do procedimento (22%) e orientações e 
registros (9,1%). Conclusão: Comprovou-se então que houve uma melhora do 
conhecimento dos alunos em todos os domínios, foi possível identificar o grau 
de conhecimento deles e corrigir os principais erros cometidos, trazendo uma 
melhora significativa no desempenho quanto a prática de curativos. 

 
 
Palavras-chave: Lesões. Estudantes. Conhecimento. Metodologia. 

TITLE: Nurses' academic knowledge of UFRN regarding the practice of dressing 

Abstract 
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Through the university is carried out one of the most arduous processes, the 
formation of new professionals, so it must occur in a rigorous and efficient way, 
and thus, the study presented maximized the teaching-learning process of 
students regarding the practice of dressings, as well as showing the use of a 
methodology that favored this teaching, bringing an immense contribution to the 
university environment. Objective: to identify the students' knowledge about 
curative practice, aiming to correct the main errors found. Methodology: This is 
an analytical study with a cross-sectional design and a quantitative approach. 
Socio-demographic data and knowledge were collected initially. The evaluation 
of students' knowledge about skin lesions occurred through a questionnaire in 
two moments. The collected data were organized in SPSS database. Results and 
discussion: There was a significant improvement of the students in relation to the 
answers from the 1st to the 2nd questions, with the following increases: 
assessment of the lesion (36.3%), choice of coverage (44.1%), procedure (22%) 
and guidelines and records (9.1%). Conclusion: It was verified that there was an 
improvement in students' knowledge in all domains, it was possible to identify 
their level of knowledge and to correct the main mistakes made, bringing a 
significant improvement in the performance regarding the practice of dressings. 

 
 
Keywords: Injuries. Students. Knowledge. Methodology 
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TÍTULO: Santalales, Caryophyllales e Boraginales da Mata dos Saguis 

Resumo 

         Com o objetivo de melhorar a divulgação do conhecimento sobre a Flora 
de Angiospermas (plantas com flores) nativas na cidade de Natal, Rio Grande 
do Norte, Foi elaborado uma chave interativa para identificação das espécies 
das ordens Santalales, Caryophyllales e Boraginales que ocorrem na Mata dos 
Saguis. A Mata dos Saguis é um fragmento de Mata Atlântica dentro do campus 
central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que abriga mais 
de 140 espécies de Angiospermas nativas. Para a elaboração da chave, além 
de consultas ao material depositado no Herbário UFRN, foram feitas coletas 
periódicas entre abril de 2017 e maio de 2018. Após a descrição taxonômica das 
plantas na plataforma Xper², versão 2.3.2, foi realizada a transferência para a 
plataforma online (Xper³), de modo a disponibilizar o banco de dados ao público 
com acesso livre. Todas as espécies encontradas na área foram inseridas na 
chave. Ao todo foram utilizados 72 caracteres morfológicos. Para as descrições 
foram priorizadas as 22 espécies das três ordens foco deste trabalho. Embora 
amplamente utilizada em diversas disciplinas dos cursos de Ecologia, 
Engenharia Florestal e Ciências Biológicas o conhecimento sobre esta Flora 
ainda é pouco divulgado. A Chave interativa, além de auxiliar nas aulas de 
Botânica será importante também para divulgar o conhecimento da Flora da 
Mata Atlântica para a população de Natal. 
 
Palavras-chave: Taxonomia virtual. Comunicação científica. Chave interativa. 

Flora. 

TITLE: Santalales, Caryophyllales and Boraginales of the Mata dos Saguis 

Abstract 

          In order to improve the dissemination of knowledge about the Flora of 
flowering plants native to the city of Natal, Rio Grande do Norte, we produced an 
interactive key to identify species of Santalales, Caryophyllales and Boraginales 
occurring in the Mata dos Saguis. The Mata dos Saguis is a fragment of Atlantic 
Forest within the central campus of the Federal University of Rio Grande do Norte 
(UFRN), which houses more than 140 species of native flowering plants. For the 
preparation of the key, we consulted specimens deposited in the herbarium 
UFRN and also collected periodically fresh material between April 2017 and May 
2018. After the taxonomic description of the plants on the software Xper ², Version 
2.3.2, the base was transferred to the online platform (Xper ³), in order to make 
available the database to the public with free access. All the species found in the 
area were inserted into the key. In all, 72 morphological characters were used. 
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For the descriptions were prioritized the 22 species of the three orders focus of 
this work. Although widely used in various disciplines of the courses of ecology, 
forestry engineering and Biological sciences the knowledge about this Flora is 
still little disclosed. The interactive key, besides assisting in botany classes will 
also be important to disseminate the knowledge of the Atlantic forest Flora to 
population of Natal. 
 
Keywords: Virtual Taxonomy. Scientific communication. Interactive key. Flora. 
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TÍTULO: miRNoma NA BUSCA DE BIOMARCADORES PARA O 

DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE COLORRECTAL. 

Resumo 

 

O câncer colorretal (CCR) é um dos tipos de câncer mais comuns em âmbito 
mundial. Anatomicamente, localiza-se no intestino grosso e reto. A causa dessa 
doença é multifatorial, destaca-se entre as principais causas a pré-
disponibilidade genética de cada indivíduo combinada com fatores de exposição. 
O presente estudo visa a análise de microRNAs para procurar determinar a 
relação dessa molécula com possíveis recidivas e metástases do CCR, para tal, 
serão usados métodos de análise molecular aqui citados. 

 
 
Palavras-chave: Potencial biomarcador; Câncer de colorretal; Recidiva e 

metástase 

TITLE: miRNoma IN THE SEARCH FOR BIOMARKERS FOR THE EARLY 

DIAGNOSIS OF COLORECTAL CANCER. 

Abstract 

 

Colorectal cancer (CRC) is a of the most common types of cancer worldwide. 
Anatomically, it is located in the large intestine and rectum. The cause of this 
disease is multifactorial, highlighting among the main causes the genetic pre-
availability of each individual combined with exposure factors. The present study 
aims at an analysis of microRNAs for the development of a model of analysis of 
medical records and metastases of RCC for the molecular analysis methods 
mentioned here. 

 
 
Keywords: Potential biomarkers of susceptibility; Colorectal cancer; recurrence 
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TÍTULO: miRNoma NA BUSCA DE BIOMARCADORES PARA O CÂNCER DE 

COLORRECTAL: RECIDIVAS E METÁSTASE. 

Resumo 

 

O câncer colorretal (CCR) é um dos tipos de câncer mais comuns em âmbito 
mundial. Anatomicamente, localiza-se no intestino grosso e reto. A causa dessa 
doença é multifatorial, destaca-se entre as principais causas a pré-
disponibilidade genética de cada indivíduo combinada com fatores de exposição. 
O presente estudo visa a análise de microRNAs para procurar determinar a 
relação dessa molécula com possíveis recidivas e metástases do CCR, para tal, 
serão usados métodos de análise molecular aqui citados. 

 
 
Palavras-chave: Palavras chaves: Potencial biomarcador; Câncer de colorretal; 
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TITLE: miRNoma IN THE SEARCH FOR CUSTOMIZED BIOMARKERS IN THE 

COLORRECTAL CANCER: SELECTION OF THE POTENTIAL MIRNAS 

Abstract 

 

Colorectal cancer (CRC) is a of the most common types of cancer worldwide. 
Anatomically, it is located in the large intestine and rectum. The cause of this 
disease is multifactorial, highlighting among the main causes the genetic pre-
availability of each individual combined with exposure factors. The present study 
aims at an analysis of microRNAs for the development of a model of analysis of 
medical records and metastases of RCC for the molecular analysis methods 
mentioned here. 

 
 
Keywords: Potential biomarkers of susceptibility; Colorectal cancer; recurrence 
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TÍTULO: Polímeros de alta densidade no crescimento da palma forrageira 

Opuntia stricta 

Resumo 

A pecuária no Nordeste possui grande importância econômica, a demanda de 
animais por oferta de forragem precisa ser suprida, portanto a palma forrageira 
vem sendo utilizada na alimentação animal, pois possui 3 vezes mais eficiência 
na conversão da agua em matéria seca do que outras plantas. Percebendo o 
aumento na produtividade da palma e percebendo a indisponibilidade das águas 
das chuvas, buscamos inserir o uso de polímeros ou hidrogéis, que são capazes 
de absorver grandes quantidades de água de forma a armazenar no produto e 
liberar gradativamente à planta. Assim esse trabalho avaliou o crescimento da 
palma forrageira Orelha de Elefante Mexicana utilizando o hidrogel agrícola e a 
adubação fluída no cultivo aos 180 dias após o plantio. O experimento ocorreu 
no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, conduzido em Macaíba/RN, 
distribuídos em 3 tratamentos, 6 repetições, totalizando 18 parcelas com 
delineamento em blocos casualizados. O sistema de plantio adotado foi o 
adensado, composto por 05 fileiras duplas e em formato de carta de baralho 
simples com espaçamento de 1,0 x 0,5m x 1,0. A área de cada parcela totalizou 
56,25m². Os valores encontrados para o efeito do polímero quanto aos dados de 
brotações, entre nº de cladódios e sua ordem de inserção não foi significativo 
para nenhum dos tratamentos avaliados. Portanto concluímos que o 
espaçamento entre plantas interferiu na capacidade de crescimento e 
consequentemente brotações. 
 
Palavras-chave: forragicultura, pecuária, cactáceas, semiárido 

TITLE: High density polymers in forage palm growth Opuntia strict 

Abstract 

Cattle breeding in the Northeast is of great economic importance, the demand of 
animals for the supply of fodder needs to be supplied, therefore the forage palm 
has been used in animal feed, since it has 3 times more efficiency in the 
conversion of water to dry matter than other plants. By perceiving the increase in 
palm productivity and perceiving the unavailability of rainwater, we seek to insert 
the use of polymers or hydrogels, which are able to absorb large amounts of 
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water in order to store in the product and gradually release the plant. Thus, this 
work evaluated the growth of forage palm Mexican Elephant Ear using the 
agricultural hydrogel and the fluid fertilization in the cultivation 180 days after 
planting. The experiment was carried out in January of 2017 to January of 2018, 
conducted in Macaíba / RN, distributed in 3 treatments, 6 replications, totaling 18 
plots with a randomized block design. The plantation system adopted was the 
densified one, composed of 05 double rows and in simple card format with a 
spacing of 1.0 x 0.5m x 1.0. The area of each plot totaled 56.25sqm. The values 
found for the effect of the polymer on sprouting data, number of cladodes and 
their order of insertion were not significant for any of the evaluated treatments. 
Therefore, we concluded that plant spacing interfered with growth capacity and, 
consequently, sprouts. 
 
Keywords: forage crops, livestock, cacti, semiarid 
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TÍTULO: Correlação entre as variáveis da posturografia computadorizada nas 

diferentes condições de dupla tarefa cognitivo-motora e instrumentos de 

cognição, força muscular, qualidade de vida e participação 

Resumo 

Introdução: O envelhecimento é uma condição intrínseca com ser humano, 
podendo estar acompanhada da diminuição da qualidade de vida de 
funcionalidade. O Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) é o declínio da 
cognição anormal de um individuo para o esperado na sua idade. A doença de 
Parkinson é caracterizada por sintomas motores, como tremores e 
congelamento. Objetivo: Avaliar a influência de atividades de dupla tarefa em 
idosos saudáveis, com Parkison e CCL. Metodologia: O estudo tem um desenho 
transversal e analítico, com amostra não probabilística e por conveniência. Foi 
realizada no Laboratório de Motricidade e Fisiologia Humana e Clínica Escola de 
Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) – UFRN, 
com pacientes da Clínica Escola da FACISA. A amostra foi composta por 3 
grupos: CCL, Parkinson e Idosos saudáveis, sendo aplicado um protocolo com 
16 diferentes tarefas. Resultados: Em todos os grupos houve uma alteração no 
equilíbrio maior quando associado a outra tarefa, principalmente com músicas 
internacionais, e o grupo de CCL foi o que mostrou mais alteração. Conclusão: 
Esses resultados agregam conhecimento sobre a interferência de tarefas 
simultâneas na mobilidade de diferentes populações, sendo útil para embasar 
futuros ensaios clínicos com protocolos específicos de dupla tarefa 
 
Palavras-chave: Idosos, Equilíbrio Estático; Posturografia; Dupla Tarefa; Doença 

de Pa 

TITLE: CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS DA POSTUROGRAFIA 

COMPUTADORIZADA NAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE DUPLA TAREFA 

COGNITIVO-MOTORA E INSTRUMENTOS DE COGNIÇÃO, FORÇA 

MUSCULAR E QUALIDADE DE VIDA 

Abstract 

Introduction: Aging is an intrinsic condition with being human, and may be 
accompanied by a decrease in the quality of life of functionality. Mild Cognitive 
Impairment (CCL) is the decline of an individual's abnormal cognition to that 
expected at his or her age. Parkinson's disease is characterized by motor 
symptoms such as tremors and freezing. Objective: To evaluate the influence of 
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dual task activities on healthy elderly people, with Parkinson and CCL. 
Methodology: The study has a cross-sectional and analytical design, with a non-
probabilistic sample and for convenience. It was carried out in the Laboratory of 
Human Physiology and Physiology and Clinical School of Physiotherapy of the 
Faculty of Health Sciences of Trairi (FACISA) - UFRN, with patients from the 
Clinic School of FACISA. The sample consisted of 3 groups: CCL, Parkinson and 
Healthy elderly, being applied a protocol with 16 different tasks. Results: In all 
groups there was a change in the greater balance when associated to another 
task, mainly with international songs, and the CCL group showed the most 
change. Conclusion: These results add knowledge about the interference of 
simultaneous tasks in the mobility of different populations, being useful to support 
future clinical trials with specific dual task protocols 
 
Keywords: Elderly, Static Balance; Posturography; Double Task; Parkinson's 

disea 
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TÍTULO: Percepção de pais e cuidadores sobre o desenvolvimento funcional em 

crianças frequentadoras de creche 

Resumo 

A promoção do desenvolvimento infantil é de extrema importância, 
principalmente nos primeiros anos de vida. A crescente participação de mulheres 
no mercado de trabalho contribuiu na busca de alternativas no cuidado de seus 
filhos, sendo a creche fundamental nesse processo. O objetivo deste estudo foi 
verificar se há diferença significativa entre a percepção dos responsáveis e 
educadores em relação ao desenvolvimento das habilidades funcionais das 
crianças. Foram realizadas entrevistas com os responsáveis e educadores de 15 
crianças com idade entre 1 e 3 anos que frequentam creche por mais de 6 
meses. Foram utilizados dois instrumentos: as partes I e II do Inventário de 
Avaliação Pediátrica de Disfunção (PEDI) e o Questionário de Classificação 
Socioeconômica – critério Abipeme. As médias obtidas em cada parte do PEDI 
foram analisadas e comparadas entre os educadores e os responsáveis, de 
forma qualitativa, observando diferenças em diferentes itens avaliados, com uma 
tendência a supervalorização dos pais das crianças mais novas. Em relação a 
condição socioeconômica das famílias, observou-se que uma predominância 
nas classes B1 (46,6%) e B2 (33,3%), apresentando correlação positiva e 
moderada com a percepção dos pais/responsáveis (ρ = 0,424 ; p = 0,11). 
 
Palavras-chave: Criança. Desenvolvimento funcional. Creche. Percepção. 

TITLE: Perception of parents and educators on functional development in 

children attending daycare centers 

Abstract 

Promoting child development is extremely important, especially in the early years 
of life. The increasing participation of women in the labor market has contributed 
to the search for alternatives in the care of their children, being the nursery 
fundamental in this process. The objective of this study was to verify if there is a 
significant difference between the perception of the responsible ones and 
educators in relation to the functional abilities of the children. Interviews were 
carried out with the parents and educators of 15 children between the ages of 1 
and 3, attending daycare centers. Two instruments were used: parts I and II of 
the Pediatric Dysfunction Assessment Inventory (PEDI) and the Socioeconomic 
Classification Questionnaire - Abipeme criterion. The averages obtained in each 
part of the PEDI and compared between the educators and the parents were 
analyzed, observing differences in different evaluated items, with a tendency to 
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overvaluation of the parents of the younger children. In the socioeconomic 
condition families, it was observed that a predominance in classes B1 (46,6%) 
and B2 (33,3%), presenting a positive and moderate correlation with the 
perception of the parents / guardians (ρ = 0,424 ; p = 0,11). 
 
Keywords: Child. Functional development. Nursery. Perception. 
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TÍTULO: DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DE PERFIL DE SOLO NA REGIÃO DO 

SERIDÓ – RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

O monitoramento do solo é de grande importância para o conhecimento de um 
manejo apropriado, e de sua melhor forma de conservação. Para isso, é 
necessária a realização de descrições do solo, como a descrição morfológica, 
de suma importância para o conhecimento das características e potencias do 
solo de cada região. Assim objetivou-se realizar a caracterização morfológica de 
um perfil de solo em área de mata sob manejo sustentável, no Assentamento 
Trangola, localizado no município de Curras Novos. Para realização da 
descrição morfológica realizou-se a abertura de uma trincheira em área de mata 
sob manejo sustentável da caatinga, localizada a cerca de 50m do pé da serra. 
As características morfológicas foram: cor; textura; plasticidade; pegajosidade ; 
transição, e presença de raízes. Constataram-se predomínio das matrizes 10YR 
e 2,5YR. Tanto nos horizontes superficiais como nos horizontes subsuperficiais 
observou-se predominância de cores amareladas, características de solos da 
região do Seridó. O perfil de solo do Assentamento apresentou horizontes com 
os três tipos de textura: argila, silte, e areia. 

 
 
Palavras-chave: Qualidade do Solo, Seridó, Descrição Morfológica. 

TITLE: MORPHOLOGICAL DESCRIPTION OF SOIL PROFILE IN THE REGION 

OF SERIDÓ - RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Soil monitoring is of great importance for the knowledge of proper management, 
and of its best conservation. For this, it is necessary to perform descriptions of 
the soil, such as the morphological description, of great importance for the 
knowledge of the characteristics and potencies of the soil of each region. The aim 
of this study was to perform the morphological characterization of a soil profile in 
a forest area under sustainable management in the Trangola settlement, located 
in the municipality of Curras Novos. To perform the morphological description, a 
trench was opened in a forest area under sustainable management of the 
caatinga, located about 50m from the foot of the mountain range. The 
morphological characteristics were: color; texture; plasticity; stickiness; transition, 
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and presence of roots. The 10YR and 2,5YR matrices were predominant. Both in 
the superficial horizons and in the subsurface horizons, there was predominance 
of yellowish colors, characteristic of soils of the Seridó region. The soil profile of 
the Settlement presented horizons with the three texture types: clay, silt, and 
sand. 
 
Keywords: Soil Quality, Seridó, Morphological Description. 
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TÍTULO: Demografia do caneleiro-enxofre (Casiornis fuscus, Tyrannidae) nos 

períodos de seca e chuva em duas áreas de Caatinga 

Resumo 

A demografia de uma espécie ajuda a entender a dinâmica de uma população. 
Na Caatinga há escassez desse tipo de informação, um ambiente em que as 
variações sazonais são imprevisíveis e passa por períodos de seca intensos. 
Estudos dessa natureza permitem entender como populações de aves agem sob 
tal influência. Assim, estimamos parâmetros populacionais de C. fuscus em duas 
áreas de Caatinga na ESEC – Seridó entre julho de 2012 e julho de 2015. 
Utilizamos o método de captura-marcação-recaptura aplicado ao Desenho 
Robusto de Huggins (DR), composto por sete sessões primárias e seis 
secundárias. Dessa forma, amostramos um plot (400x300m, 48 pontos de redes) 
em cada fisionomia (aberta e fechada). Analisamos os históricos de captura em 
cada área utilizando o programa MARK. Testamos a influência dos transitórios, 
tipo de habitat e variáveis temporais (precipitação, sazonalidade e seca severa) 
sobre os parâmetros sobrevivência (S) e detecção (pc), nos quais fizemos todas 
as combinações possíveis, gerando um total de 128 modelos. A seleção final de 
modelos mostrou forte influência dos transitórios para S (peso cumulativo = 1,0) 
e do habitat para pc (peso cumulativo = 0,85). As probabilidades de captura e 
recaptura variaram entre os habitats com 8,4% e 2% (área aberta), 
respectivamente, e 8,1% e 7,5% (área fechada). Para S, não houve diferença 
entre as áreas, com 99,9%. Desta forma, inferimos que as baixas taxas de pc 
superestimaram os valores de S. 
 
Palavras-chave: desenho robusto; indivíduos transitórios; parâmetros 

populacionais. 

TITLE: Demographics of the Ash-throated Casiornis (Casiornis fuscus, 

Tyrannidae) in the dry and rainy seasons in two Caatinga areas 

Abstract 

The demography of a species helps to understand the dynamic of a population. 
In the Caatinga there is a shortage of this type of information, an environment in 
which seasonal variations are unpredictable and undergo intense periods of 
drought. Studies of this nature allow understanding how populations of birds act 
on such habitat. Thus, we estimated the population parameters of C. fuscus in 
two Caatinga areas at ESEC - Seridó between July 2012 and July 2015. We used 
the capture-mark-recapture method applied to the Huggins Robot Design (DR), 
composed of seven sessions primary and six secondary. In this way, we sampled 
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a plot (400x300m, 48 mist-neting points) in each physiognomy (open and closed). 
We analyzed capture histories in each area using the MARK program. We tested 
the influence of transients, habitat type and temporal variables (precipitation, 
seasonality and severe drought) on survival (S) and detection (pc) parameters, 
in which we made all possible combinations, generating 128 models. The final 
selection of models showed a strong influence of transients for S (cumulative 
weight = 1.0) and habitat for PC (cumulative weight = 0.85). Capture and 
recapture probabilities varied between habitats with 8.4% and 2% (open area), 
respectively, and 8.1% and 7.5% (closed area). For S, there was no difference 
between the areas, with 99.9%. In this way, we infer that the low rates of pc 
overestimated the values of S. 
 
Keywords: robust design; transient individuals; population parameters. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE CARNES DE SOL 

COMERCIALIZADAS EM FEIRAS E PREPARADAS SOB CALOR 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar características físico-químicas, incluindo o 
sódio, por 3 métodos, de carnes de sol comercializadas em feiras livres de Natal 
– RN, submetidas a dessalga e cocção por fritura. Coletou-se 20 amostras em 
períodos distintos, em 5 feiras das 4 zonas de Natal. Realizou-se análises de 
umidade, cinzas, pH e sódio com o equipamento “Salt-Manager”, volumetria e 
fotômetro de chama. Foi realizada análise de Variância (ANOVA) e teste de 
Tukey entre as amostras de uma mesma feira; correlação de Pearson entre 
cinzas e sódio; e Teste t entre os valores de sódio do fotômetro de chama 
(referência) e os outros 2 métodos. Para as análises estatísticas utilizou-se o 
programa Graph Pad Prism – versão 5. A umidade variou de 41,19 a 55,26%, 
cinzas de 2,24 a 6,73% e pH de 5,70 a 6,45. O sódio por “Salt Manager” variou 
de 0,40 a 2,40 g/100g, volumetria de 0,38 a 1,98 g/100g, e fotômetro de chama 
de 0,44 a 1,99 g/100g. Houve diferença significativa (p<0,05) entre as amostras 
de uma mesma feira, para todas as análises. Forte correlação de Pearson entre 
cinzas e sódio e diferença significativa (p<0,05) pelo Teste t nos valores de sódio 
do “Salt-manager” em 17 amostras, em relação ao fotômetro de chama, e por 
volumetria, em 9. Concluiu-se grande variação, principalmente cinzas e sódio. 
Os resultados da volumetria foram mais semelhantes ao fotômetro. Verificou-se 
a necessidade de uma legislação para o preparo da carne de sol, para obter um 
produto seguro e de qualidade. 
 
Palavras-chave: Carne de sol. Dessalga. Sódio. Análises físico-químicas. 

TITLE: PHYSICAL-CHEMICAL EVALUATION OF SUN MEATS MARKETED IN 

FAIRS AND PREPARED UNDER HEAT 

Abstract 

 

The objective of this study was to evaluate the physical-chemical characteristics, 
including sodium, by 3 methods, of sun-meat sold at Christmas fairs - RN, 
submitted to desalting and cooking by frying. Twenty samples were collected in 
different periods, in 5 fairs of the 4 zones of Natal. Moisture, ash, pH and sodium 
were carried out with the Salt-Manager equipment, volumetry and flame 
photometer. An analysis of Variance (ANOVA) and Tukey's test were performed 
on the same fair samples; Pearson correlation between ashes and sodium; and 
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Test t between the sodium values of the flame photometer (reference) and the 
other 2 methods. The humidity ranged from 41.19 to 55.26%, ashes from 2.24 to 
6.73% and pH from 5.70 to 6.45. Statistical analysis was performed using the 
Graph Pad Prism program. Sodium by Salt Manager ranged from 0.40 to 2.40 g 
/ 100g, volumetry from 0.38 to 1.98 g / 100g, and flame photometer from 0.44 to 
1.99 g / 100g. There was a significant difference (p <0.05) between the samples 
from the same fair, for all analyzes. The correlation between Pearson between 
ash and sodium and significant difference (p <0.05) -manager "in 17 samples, in 
relation to the flame photometer, and by volumetry, in 9. The volumetric There 
was a need for legislation to prepare the meat of the sun, in order to obtain a safe 
and quality product. 

 
 
Keywords: Sun dried meat. Desalting. Sodium. Physico-chemical properties. 
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TÍTULO: Avaliação dos efeitos da retirada em curto e longo prazo do etanol sobre 

comportamentos relacionados a ansiedade em ratos 

Resumo 

A ansiedade e a depressão estão entre os sintomas associados à retirada do 
etanol, sabe-se que estes sintomas favorecem a recaída dos indivíduos. Estudos 
vêm sendo realizados visando entender quais as áreas encefálicas e quais 
neurotransmissores modulariam estes sintomas promovidos pela retirada do 
etanol após consumo crônico. Dados prévios obtidos no Laboratório de 
Farmacologia Comportamental (DBF-CB-UFRN) mostram que a retirada do 
etanol por 72 horas e 21-23 dias favorece, comportamentos relacionados a 
ansiedade, no labirinto em cruz elevado, e a depressão, no teste do nado 
forçado, em ratos machos e fêmeas. Dentre as áreas encefálicas que vêm sendo 
relacionadas à modulação de comportamentos relacionados à ansiedade e à 
depressão, destaca-se o hipocampo ventral. Nesta área, o sistema serotonérgico 
tem sido proposto como modulador de respostas de ansiedade, depressão e 
abuso do etanol. Além de receptores serotonérgicos, uma enzima que interfere 
na disponibilidade de triptofano, a indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO), também 
vem sendo relacionada à modulação de comportamentos relacionados à 
depressão. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar se o consumo 
e retirada do etanol a longo prazo possa interferir nas concentrações da enzima 
IDO. Para isso, realizamos análise de quantificação de proteína, através do 
método de Lowry. 
 
Palavras-chave: etanol, abstinência, depressão, ansiedade, serotonina, 

hipocampo. 

TITLE: Avaliação dos efeitos da retirada em curto e longo prazo do etanol nas 

concentrações da enzima IDO 

Abstract 

Anxiety and depression are among the symptoms associated with the withdrawal 
of ethanol, it is known that these symptoms favor the relapse of the individuals. 
Studies have been carried out aiming to understand which brain areas and which 
neurotransmitters modulate these symptoms promoted by the withdrawal of 
ethanol after chronic consumption. Previous data obtained at the Laboratory of 
Behavioral Pharmacology (DBF-CB-UFRN) show that ethanol withdrawal for 72 
hours and 21-23 days favors, anxiety-related behaviors in the high cross maze, 
and depression in the swim test forced, in male and female rats. Among the 
encephalic areas that have been related to the modulation of behaviors related 
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to anxiety and depression, the ventral hippocampus stands out. In this area, the 
serotonergic system has been proposed as a modulator of anxiety responses, 
depression and ethanol abuse. In addition to serotonergic receptors, an enzyme 
that interferes with the availability of tryptophan, indoleamine 2,3-dioxygenase 
(IDO), has also been implicated in modulating behavior related to depression. 
Therefore, the objective of the present study was to evaluate if long-term ethanol 
consumption and withdrawal could interfere with the concentrations of the IDO 
enzyme. For this, we performed protein quantification analysis, using the Lowry 
method. 
 
Keywords: ethanol, abstinence, depression, anxiety, serotonin, hippocampus. 
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TÍTULO: Avaliação posturográfica do equilíbrio em pacientes com doença de 

parkinson 

Resumo 

Resumo Introdução: A doença de Parkinson é uma doença neurológica, crônica 
e progressiva causada pela degeneração de células situadas na região do 
mesencéfalo, conhecida como substância negra. Objetivo: Analisar o 
desempenho no equilíbrio de indivíduos com Doença de Parkinson após uma 
sessão de realidade virtual. Material e métodos: Os indivíduos foram avaliados 
inicialmente pela Escala de Equilíbrio de Berg, Timed Up and Go, Escala 
Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS) e Escala de Avaliação 
Modificada da Doença de Parkinson Hoenh Yahr. Depois, em outros três 
encontros, o equilíbrio dos voluntários foi avaliado pela posturografia antes e 
após 25 minutos de intervenção com realidade virtual, por meio de três jogos, 
em cada encontro foi utilizado um jogo diferente. A amostra foi considerada não 
normal. As análises estatísticas foram realizadas através do teste de Wilcoxon 
para analisar os dados antes e após a intervenção e o teste de Friedman para 
verificar se algum jogo foi melhor que outro. Resultados: Observou-se 
significância estatística na condição com olhos fechados e pés juntos na variável 
amplitude médio-lateral (p = 0,043). Conclusão: Ocorreu uma discreta melhora 
no equilíbrio em indivíduos com Doença de Parkinson após a realização da 
realidade virtual. 
 
Palavras-chave: Parkinson, equilíbrio postural, terapia com realidade virtual 

TITLE: Balance training in patients with Parkinson's disease with virtual reality 

use 

Abstract 

Introduction: Parkinson's disease is a neurological, chronic and progressive 
disease caused by the degeneration of cells located in the mesencephalon 
region, known as substantia negra. Objective: To analyze the balance 
performance of individuals with Parkinson's disease after a Virtual Reality 
session. Material and methods: Subjects were initially assessed by the Berg 
Balance Scale, Timed Up and Go, Unified Parkinson's Disease Rating Scale 
(UPDRS), and Parkinson's Disease Modified Rating Scale Hoenh Yahr. Then, in 
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three other sesssions, the balance of the volunteers was evaluated by 
posturography before and after 25 minutes of intervention with Virtual Reality, 
through three games, different in each session. The sample was considered not 
normal. Statistical analyzes were performed using the Wilcoxon’s test to analyze 
the data before and after the intervention and the Friedman’s test to verify that 
some games were better than others. Results: Statistical significance was 
observed in the condition with closed eyes and joined feet in the variable medial-
lateral amplitude (p = 0.043). Conclusion: We observed a slight improvement in 
the balance in individuals with Parkinson's disease after Virtual Reality. 
 
Keywords: Parkinson's, postural balance, virtual reality therapy 
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TÍTULO: Desenvolvimento de aplicativos para auxilio ao Home Care 

Resumo 

Este trabalho é voltado para a área da otorrinolaringologia, de forma a ampliar 
os métodos de diagnóstico de baixo custo. Tem como objetivo principal 
desenvolver um sistema através do MATLAB que seja capaz de segmentar e 
determinar o centro de pupila do olho humano para auxiliar os profissionais de 
saúde no diagnóstico de nistagmo com pioneiro de problemas vestibulares. 
Também será desenvolvido um modelo semelhante a um óculos, usando 3D, 
para realizar diagnósticos em pacientes, por meio do método vHIT. 
 
Palavras-chave: Óculos; vHIT; Vestibular; Disfunções. 

TITLE: Development of applications to help with Home Care 

Abstract 

This paper is aimed at the area of otorhinolaryngology, in a more detailed way 
about low cost diagnostic methods. Has main objective develop a system through 
MATLAB that is able to segment and determine the center of pupil of the human 
eye to help health professionals in diagnostic of nistagmus with pioner of 
vestibulary problems. Also will be developed one model similar to a glasses, 
using 3D, to perform diagnosis in patients. 
 
Keywords: Glass; vHIT; Vestibular; Disfunction. 
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TÍTULO: Consistência Interna da Versâo Brasieleira do "Participation and 

Environment Measure - Children and Youth" - (PEM-CY) 

Resumo 

Introdução: Crianças e adolescentes com deficiência compartilham os mesmos 
desejos e perspectivas de se envolverem e participar das atividades de 
socialização que seus companheiros sem deficiência. O instrumento 
“Participation and Environment Measure – Children and Youth” (PEM-CY) 
objetiva ser uma ferramenta de medida simultânea da participação e do meio 
ambiente de crianças e adolescentes com e sem deficiência, baseada na CIF e 
considerando as perspectivas familiares. Metodologia: Estudo transversal, 
multicêntrico, com abordagem quantitativa, onde participaram da pesquisa pais 
ou responsáveis de crianças e adolescentes com e sem deficiência física, na 
faixa etária entre 05 e 17 anos. Resultados e Discussão: Para efeito do seguinte 
relatório será apresentado um relato de caso, apresentado os dados obtidos com 
a aplicação do PEM-CY. A.M.V.Q.C, feminino, 16 anos. Portadora de PC 
espástica, cadeirante, GMFCS (Sistema de Aplicação da Função Motora 
Grossa) nível V. Os dados coletados foram inseridos na plataforma do aplicativo 
Participation and Environment Measure for Children and Youth. Conclusão: A 
ferramenta PEM-CY, está sendo aplicada nos municípios de Santa Cruz (RN), 
Natal (RN) e São Carlos (SP), onde se espera a tabulação dos dados para 
apresentação das propriedades psicométricas da amostra, continua como linha 
de pesquisa de um trabalho de mestrado em Santa Cruz. 
 
Palavras-chave: Participação, ambiente, crianças, deficiência, PEM-CY. 

TITLE: INTERNAL CONSISTENCY OF THE BRAZILIAN VERSION OF 

"PARTICIPATION AND ENVIRONMENT MEASURE - CHILDREN AND YOUTH" 

(PEM-CY) 

Abstract 

Introduction: Children and adolescents with disabilities share the same desires 
and perspectives to get involved and participate in socialization activities as do 
their non-disabled peers. The instrument "Participation and Environment 
Measure - Children and Youth" (PEM-CY) aims to be a tool for simultaneous 
measurement of participation and the environment of children and adolescents 
with and without disabilities, based on CIF and considering family perspectives. 
Methodology: Cross-sectional, multicenter study with a quantitative approach, 
where parents or guardians of children and adolescents with and without physical 
disabilities participated in the study, aged between 5 and 17 years. Results and 
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Discussion: For the purpose of the following report will be presented a case 
report, presented the data obtained with the application of PEM-CY. A.M.V.Q.C, 
female, 16 years. Spastic PC carrier, wheelchair, GMFCS (Level Motor 
Application System). The collected data were entered into the Participation and 
Environment Measure for Children and Youth application platform. Conclusion: 
The PEM-CY tool is being applied in the municipalities of Santa Cruz (RN), Natal 
(RN) and São Carlos (SP), where data tabulation is expected to present the 
psychometric properties of the sample. research of a masters work in Santa Cruz. 
 
Keywords: Participation, environment, children, disability, PEM-CY. 
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TÍTULO: Síndromes dolorosas em distúrbio neurológicos e seus efeitos nos 

resultados da reabilitação 

Resumo 

Introdução: A recuperação dos indivíduos com Acidente Vascular Cerebral, é 
algo complexo e muitas vezes envolve sintomas motores e não motores, a 
importância de verificar com esses sintomas interferem no indivíduo, podendo 
assim decidir qual os objetivos do profissional para com o paciente. Objetivo: O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos da Dor, e sua influência na 
recuperação dos indivíduos com AVC. Métodos: As avaliações foram realizadas 
no Ambulatório de Fisioterapia da Clínica integrada da Facisa. Instrumentos 
utilizados: Ficha de avaliação sócio demográfica, o nível cognitivo (mini exame 
do estado mental - MEEM), a Medida de Independência Funcional (MIF), o 
Questionário de Dor de MCGuill, a Escala de desempenho físico de Fugl-Meyer 
(FM). Resultados: Foram avaliados 10 indivíduos com média de idade de 
62,1(±14,0 anos), de ambos os sexos (feminino 4 – 40% e masculino 6 – 60%). 
Os resultados mostraram que os indivíduos possuem independência completa 
(104 a 126), com pontuação média de 107,4 (± 22,5). Na FM os participantes 
obtiveram 143 pontos (± 66,6), que corresponde à 63% da pontuação total. A 
pontuação média e desvio padrão nos instrumentos foram: MEEM foi 20,3 (± 
6,5). A dor foi observada em quatro indivíduos, nos seguintes domínios: sensorial 
19,5 (± 4,5), afetivo 3,3 (± 5,25), avaliativo 2,2 (± 2,25), e miscelânea 1,5 (± 2,5) 
do Questionário de Dor. Conclusão: Os dados coletados, sugerem que a dor 
esteve presente em 40% dos indivíduos avaliados. 

 
Palavras-chave: Acidente vascular cerebral; Dor; Recuperação motora. 

TITLE: Painful syndromes in neurological disorder and its effects on rehabilitation 

Abstract 

Introduction: The recovery of individuals with cerebral vascular accident is 
complex and often involves motor and non-motor symptoms, the importance of 
checking with these symptoms interferes in the individual, and thus can decide 
what the goals of the professional towards the patient. Objective: The purpose of 
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this study was to evaluate the effects of pain and its influence on the recovery of 
individuals with stroke. Methods: The evaluations were carried out at the 
Physiotherapy Outpatient Clinic of Facisa's Integrated Clinic. Instruments used: 
Demographic data sheet, cognitive level (mini mental state examination - MEEM), 
Functional Independence Measure (MIF), MCGuill Pain Questionnaire, Fugl-
Meyer Physical Performance Scale (FM) . Results: Ten individuals with mean 
age of 62.1 (± 14.0 years) of both sexes (female 4 - 40% and male 6 - 60%) were 
evaluated. The results showed that individuals have complete independence 
(104 to 126), with an average score of 107.4 (± 22.5). At FM, the participants 
scored 143 points (± 66.6), which corresponds to 63% of the total score. The 
mean score and standard deviation in the instruments were: MMSE was 20.3 (± 
6.5). The pain was observed in four individuals in the following domains: sensory 
19.5 (± 4.5), affective 3.3 (± 5.25), evaluative 2.2 (± 2.25), and miscellaneous 1.5 
(± 2.5) of the Pain Questionnaire. Conclusion: The data collected suggest that 
pain was present in 40% of the individuals evaluated. 

 
Keywords: Stroke; Pain; Motor recovery 
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TÍTULO: SISTEMAS INFORMATIZADOS NA GESTÃO DA QUALIDADE 

ANÁLISE DA ADESÃO DE HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS A UM PAINEL DE 

INDICADORES DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

Resumo 

 

Nos últimos anos a preocupação com a qualidade dos procedimentos de 
assistência em saúde tem aumentado, tornando-o principal objeto dos sistemas 
de saúde que buscam assegurar a assistência de forma satisfatória a seus 
usuários. A prestação de cuidado com resultados negativos são classificados 
como Eventos Adversos (EA). A análise de indicadores relacionados à 
Segurança do Paciente são fontes importantes para a identificação de EA, 
apresentando-se como ferramenta para melhoria contínua centrada no paciente. 
Nesse cenário, uma empresa pública brasileira criou um Painel de Indicadores 
de Segurança do Paciente. Tal ferramenta permite aos seus gestores, nas 
variadas instâncias, monitorar e avaliar os principais indicadores de segurança 
do paciente. Esse estudo objetiva identificar os problemas mais frequentes e 
relevantes registrados no sistema informatizado, relacionados ao preenchimento 
de dados e propor melhorias. Estudo quantitativo, quase experimental antes e 
depois sem grupo controle para a melhoria da qualidade realizado entre os anos 
de 2016 e 2018. O resultado parcial aponta que a maior causa de não 
conformidades no preenchimento do Painel está relacionada à coleta dos dados 
dos indicadores de acordo com as recomendações das fichas técnicas. Conclui-
se que se faz necessário um maior número de intervenções no intuito de sanar 
as dificuldades relacionadas à obtenção dos dados. No mais, percebe-se a 
necessidade do apoio institucional para a realização dessa ação. 

 
 
Palavras-chave: Segurança do Paciente. Gestão da Qualidade. Indicadores de 

Qualidade 

TITLE: QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ANALYSIS OF THE 

MEMBERSHIP OF UNIVERSITY HOSPITALS TO A PANEL OF PATIENT 

SAFETY INDICATORS 

Abstract 
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In recent years the concern about the quality of health care procedures has 
increased, making it the main object of health systems that seek to assure the 
satisfactory assistance to its users. The provision of care with negative results 
are classified as Adverse Events (AD). The analysis of indicators related to 
Patient Safety are important sources for the identification of AE, presenting itself 
as a tool for continuous patient-centered improvement. In this scenario, a 
Brazilian public company created a Patient Safety Scoreboard. such tool allows 
its managers, in the various instances, to monitor and evaluate the main 
indicators of patient safety. This study aims to identify the most frequent and 
relevant problems recorded in the computerized system, related to the filling of 
data and propose improvements. Quantitative, quasi-experimental study before 
and after no control group for quality improvement carried out between the years 
2016 and 2018. The partial result indicates that the greatest cause of non-
conformities in completing the Panel is related to the collection of the data of the 
indicators of agreement with the recommendations of the datasheets. It is 
concluded that a greater number of interventions is necessary in order to remedy 
the difficulties related to obtaining the data. Moreover, the need for institutional 
support to carry out this action is perceived. 

 
 
Keywords: Patient safety. Quality management. Quality Indicators. 
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TÍTULO: Determinar os efeitos da exposição embrionário ao ácido valpróico no 

comportamento do mandarim diamante 

Resumo 

 

A comunicação verbal é uma função-chave frequentemente afetada em vários 
distúrbios neurológicos do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro 
autista (TEA). Nos últimos anos, abordagens genômicas revelaram 
polimorfismos em genes ligados ao TEA. No entanto, os modelos animais 
abordando um gene por vez ainda estão aquém de modelar distúrbios de amplo 
espectro e de carater predominantemente multigênico como autismo, e as 
espécies usadas, i.e. camundongo e rato, não são ideais para estudar 
comportamentos de comunicação. Aves canoras, por outro lado, são um 
importante modelo animal para estudar este comportamento. O canto em aves 
e a aquisição da fala em humanos compartilham várias características, incluindo 
um período crítico de aprendizado, e uma circuitaria dedicada à aquisição e à 
produção de sinais vocais. Assim, aves canoras podem ser um excelente modelo 
para estudar aspectos neurobiológicos relacionados com a fala em transtornos 
como TEA. Neste trabalho, embriões de mandarim (Taeniopygia guttata) foram 
expostos ao valproato (VPA) através de injeções intravenosas. Os filhotes 
gerados foram expostos a somente um tutor para avaliar o aprendizado do canto. 
Embora ainda incompleto, nossos resultados preliminares indicam que VPA 
(5mg/Kg) pode alterar o aprendizado vocal inicial. Essa abordagem deve 
contribuir para uma melhor compreensão de como a exposição ao VPA durante 
o desenvolvimento resulta em defeitos de comunicação em pacientes com TEA. 

 
 
Palavras-chave: Autismo. TEA. Comunicação Vocal. Pássaros Canoros. VPA. 

TITLE: Determine the effects of embryonic exposure to valproic acid on zebra 

finch the behavior 

Abstract 

 

Verbal communication is a key function often affected in several developmental 
neurological disorders, including autism spectrum disorder (ASD). In recent 
years, genomic approaches have revealed polymorphisms in TEA-linked genes. 
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However, animal models approaching one gene at a time still fail to model broad 
spectrum disorders with a predominantly multigenic character such as ASD, and 
the species used, i.e. mouse and mouse, are not ideal for studying 
communication behaviors. Songbirds, on the other hand, are an important animal 
model for studying this behavior. Songlearning and human speech acquisition 
share several characteristics, including a critical period for learning, and a circuit 
dedicated to the acquisition and production of vocal signals. Thus, songbirds can 
be an excellent model for studying neurobiological aspects related to speech in 
disorders such as ASD. In this work, zebra finch (Taeniopygia guttata) embryos 
were exposed to valproate (VPA) through intravenous injections. The chicks 
generated were exposed to only one tutor to evaluate the learning of the song. 
Although incomplete, our preliminary results indicate that VPA (5mg / kg) may 
alter early vocal learning. This approach should contribute to a better 
understanding of how exposure to VPA during development results in 
communication defects in patients with ASD. 

 
 
Keywords: Autism. ASD. Vocal Communication. Songbirds. VPA. 
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TÍTULO: POTENCIAL ENERGÉTICO DE ESPÉCIES FLORESTAIS LENHOSAS 

ORIUNDAS DE PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

O uso sustentável das espécies da Caatinga está condicionado à técnicas e 
modelos de manejo que devem diferir em função da diversidade de ecossistemas 
e tipologias florestais dos planos de manejo florestal, e que se inserem em 
ambientes com características físicas, químicas e climatológicas distintas. Nesse 
sentido, o objetivo deste trabalho é estudar o potencial energético de espécies 
florestais em diferentes áreas sob plano de manejo florestal, localizadas em 
regiões específicas do Estado do Rio Grande do Norte: microrregião Geográfica 
do Médio Oeste (Área I), na região do Seridó (Área II) e na região Litorânea (Área 
III). As espécies e amostragem foram determinadas através da aplicação do 
cálculo do índice de valor de importância (IVI). O experimento foi analisado 
segundo um delineamento inteiramente casualizado com 5 tratamentos 
(espécies) para Área I, 6 tratamentos para a Área II e 12 tratamentos para a Área 
III. Foram obtidas três amostras de cada espécie, as quais foram submetidas às 
análises de quantidade estimada de energia produzida em kW.h.m3 e em 
kW.h/ha, teor de cinzas, densidade básica e poder calorífico superior. O 
Marmeleiro apresentou, para as três áreas, maiores valores de PCS. A madeira 
da Jurema Preta apresentou maiores valores de densidade básica e também de 
PCS nas áreas I e II. O mesmo ocorreu para as espécies Pau Ferro e Catanduva, 
na área III o que, na realidade, resultou na maior quantidade de energia estocada 
na área III, quando comparadas às outras 
 
Palavras-chave: Produção energética. Biomassa. Caatinga. Sustentabilidade. 

TITLE: STUDY OF THE SUPPLY AND ENERGY POTENTIAL OF THE TIMES 

OF SPECIES OF THE SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT PLAN IN THE 

STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The sustainable use of the Caatinga species is conditioned to management 
techniques and models that must differ according to the diversity of forest 
ecosystems and forest types, and which are inserted in environments with 
different physical, chemical and climatological characteristics. In this sense, the 
objective of this work is to study the energy potential of forest species in different 
areas under forest management plan, located in specific regions of the State of 
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Rio Grande do Norte: Geographic microregion of the Midwest (Area I), in the 
region of Seridó (Area II) and in the Litorânea region (Area III). Species and 
sampling were determined by applying the importance value index (IVI) 
calculation. The experiment was analyzed according to a completely randomized 
design with 5 treatments (species) for Area I, 6 treatments for Area II and 12 
treatments for Area III. Three samples of each species were obtained, which were 
submitted to the analyzes of the estimated amount of energy produced in 
kW.h.m3 and kW.h / ha, ash content, basic density and higher calorific value. 
Marmeleiro presented, for the three areas, higher values of PCS. Jurema Preta 
wood presented higher values of basic density and also PCS in areas I and II. 
The same occurred for the species Pau Ferro and Catanduva, in area III which, 
in fact, resulted in the greatest amount of energy stored in area III, when 
compared to the other two in the study. 
 
Keywords: Energy production. Biomass. Caatinga. Sustainability. 
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TÍTULO: Interferência da tarefa visual no equilíbrio estático e dinâmico de idosos 

saudáveis, com CCL ou Doença de Parkinson 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Associado ao declínio da fecundidade está ocorrendo o 
envelhecimento populacional. Com a senescência ocorrem algumas mudanças 
fisiológicas que podem culminar em pior desempenho cognitivo e menor 
qualidade de vida. O objetivo do presente estudo é avaliar o controle postural 
durante a dupla tarefa visual em idosos saudáveis, com comprometimento 
cognitivo ou Parkinson. METODOLOGIA: Foram avaliados 35 idosos recrutados, 
alocados em 3 grupos distintos: 9 indivíduos com comprometimento cognitivo 
leve (CCL), 11 indivíduos com diagnóstico médico de Doença de Parkinson 
Idiopática (DP) e 15 idosos sem comprometimento cognitivo ou doença 
neurológica. CONCLUSÃO: Durante as DTs foi observado maior deslocamento 
do centro de pressão dos indivíduos que apresentavam CCL e DP. 
 
Palavras-chave: Cognição. Marcha. Idoso. 

TITLE: Interference of the visual task in the static and dynamic balance of healthy 

elderly with CCL or Parkinson's disease 

Abstract 

INTRODUCTION: Population aging is associated with declining fertility. With 
senescence occur some physiological changes that can culminate in worse 
cognitive performance and lower quality of life. The objective of the present study 
is to evaluate postural control during the double visual task in healthy elderly 
individuals with cognitive impairment or Parkinson's disease. METHODS: 35 
elderly individuals were recruited in three different groups: 9 individuals with mild 
cognitive impairment (CCL), 11 individuals with medical diagnosis of idiopathic 
Parkinson's Disease (PD) and 15 elderly without cognitive impairment or 
neurological disease. CONCLUSION: During the DTs, a greater displacement of 
the center of pressure was observed in the individuals with CCL and DP. 
 
Keywords: Cognition. March. Old man. 
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TÍTULO: Efeito do extrato aquoso de Magonia pubescens A.St.-Hil (tingui) em 

ensaio de toxicidade aguda em camundongos BALB/c. 

Resumo 

Este trabalho tinha como objetivo inicial avaliar os possíveis efeitos tóxicos de 
altas doses do extrato aquoso de Magonia pubescens, antes de se fazer análise 
de sua possível atividade anti-inflamatória. Uma vez que está cada vez mais 
difícil publicar trabalhos com extratos de plantas, partiu-se para purificação de 
frações desse extrato. Portanto, inicialmente a bolsista trabalhou no processo de 
isolamento dessas frações. Diante do pouco rendimento das frações do extrato 
de Magonia pubescense uma vez que temos trabalhado com o alcalóide 
caulerpina, com alto potencial anti-inflamatório, resolveu-se testar se essa 
substância poderia apresentar alguma atividade tóxica para os camundongos. 
Dessa forma, camundongos BALB/c machos, foram tratados com as doses de 
80, 40 e 4 mg/kg de caulerpina e 7 dias após o sangue dos animais foi colhido 
da veia ocular e separado para as análises hematológicas e bioquímicas. Para 
a primeira foi feito o hematócrito, dosagem de hemoglobina e contagem de 
hemácias, para o segundo grupo de análises foram dosados AST, ALT, ureia e 
creatinina. Os resultados obtidos mostram que todos os valores, de todos os 
parâmetros observados foram similares entre os grupos e dentro, ou próximos, 
dos valores de referências de cada parâmetro para camundongos Balb/c adultos. 
Diante dos resultados obtidos é possível concluir que a caulerpina não exerce 
efeito tóxico no organismo dos animais através dos parâmetros avaliados. 
 
Palavras-chave: Magonia pubenses, extrato aquoso, camundongo, toxicidade, 

caulerpina. 

TITLE: Effect of aqueous extract of Magonia pubescens A.St.-Hil (tingui) on acute 

toxicity test in BALB / c mice. 

Abstract 

This study aimed to evaluate the possible toxic effects of high doses of the 
aqueous extract of Magonia pubescens before analyzing its possible anti-
inflammatory activity. Since it is increasingly difficult to publish works with plant 
extracts, we set out to purify fractions of this extract. Therefore, initially the 
scholarship worker worked in the process of isolation of these fractions. In view 
of the poor yield of fractions of the extract of Magonia pubescense once we have 
worked with the alkaloid caulerpin, with high anti-inflammatory potential, it was 
decided to test if this substance could present some toxic activity for the mice. 
Thus, male BALB / c mice were treated with doses of 80, 40 and 4 mg / kg of 
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caulerpin and 7 days after the animals' blood was collected from the ocular vein 
and separated for haematological and biochemical analyzes. For the first one the 
hematocrit, hemoglobin dosage and red cell counts were made, for the second 
group of analyzes were dosed AST, ALT, urea and creatinine. The results 
obtained show that all values of all the parameters observed were similar 
between groups and within or near the reference values of each parameter for 
adult Balb / c mice. In view of the obtained results it is possible to conclude that 
caulerpin does not exert toxic effect on the organism of the animals through the 
evaluated parameters. 
 
Keywords: Magonia pubenses, aqueous extract, mice, toxicity, caulerpin. 
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE O CONTROLE CLÍNICO DA ASMA, QUALIDADE 

DE VIDA E CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ASMÁTICOS 

Resumo 

Objetivo: Investigar a relação entre o controle clínico da asma, a qualidade de 
vida e a condição socioeconômica entre crianças e adolescentes com asma. 
Metodologia: Estudo observacional com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, 
com diagnóstico clínico de asma. As crianças não podiam apresentar infecção 
aguda, histórico de cirurgias torácicas/abdominais recentes e doenças 
respiratórias associadas. O nível socioeconômico foi avaliado por meio dos 
critérios de Classificação Econômica Brasil. O controle da asma foi avaliado pelo 
Pediatric Asthma Control and Communication Instrument (PACCI) e a qualidade 
de vida relacionada saúde pelo Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire 
(PAQLQ). Os dados foram analisados no software SPSS 20.0 pelo Coeficiente 
de Correlação de Pearson ou Spearman. Resultados: Participaram 65 crianças 
e adolescentes com asma, da classe econômica C1 (30,8%), média de 4,8±1,25 
pontos no PAQLQ e mediana de 4 e 2 pontos para o domínio controle (soma dos 
itens) e para o índice de problema do PACCI, respectivamente. Houve correlação 
significativa e fraca entre o domínio controle do PACCI e o PAQLQ (r=0,31; 
p=0,013) e o índice de problema (r=0,25; p=0,05) e correlação muito fraca e não 
significativa (r=0,09; p=0,46) entre o PACCI e o aspecto socioeconômico. 
Conclusão: Os dados sugerem que não há relação entre o controle clínico e a 
condição socioeconômica familiar. Entretanto, há uma relação entre o controle 
clínico e a qualidade de vida de crianças e adole 
 
Palavras-chave: Asma. Criança. Adolescente. Qualidade de vida. 

TITLE: Relationship between clinical control of asthma, quality of life and 

socioeconomic condition of asthmatic children and adolescents 

Abstract 

Aim: To investigate the relation between clinical control of asthma, quality of life, 
and socio-economic condition among children and adolescents with asthma. 
Methods: This is an observational study with children and adolescents from 7 to 
17 years, with asthma. Children could not present acute infection, history of 
recent thoracic/abdominal surgeries and associated respiratory diseases. Socio-
economic status has been evaluated through the Economic Classification Brazil 
criteria. Asthma control has been assessed by the Pediatric Asthma Control and 
Communication Instrument (PACCI), and health-related quality of life by the 
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Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ). Data were analyzed 
in the SPSS 20.0 software by the Pearson/Spearman Correlation Coefficient. 
Results: A total of 65 children and adolescents with asthma has participated, of 
the economic class C1 (30.8%), mean of 4.8±1.25 points in PAQLQ, and a 
median of 4 and 2 points for the control domain (sum of items) and for the PACCI 
problem index, respectively. There was a significant and weak correlation 
between control domain of PACCI and PAQLQ (r=0.31;p=0.013) and problem 
index (r=0.25;p=0.05) and very weak and non-significant correlation 
(r=0.09;p=0.46) between the PACCI and socio-economic. Conclusion: Data 
suggest no relation between clinical control and family socio-economic status. 
However, there is a relation between the clinical control and quality of life of 
children and adolescents with asthma. 
 
Keywords: Asthma. Child. Adolescents. Quality of life. 
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TÍTULO: ESPÉCIES ESPOROCÁRPICAS DE FUNGOS MICORRÍZICOS 

ARBUSCULARES (GLOMEROMYCOTA) EM FRAGMENTOS DE MATA 

ATLÂNTICA DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA) compreendem o filo Glomeromycota 
formando associação mutualística com raízes da maioria das famílias vegetais. 
O estudo foi conduzido em duas áreas da Mata Atlântica do estado Rio Grande 
do Norte: Mata Estrela e Parque Estadual Dunas de Natal no período chuvoso, 
com o objetivo de inventariar as espécies esporocárpicas de FMA. Um total de 
27 espécies foi encontrado em ambas as áreas distribuídas em oito gêneros 
(Acaulospora, Ambispora, Diversispora, Gigaspora, Glomus, Rhizoglomus, 
Sacculospora e Scutellospora), sendo, apenas seis espécies esporocárpicas. O 
gênero Glomus foi o mais representativo, tendo Glomus pachycaule como a mais 
abundante. Além disso, Ambispora reticulata representa o primeiro registro em 
Mata Atlântica para o Estado do Rio Grande do Norte e Brasil. Os índices de 
Shannon e Simpson, mostraram maior diversidade de espécies para a Mata 
Estrela em comparação com o Parque das Dunas. No entanto, futuros 
inventários taxonômicos são necessários para documentar e descrever a 
diversidade desse grupo de fungos devido à dificuldade em obter material de 
qualidade para identificação. 

 
 
Palavras-chave: Diversidade.Micorrizas.Taxonomia 

TITLE: SPOROCARPIC SPECIES OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI 

(GLOMEROMYCOTA) IN FRAGMENTS OF ATLANTIC RAIN FOREST IN RIO 

GRANDE DO NORTE STATE 

Abstract 

Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) comprise the Glomeromycota phylum, 
forming a mutual association with a wide plant species diversity. 
The study was conducted in two areas of the Atlantic Forest in Rio Grande do 
Norte State: Mata Estrela and Natal Dunes State Park in the rainy season, in 
order to inventory the AMF sporocarpic species. A total of 27 species were found 
and distributed in eight genera (Acaulospora, Ambispora, Diversispora, 
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Gigaspora, Glomus, Rhizoglomus, Sacculospora e Scutellospora). Futhermore, 
Ambispora reticulata represents the first record in the Atlantic Forest for the State 
of Rio Grande do Norte and Brazil. The Shannon and Simpson indices show 
greater species diversity for the Mata Estrela compared to the Parque das Dunas. 
However, six species, forming esporocarps sensu stricto, were found, but future 
taxonomic inventories are necessary to report and describe the diversity of this 
fungal group. 
 
Keywords: Diversyti.Mycorrhizal.Taxonomy 
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TÍTULO: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE PROTOCOLO ASSISTENCIAL 

PARA PACIENTES ATENDIDOS EM SERVIÇO DE TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA 

Resumo 

Objetivo: construir um protocolo de assistência a pacientes atendidos em um 
serviço de tomografia computadorizada; validar o protocolo para pacientes 
atendidos em um serviço de tomografia computadorizada. Método: estudo 
descritivo, com abordagem quantitativa, dividida em duas etapas: sendo a 
primeira uma revisão integrativa de literatura que subsidiou a construção do 
protocolo; a segunda caracterizou-se pela validação de conteúdo por meio de 
especialistas de diversas profissões utilizando a técnica Delphi. A pesquisa 
passou por uma aprovação do CEP da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte com o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº. 
41872215.7.0000.5537, com um roteiro de entrevista estruturado, com 
características sócias demográficas, clínicas.Foi realizada no período de 
fevereiro a maio de 2018.Resultados: Analisou-se que, na Delphi 2, após serem 
removidos os itens não pertinentes, os domínios obtiveram melhor avaliação 
quanto à utilidade/pertinência, consistência, clareza, atualização, precisão, 
sequência instrucional dos tópicos e na avaliação geral. Conclusão: Os itens 
compostos no protocolo foram aceitáveis, pois os resultados dos especialistas 
tiveram uma avaliação satisfatória. Dessa forma, a validade do protocolo pode 
ser almejada em seu conteúdo. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico por Imagem; Enfermagem; Estudos de Validação; 

Protocolos. 

TITLE: CONSTRUCTION AND VALIDATION OF ASSISTANCE PROTOCOL 

FOR PATIENTS SERVED IN COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SERVICE 

Abstract 

 

Objective: to construct a care protocol for patients treated at a CT service; to 
validate the protocol for patients seen at a CT service. Method: a descriptive 
study, with a quantitative approach, divided into two stages: the first being an 
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integrative literature review that subsidized the construction of the protocol; the 
second was characterized by the validation of content by specialists from various 
professions using the Delphi technique. The research was approved by the CEP 
of the Federal University of Rio Grande do Norte with the Certificate of 
Presentation for Ethical Appreciation (CAAE) nº. 41872215.7.0000.5537, with a 
structured interview script with demographic, clinical and clinical characteristics. 
It was carried out from February to May 2018.Results: It was analyzed that in 
Delphi 2, after removing the non-pertinent items, the domains obtained better 
evaluation as to usefulness / pertinence, consistency, clarity, updating, precision, 
instructional sequence of topics and general evaluation. Conclusion: The items 
composed in the protocol were acceptable, since the results of the specialists 
had a satisfactory evaluation. In this way, the validity of the protocol can be 
sought in its content. 

 
 
Keywords: Diagnosis by Image; Nursing; Validation Studies; Protocols. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 900 

 

CÓDIGO: SB1033 

AUTOR: JEFFERSON CIPRIANO LEITÃO 

CO-AUTOR: MARIA MAYARA OLIVEIRA INÁCIO 

CO-AUTOR: LUZIA CLARA CUNHA DE MENEZES 

CO-AUTOR: ERICO DE LIMA VALE 

ORIENTADOR: GRASIELA PIUVEZAM 

 

 

TÍTULO: A QUALIDADE DA ASSITÊNCIA AS DOENÇAS HIPERTENSIVAS 

GESTACIONAIS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA OBSTÉTRICA 

Resumo 

Objetivos: Realizar um ciclo de melhoria da qualidade em uma unidade de 
terapia intensiva materna (UTIM) e avaliar o impacto na assistência às pacientes 
com doenças hipertensivas gestacionais (DHG). Métodos: realizado um ciclo de 
melhoria de maio a julho de 2015; períodos pré e pós intervenção de janeiro a 
abril e de agosto a outubro. Critérios definidos: solicitação de exames 
laboratoriais na admissão na UTIM; solicitação de ultrassom obstétrico; controle 
de picos pressórico com uso de Hidralazina intravenosa; uso de anti-
hipertensivos orais; uso de Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina ou 
Bloqueadores do Receptor da Angiotensina; restrição hídrica intravenosa; 
indicação do corticoide Betametasona em pacientes com idade gestacional 
menor que 35 semanas; uso do sulfato de magnésio (MgSO4) e manutenção do 
MgSO4 no pós parto. Foram analisadas as admissões antes e após a realização 
do ciclo de melhoria da qualidade. Resultados: Houve aumento da taxa total de 
adequação dos critérios e solicitação de ultrassom fetal, e redução no uso de 
anti-hipertensivos orais. Conclusão: 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. Trabalho desenvolvido com 
alunos de iniciação científica (IC) e alunos de mestrado do PPGQUALISAUDE. 
 
Palavras-chave: Unidades de Terapia Intensiva; Hipertensão Gestacional 

TITLE: THE QUALITY OF ASSISTANCE FOR GESTATIONAL HYPERTENSIVE 

DISEASES IN AN OBSTETRIC INTENSIVE CARE UNITS 

Abstract 

 

Objectives: To conduct a quality improvement cycle in a maternal intensive care 
unit (MICU) and assess the impact on care for patients with gestational 
hypertensive disease (GHD). Methods: An improvement cycle from May to July 
2015; pre and post intervention from January to April and from August to October. 
The criteria: request for laboratory tests at admission in MICU; obstetrical 
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ultrasound request; control of pressure peaks with the use of intravenous 
hydralazine; use of oral antihypertensive drugs; use of inhibitors of Angiotensin 
Converting Enzyme inhibitors or Angiotensin Receptor Blockers; intravenous fluid 
restriction; indication of betamethasone steroids in patients with gestational age 
less than 35 weeks; use of magnesium sulphate (MgSO4) and MgSO4 
maintenance postpartum. The implementation of the recommendations was 
investigated before and after the implementation of the quality improvement 
cycle. Results: There was increase in total adherence ratio and individual fetal 
ultrasound request, and a reduced use of oral anti-hypertensives. Conclusion: 
The completion of a quality improvement cycle was associated with an increase 
in the adhesion rate of the evidence-based recommendations for the treatment 
of patients with GHD. Work developed with students of scientific initiation (CI) 
and students of masters of PPGQUALISAUDE. 

 
 
Keywords: Intensive Care Units; Pregnancy-Induced Hypertension 
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TÍTULO: VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE ADAPTAÇÃO DA PESSOA COM 

ÚLCERA VENOSA BASEADO NO MODELO DE ROY 

Resumo 

Introdução: Dentre as condições crônicas cabe destaque a insuficiência venosa 
crônica, uma inadequação do funcionamento do sistema venoso, que tem como 
principal complicação a úlcera venosa (UV), uma lesão localizada nos membros 
inferiores caracterizadas pela destruição da epiderme, derme e tecidos mais 
profundos, provocada pela estase venosa crônica associada à hipertensão 
venosa. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo metodológico com 
abordagem quantitativa de tratamento e análise de dados. Este será 
desenvolvido em duas etapas. Resultados: A versão preliminar do instrumento 
que pretende avaliar o nível de adaptação das pessoas com úlcera venosa foi 
submetida aos juízes.Discussão: Nesta pesquisa, o instrumento construído 
aborda a tecnologia dura, e a leve-dura, compreendida pela construção e 
submissão para a validação do conteúdo do instrumento, representada pelo uso 
direcionador do Modelo de Adaptação de Roy para a construção do 
conhecimento por meio de um saber estruturado. Considerações Finais: A partir 
da teoria do Modelo de Adaptação de Roy é que esse instrumento foi construído, 
a fim de proporcionar mais opções de cuidados para as pessoas portadoras de 
úlcera venosa e ampliar os instrumentos de trabalho para os profissionais que 
estão envolvidos nesses cuidados direto. 
 
Palavras-chave: Úlcera Varicosa; Adaptação; Modelos de Enfermagem; 

Qualidade de Vida 

TITLE: VALIDATION OF ADAPTIVE INSTRUMENT OF THE PERSON WITH 

VENOUS ULCER BASED ON THE ROY MODEL. 

Abstract 

Chronic venous insufficiency, an inadequate functioning of the venous system, 
has as its main complication venous ulcer (UV), a localized lesion in the lower 
limbs characterized by the destruction of the epidermis, dermis and deeper 
tissues , caused by chronic venous stasis associated with venous hypertension. 
METHODOLOGY: This is a methodological study with a quantitative approach to 
treatment and data analysis. This will be developed in two stages. Results: The 
preliminary version of the instrument that intends to evaluate the level of 
adaptation of people with venous ulcer has been submitted to the 
judges.Discussion: In this research, the instrument constructed addresses the 
hard and light-hard technology comprised by the construction and submission to 
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the validation of the instrument content, represented by the driving use of the Roy 
Adaptation Model for the construction of knowledge through structured 
knowledge. Final Thoughts: Based on Roy's Adaptation Model theory, this 
instrument was constructed in order to provide more care options for people with 
venous ulcer and to extend the working tools for the professionals who are 
involved in these direct care . 
 
Keywords: Varicose ulcer; Adaptation; Nursing Models; Quality of life 
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TÍTULO: Análise do impacto da esparsialidade em redes neurais 

Resumo 

Modelos computacionais de redes de neurônio são ferramentas importantes para 
investigar os mecanismos e características biológicas de diferentes processos 
cognitivos como sono e memória. O objetivo deste trabalho é estudar o impacto 
da esparsialidade neural, a probabilidade de conexão entre neurônios, na 
capacidade de armazenamento de memórias em modelos de redes neurais 
artificiais. Para isto, utilizou-se o Tensorflow, uma biblioteca que permite a 
criação de redes neurais de forma simples, mas disponibilizando uma série de 
funções que permitem alterações e análises mais complexas dessas redes. 
Observou-se que ao aplicar a esparsialidade, o modelo utilizado teve sua 
capacidade de armazenamento deterioradas. 
 
Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais, Tensorflow, Neurociência 

Computacional 

TITLE: Sparsity impact on neural networks analysis 

Abstract 

Neural network computational models are an important tool in investigating 
mechanisms and biological characteristics of different cognitive processes as 
sleep and memory. The objective of this work is studying the impact of sparsity, 
the connection probability between neurons, on the memory storing capability in 
artificial neural network models. We used Tensorflow, a library that allows the 
creation of neural networks in a simple way, but offering tools allowing alterations 
and more complex analysis of these networks. It was observed that applying 
sparsity on neural networks results on deteriorated memory storing capability. 
 
Keywords: Artificial neural networks, Tensorflow, Computacional neuroscience 
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TÍTULO: Efeitos de frações ricas em polissacarídeos sulfatados de Dictyopteris 

delicatula na cristalização de oxalato de cálcio e na morfologia dos cristais 

formados 

Resumo 

A urolitíase consiste na formação de cristais, geralmente de oxalato de cálcio, 
que se agregam em uma forma sólida. Diversos fatores podem predispor essa 
formação de urólitos (cálculo renal), como: excesso de solutos que podem 
supersaturar a urina e pouca ingestão hídrica que promove um maior tempo de 
permanência das partículas de cristais no sistema urinário. Infelizmente, poucos 
são os tratamentos conhecidos para este problema e um que vem sendo 
bastante investigado é a utilização de poliânions como inibidores da formação 
de cálculo no túbulo renal. Uma rica fonte de poliânions são os polissacarídeos 
sulfatados de alga marinha, porém o potencial destas moléculas na prevenção 
do cálculo renal ainda foi pouco analisado. Levando isso em consideração, nesse 
trabalho frações de polissacarídeos sulfatados, extraídas a partir da alga 
Dictyopteris delicatula, foram caracterizadas quimicamente quanto a teor de 
açúcar, compostos fenólicos e proteínas e avaliadas quanto a sua capacidade 
de alterar a morfologia de cristais de oxalato de cálcio. Estas frações se 
mostraram capazes de alterar o tamanho e a forma dos cristais, formando cristais 
pequenos e de morfologia arredondada que apresenta uma menor probabilidade 
de formar cálculos renais. 
 
Palavras-chave: Algas Marrons, Cálculos Renais, Ciências do Mar, Fucanas e 

Urolitíase. 

TITLE: Effects of fractions rich in sulphated polysaccharides from Dictyopteris 

delicatula on the crystallization of calcium oxalate and on the morphology of 

crystals formed 

Abstract 

Urolithiasis consists on the formation of crystals, usually of calcium oxalate, which 
aggregate into a solid form. Several factors may predispose this formation of 
uroliths (kidney stone), such as: excess solutes that can supersaturate urine and 
little water intake that promotes a longer residence time of crystal particles in the 
urinary system. Unfortunately, few treatments are known for this problem, and 
one that has been extensively investigated is the use of polyanions as inhibitors 
of calculus formation in the renal tubule. A rich source of polyanions are sulphated 
polysaccharides of seaweed, but the potential of these molecules in the 
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prevention of renal calculus has not yet been analyzed. In this work, fractions of 
sulphated polysaccharides extracted from the algae Dictyopteris delicatula were 
chemically characterized as sugar content, phenolic compounds and proteins 
and evaluated for their ability to alter the morphology of calcium oxalate crystals. 
These fractions were able to alter the size and shape of the crystals, forming 
small crystals with a rounded morphology that is less likely to form kidney stones. 
 
Keywords: Brown Algae, Kidney Stones, Marine Science, Fucanas and 

Urolithiasis. 
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TÍTULO: Padrões normativos do potencial evocado auditivo de tronco encefálico 

com estímulo tone burst por condução óssea na infância: uma revisão integrativa 

da literatura 

Resumo 

A utilização do potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) por 
frequência específica possibilita a estimativa da acuidade auditiva na faixa de 
frequência de 500 a 4000 Hz, e quando realizado por via óssea, auxilia no 
diagnóstico do tipo da perda auditiva. Contudo, para isso, é imprescindível a 
determinação de padrões de normalidade. Este estudo tem por objetivo realizar 
uma revisão integrativa para investigar quais são os dados normativos do PEATE 
com estímulo de frequência específica (tone burst) por condução óssea em 
crianças. Foi realizada uma busca nas bases de dados eletrônicos 
PubMed/MEDLINE, Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS, ADOLEC, IBECS, 
SciELO), Web of Science e Scopus e em bases de dados de bibliotecas de 
instituições de ensino superior. Utilizou-se a seguinte estratégia de busca: 
(Evoked Potentials, Auditory, Brain Stem) AND (Infant OR child*) AND (tone burst 
OR frequency specific). Os resultados apresentados são referentes aos quatro 
estudos selecionados do total de 420 localizados na etapa inicial. A faixa etária 
estudada variou de 1,8 meses a 2 anos de idade. O transdutor ósseo utilizado 
na maioria dos estudos foi o Radioear B-71, posicionado na região auricular 
póstero-superior através da técnica manual. Não existe consenso na literatura 
quanto aos limiares e ao protocolo utilizado para a realização do PEATE por 
condução óssea em neonatos e lactentes, o que limita a aplicação desse 
procedimento na prática clínica. 
 
Palavras-chave: Potenciais Evocados Auditivos, Condução Óssea, Frequência 

Específica. 

TITLE: Normative patterns of Frequency Specificity of the Auditory Brain Stem 

Response to Bone-Conducted Tones in infants: an integrative review 

Abstract 

The use of brainstem auditory evoked potential (BAEP) by specific frequency 
makes possible the hearing estimation in the frequency range of 500 to 4000 Hz. 
When performed by bone, it assists in the diagnosis of the hearing loss type. 
However, for this, it is essential to determine normality patterns. This study aims 
to perform an integrative review to investigate the normative data of bone-
conduction BAEP with specific frequency (tone burst) stimuli in children. A search 
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was made in the electronic databases PubMed / MEDLINE, Virtual Health Library 
(LILACS, ADOLEC, IBECS, SciELO), Web of Science and Scopus. And a search 
in databases of libraries of higher education institutions was done. The search 
strategy used was: (Evoked Potentials, Auditory, Brain Stem) AND (Infant OR 
child*) AND (tone burst OR frequency specific). The results presented refer to the 
four studies selected from the total of 420 located in the initial stage. The age 
ranged from 1.8 months to 2 years. The bone transducer used in most of the 
studies was the Radioear B-71, positioned in the póstero-superior auricular 
region through the manual technique. There is no consensus in the literature 
regarding the thresholds and the protocol used to perform bone-conduction 
BAEP in neonates and infants, which limits the application of this procedure in 
clinical practice. 
 
Keywords: Evoked Potentials, Bone Conduction, Tone Burst. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 909 

 

CÓDIGO: SB1041 

AUTOR: JOSE IGOR GOMES BEZERRA 

CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE RIBEIRO 

ORIENTADOR: STELA ANTAS URBANO 

 

 

TÍTULO: Efeito do peso inicial sobre o desempenho de tourinhos Sindi 

submetidos à prova de ganho de peso a pasto. 

Resumo 

Avaliou-se o desempenho de vinte touros Sindi submetidos ao teste de ganho 
de peso durante 294 dias em pastejo intermitente. Não houve efeito do peso 
inicial sobre as características de carcaça, parâmetros de desempenho e 
avaliação visual morfológica. Os resultados do primeiro teste de ganho de peso 
realizado no Brasil mostram a robustez da raça Sindi, a alta capacidade de 
compensação de ganho desses animais e a aptidão da raça para a produção de 
carne, verificada pela avaliação ultra-sonográfica da carcaça. 
 
Palavras-chave: bovinos de corte, escores visuais e ganho médio diário 

TITLE: Effect of initial weight on the performance of Sindi bulls submitted to the 

weight gain test on grass 

Abstract 

The performance of twenty Sindi bulls submitted to weight gain test during 294 
days in intermittent grazing was evaluated. There was no effect of initial weight 
on carcass characteristics, performance parameters and visual morphological 
evaluation. The results of the first weight gain test conducted in Brazil show the 
hardiness of the Sindi breed, the high gain compensation capacity of these 
animals and the breed fitness for meat production, verified by the ultrasound 
evaluation of the carcass 
 
Keywords: beef cattle, daily average gain and visual scores. 
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TÍTULO: e-Flora da Mata dos Saguis: Solanales e Lamiales 

Resumo 

 

Diversos estudos na área das Ciências Naturais reportam a ocorrência de 
espécies vegetais em uma determinada área. As espécies são, geralmente, 
identificadas com auxílio de literatura especializada que apresentam chaves de 
identificação dicotômicas e descrição das espécies. No entanto, muitos desses 
trabalhos são de difícil compreensão e encontram-se desatualizados com a 
imensidade de dados que surgem a todo o momento. A taxonomia virtual é uma 
vertente recente da taxonomia que disponibiliza dados taxonômicos sobre as 
espécies em páginas da internet que podem ser constantemente atualizadas. 
Dentre as diversas ferramentas da taxonomia virtual, estão as chaves interativas. 
Como parte do projeto “e-Flora do Rio Grande do Norte” o presente estudo tem 
como principal objetivo gerar uma chave interativa para a identificação das 
espécies de angiospermas que ocorrem em um fragmento de Mata Atlântica, 
com ênfase nas ordens Lamiales e Solanales na Mata dos Saguis. Para 
elaboração da chave interativa foram coletados e fotografados materiais frescos. 
O banco de dados de espécies e caracteres morfológicos foram organizados no 
programa Xper³, que consiste uma plataforma online de armazenamento de 
chaves interativas. Foi produzida uma chave interativa com cerca de 140 
espécies, sendo 17 delas (dentro das ordens Lamiales e Solanales) 
detalhadamente descritas e ilustradas. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chaves: Mata Atlântica, fragmento, taxonomia virtual. 

TITLE: E-Flora of the Mata dos Saguis: Solanales and Lamiales 

Abstract 

Several studies in the field of natural Sciences report the occurrence of plant 
species in a particular area. The species are usually identified with the aid of 
specialized literature presenting keys of dichotomous identification and 
description of the species. However, many of these jobs are difficult to understand 
and are outdated with the immensity of data that arise at all times. Virtual 
taxonomy is a recent aspect of taxonomy that provides taxonomic data on the 
species on Web pages that can be constantly updated. Among the various tools 
of the virtual taxonomy are the interactive keys. As part of the "E-Flora project of 
the North Rio Grande" The present study has as main objective to generate an 
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interactive key for the identification of the species of flowering plants occurring in 
a fragment of Atlantic Forest, with emphasis on the orders Lamiales and 
Solanales In the forest of the sago. For the elaboration of the interactive key were 
collected and photographed fresh materials. The database of species and 
morphological characters have been organized in the Xper program, which 
consists of an online interactive key storage platform. An interactive key was 
produced with about 140 species, 17 of them (within the orders Lamiales and 
Solanales) in detail described and illustrated. 
 
Keywords: Key-words: Atlantic Forest, fragment, virtual taxonomy. 
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TÍTULO: Anatomia Macroscópica do cérebro, cerebelo e tronco encefálico de 

sagüis-de-tufo-branco 

Resumo 

 

Considerando o cérebro como correspondente ao melhor indicador dos 
comportamentos mais elaborados em primatas, devido seu tamanho e 
complexidade, é de grande importância o melhor conhecimento da morfologia 
macroscópica deste órgão, o que permite realizar concretizações 
comportamentais e tecer comparações a outros primatas não-humanos e 
animais domésticos. Com isso, o presente trabalho tem a proposta de analisar 
no Callithrix jacchus, macroscopicamente, a anatomia do seu encéfalo. Foi 
utilizado um exemplar da espécie, que se encontrava fixado em formol 10%, 
cedido pelo Laboratório de Anatomia Veterinária da UFCG. Com auxílio de lupa 
circular de luz fria, o encéfalo foi analisado e descrito a superfície do cérebro, 
cerebelo e vista ventral do tronco encefálico. Realizou-se uma incisão mediana 
no encéfalo para a descrição das estruturas da face medial e procedeu-se com 
a retirada dos hemisférios cerebrais para a descrição do tronco encefálico em 
sua vista dorsal. Foram identificados no telencéfalo sulcos rasos delimitando os 
lobos e um único giro bem definido. Os lobos temporal e piriforme mostraram-se 
bem proeminentes, sendo bem evidentes o corpo caloso e o tracto olfatório. O 
cerebelo mostra-se muito bem desenvolvido, enquanto o tronco encefálico 
mostra-se pouco. Portanto, o encéfalo de Callithrix jacchus segue o padrão de 
descrição visto na literatura, possuindo similaridades aos quadrúpedes, primatas 
humanos e não humanos, porém, com suas peculiaridades próprias. 

 
 
Palavras-chave: saguis-de-tufo-branco, encéfalo, anatomia macroscópica, 

primatas. 

TITLE: Macroscopic anatomy of the brain, cerebellum and brainstem of common 

marmoset 

Abstract 
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Considering the brain as correspondent to the best indicator of most elaborated 
behaviors in primates, because of the size and complexity, it’s of great 
importance the knowledge about the macroscopic morphology of this organ, this 
allow the concretization of the behavior and to make comparisons to others no-
human primates and to domestic species. Thereby, this paper has the purpose 
of analysing the macroscopic anatomy of the encephalous in the Callithrix 
jacchus. One sample of the species was utilized, that was fixed in a solution of 
formal at 10% concentration, the sample was ceded by the Laboratorio de 
Anatomia Veterinária da UFCG. With the aid of a circular cold light magnifying 
glass, it was described the superficie of the brain, the cerebellum and the ventral 
view of the brainstem. A medial incision was made in the brain to describe the 
structures of the medial face and the cerebral hemispheres were removed for the 
description of the brainstem in its dorsal view. In the telencephalon, shallow 
sulcus delimiting the lobes and a sole gyrus well defined were described. The 
temporal and piriformis lobes showed very prominent, being very evident the 
callous corps and the olfactory tract. The cerebellum is very developed, as the 
brainstem is little developed. Therefore, the encephalon of Callithrix jacchus 
follow the pattern of description seen in the literature, having similarities with 
quadrupeds, human primates and no-human primates, although, with his own 
particularities. 

 
 
Keywords: Monkeys, encephalon, macroscopic anatomy, primates. 
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TÍTULO: UMA FENOMENOLOGIA DO MOVIMENTO NAS PRÁTICAS 

CORPORAIS 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo a descrição, análise e interpretação do corpo e do 
movimento humano como um fenômeno expressivo nas práticas corporais, em 
especial na Arte Marcial do Taekwondo e nas performances da Dança. A 
fenomenologia do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty e os estudos sobre a 
corporeidade configuram o caminho metodológico desta pesquisa. Por meio da 
filmagem, da análise imagética e da autoconfrontação da experiência vivida 
analisou-se percepções do corpo, gestos expressivos, movimentos e seus 
sentidos subjetivos e existenciais nestas práticas corporais. Por meio dos ateliês 
de práticas corporais realizados na pesquisa apresenta-se as experiências 
vividas dos sujeitos e suas expressões na dança contemporânea e no 
taekwondo. Elaborou-se um roteiro de análise das imagens como um dispositivo 
para compreender a gestualidade dessas práticas: motricidade, esquema 
corporal, espaço e tempo do movimento, expressividade. 

 
Palavras-chave: Fenomenologia. Cultura Corporal. Movimento 

TITLE: A PHENOMENOLOGY OF THE HUMAN MOVEMENT IN BODILY 

PRACTICES 

Abstract 

The present study aims at understanding and systematizing the body and human 
movement as a phenomenon in bodily practices in especially the practice of 
Taekwondo Martial Art and Dance performances. In order to do so, we used the 
phenomenology proposed by the French philosopher Maurice Merleau-Ponty and 
the studies on corporeity as a methodological path of this research that through 
the filming, the imaging analysis and the self-confrontation of lived experience 
was analyzed about of the body and their understandings in these bodily cultures. 
Thus, through workshops, we present the lived experiences to assimilate and 
understand the fe-nomenon of the body and human movement from these bodily 
cultures. Therefore, one can conclude that this type of research is of great 
importance as another way of emphasizing the studies of the body and its 
understanding within the scope of bodily practices. 
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Keywords: Phenomenology. Body Culture. Movement 
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TÍTULO: Percepção de estudantes do ensino superior sobre a formação para o 

Sistema Único de Saúde 

Resumo 

A discussão sobre a formação para o setor saúde ocorre em vista a hegemonia 
de um modelo de formação biomédica, ensino este caracterizado por seu foco 
tecnicista e biologicista, que possui como principal objetivo a cura da doença, 
esquecendo os fatores que a causa. Nesse cenário, os profissionais da saúde 
formados por este modelo não conseguem ter uma visão mais abrangente do 
fazer saúde, haja vista que muitas vezes o social é esquecido, assim os serviços 
prestados por estes profissionais acabam se tornando ineficaz, além de não 
contribuir para o fortalecimento dos princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde. Mostra-se necessário a introdução de metodologias ativas no ambiente 
acadêmico, um aprendizado interdisciplinar, no qual ocorre diálogo entre 
universidade, comunidade e serviços de saúde. Uma aprendizagem viva, que 
somente o espaço extramuros pode proporcionar. O presente estudo tem como 
objetivo a análise da contribuição da vivência nos cenários extramuros da 
universidade para a formação do profissional de saúde. A experiência surge 
como uma potencializadora na construção de sujeitos sociais, por permitir a 
construção do conhecimento através do diálogo na relação homem-mundo, 
sendo estes baseados na problematização e no pensamento crítico-reflexivo. 
 
Palavras-chave: Educação Superior; Educação em Saúde; Sistema Único de 

Saúde 

TITLE: Perception of higher education students on SUS training based on 

experience outside the university. 

Abstract 

The discussion about training for the health sector occurs in view of the 
hegemony of a biomedical training model, a teaching characterized by its 
technicist and biologicist focus, whose main objective is to cure the disease, 
forgetting the factors that cause it. In this scenario, the health professionals 
trained by this model can not have a more comprehensive view of health, since 
social care is often forgotten, so the services rendered by these professionals 
become ineffective, and do not contribute to the strengthening of the principles 
and guidelines of the Unified Health System. It is necessary to introduce active 
methodologies in the academic environment, an interdisciplinary learning in 
which there is a dialogue between university, community and health services. A 
living learning that only outer space can provide. The present study has the 
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objective of analyzing the contribution of the experience in the extramural settings 
of the university for the formation of the health professional. Experience emerges 
as a potentiator in the construction of social subjects, by allowing the construction 
of knowledge through dialogue in the human-world relationship, these being 
based on problematization and critical-reflexive thinking. 
 
Keywords: College education; Health education; Health Unic System 
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TÍTULO: ESMALTE CONTENDO ANFOTERICINA B: UM NOVO HORIZONTE 

PARA O TRATAMENTO DA ONICOMICOSE 

Resumo 

Onicomicoses são infecções nas unhas, causadas por fungos dermatófitos, não 
dermatófitos filamentosos e leveduras, que afetam a qualidade de vida dos 
pacientes. O tratamento destas pela via oral apresenta desvantagens, 
principalmente relacionadas aos efeitos colaterais no organismo. Portanto, o uso 
de formulações tópicas, como esmalte para unhas, surge como potencial 
alternativa para o tratamento desta patologia. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho foi desenvolver um esmalte contendo anfotericina B e avaliar sua 
eficácia frente a cepas de Candida spp. O esmalte desenvolvido apresentou 
tempo de secagem próximo a 200 segundos, conteúdo não volátil de 
aproximadamente 20,00% p/p, e foi considerado resistente à água, bem como 
foi aprovado no teste de adesão in vitro. Durante os testes de estabilidade foi 
observado decaimento na concentração do fármaco. Adicionalmente, observou-
se uma susceptibilidade fúngica in vitro da formulação frente a cepas de C. 
albicans e C. tropicalis através de ensaio de inibição em placa. Assim, o uso de 
esmaltes incorporados com anfotericina B pode ser uma alternativa promissora 
para o tratamento tópico de onicomicoses, desde que realizados mais estudos 
que assegurem sua estabilidade. 
 
Palavras-chave: Unha, anfotericina B, esmalte, onicomicoses, Candida spp. 

TITLE: AMPHOTERICIN B-LOADED NAIL LACQUER AS AN ALTERNATIVE 

TO THE ONYCHOMYCOSIS’ TREATMENT 

Abstract 

Onychomycosis is a nail infection caused by dermatophytes, non-dermatophytes 
and yeast fungi that affect patients’ quality of life. The treatment through the oral 
route brings up drawbacks, mostly related to its side effects. Therefore, the use 
of topical formulations, such as nail lacquers, emerges as potential alternatives 
to the treatment of those pathologies. Thus, the aim of this work was to develop 
a nail lacquer loaded with amphotericin B and evaluate its efficiency against 
Candida spp. strains. The developed nail lacquer showed drying time close to 
200 seconds, a non-volatile content around 20.00 % w/w, it was considered water 
resistant and passed the in vitro adhesion test. A decrease on the drug 
concentration was observed in the stability tests. Additionally, in vitro fungal 
susceptibility was observed against C. albicans e C. tropicalis through the plate 
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inhibition assay. Thus, the use of AmB-loaded nail lacquer might be a promising 
candidate for the topical treatment of onychomycosis once its stability is 
optimized. 
 
Keywords: Nail, amphotericin B, nail lacquer, onychomycosis, Candida spp. 
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TÍTULO: TAXONOMIA DO GÊNERO 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. O Brasil conta com 56 
espécies de Geastrum, o que representa pouco mais de 50% 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); Parque Estadual Botânico do Ceará 
(PEBC), no Estado do Ceará (CE). As exsicatas foram morfologicamente 
analisadas com auxílio de lupa e microscópios, tendo como resultados a 
identificação de sete amostras a nível especifico, sendo dois novos registos para 
o PEDN: Geastrum albonigrum Calonge & Mata e Geastrum floriforme Vittad. 
Além disso, Geastrum entomophilum Fazolino, Calonge & Baseia, Geastrum 
pectinatum Pers. e Geastrum javanicum Lév. são registrados pela primeira vez 
para o PEBC. 

 
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 
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it is popularly known as "stars-of-the-earth", and has species distributed across 
all continents except Antarctica. Brazil has 56 species of Geastrum, representing 
just over 50% 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); Parque Estadual Botânico do Ceará (PEBC) in the state of Ceará 
(CE). The exsiccates were morphologically analyzed with the aid of a magnifying 
glass and microscopes, resulting in the identification of eight specimens at a 
specific level. There are two new records for the PEDN: Geastrum albonigrum 
Calonge & Mata and Geastrum floriforme Vittad. In addition, Geastrum 
entomophilum Fazolino, Calonge & Baseia, Geastrum pectinatum Pers. and 
Geastrum javanicum Lév. are registered for the first time for the PEBC. 

 
 
Keywords: Basidiomycota. Gasteromycetes. Geastrales. Mycobiota. Taxonomy. 
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TÍTULO: PADRÕES DE GERMINAÇÃO E RESERVAS NUTRICIONAIS DE 

SEMENTES DE ESPÉCIES ARBÓREAS DA CAATINGA E SUA IMPORTÂNCIA 

PARA A RESTAURAÇÃO 

Resumo 

 

As regiões semiáridas apresentam ampla variação temporal em relação a 
precipitação, estando caracterizada por longos períodos de seca, marcados por 
pequenas temporadas de chuvas erráticas. A dormência em sementes pode ser 
compreendida como a inaptidão do embrião em germinar, em um determinado 
intervalo de tempo, sob condições e recursos favoráveis à germinação de 
sementes não dormentes. O tamanho da semente e a composição de reserva 
podem desempenhar um papel relevante no processo de estabelecimento das 
sementes e plântulas. Portanto, o objetivo desse estudo é verificar como 
características morfológicas e bioquímicas das sementes de espécies arbóreas 
da Caatinga de interesse para restauração estão relacionados com seus padrões 
de dormência e velocidade de germinação. Para isso, sementes de 16 espécies 
arbóreas da Caatinga foram coletadas e submetidas a cinco níveis de tratamento 
para o teste de superação de dormência: controle, escarificação mecânica, 
escarificação química, escarificação térmica e imersão em ácido giberélico. Além 
disso, foi realizada a determinação bioquímica para os seguintes compostos de 
reservas: lipídios neutros, amido, açúcares não redutores e proteína. Os 
resultados apresentados indicam que espécies arbóreas da Caatinga 
apresentam ampla variação na dormência. Dentre as sementes que possuíram 
algum grau de dormência, a física se mostrou predominante. Além disso, os 
açúcares não redutores favorecem o aumento da velocidade da germinação. 

 
 
Palavras-chave: Superação de dormência, velocidade de germinação e 

conteúdo de reserve 

TITLE: GERMINATION PATTERNS AND NUTRITIONAL RESERVES SEEDS 

OF SPECIES CAATINGA ARBOREA AND ITS IMPORTANCE FOR 

RESTORATION 

Abstract 
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Semi-arid regions suffer a wide temporal variation in precipitation with long 
periods of drought, alternated by small periods of erratic rains. Seed dormancy 
can be un-derstood as the inability of the embryo to germinate, in a given period 
of time, under conditions and resources that would otherwise be favourable to the 
germination of non-dormant seeds. Seed size and seed reserve composition may 
play a relevant role in the seed and seedling establishment process. Therefore, 
the aim of this study is to verify how morphological and biochemical 
characteristics of seeds from Caatinga tree species, that are important for 
restoration, are related to their patterns of dormancy and germina-tion speed. 
Seeds of 16 tree species were collected and submitted to germination tests with 
five treatments to break dormancy: control, mechanical scarification, chemical 
scarification, thermal chock and immersion in gibberellic acid. In addition, we 
performed the biochemical determination for the following storage reserves: 
neutral lipids, starch, non-reducing sugars and proteins. The results indicate that 
Caatinga tree species present a wide variation in their dormancy capabilities. 
Among the seeds that had some degree of dormancy, mechanical scarification 
proved to be the most efficient treatment to over-come dormancy. In addition, the 
results indicate that increases of non-reducing sugars in the seed reserve are 
related to lower dormancy and higher germination speed. 
 
Keywords: Overcoming dormancy, germination speed and reserve content. 
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TÍTULO: Anatomia dos ossos do esqueleto pós-cranial de catetos 

Resumo 

O cateto (Tayassu tajacu, Linnaeus, 1758) é um mamífero de porte médio, que 
vem sendo criado em cativeiro com fins comerciais em outros países e que pode 
vir a ser uma fonte de renda alternativa à pecuária tradicional. O objetivo desse 
estudo foi descrever composição óssea dos cortes de carne paleta e pernil, bem 
como a anatomia desses ossos apendiculares em Tayassu tajacu. Utilizaram-se 
05 metades de 05 catetos fixadas em solução aquosa de formol a 10% oriundos 
do acervo do laboratório de Anatomia Veterinária da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) e um esqueleto completo de outro cateto pertencente 
ao Museu de Ciências Morfológicas da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) campus Natal, para estudo dos ossos do esqueleto. Os animais 
foram dissecados, os ossos foram macerados e minuciosamente analisados e 
descritos. A parte óssea do corte paleta (membro torácico) do cateto é composta 
pela escápula, úmero, rádio, ulna, além dos ossos da mão. No pernil (membro 
pélvico) é composta pelo osso coxal, fêmur, tíbia, fíbula e osso do pé. O padrão 
ósseo encontrado no cateto é semelhante ao de espécies domésticas como 
ruminantes e suínos, porem possui particularidades anatômicas que 
caracterizam a espécie. 
 
Palavras-chave: Cateto. Mamífero. Morfologia descritiva. 

TITLE: The anatomy of Bones of the Postcranial Skeleton from “Catetos” 

Abstract 

The "Cateto" (Tayassu tajacu, Linnaeus, 1758) is medium size mammal, is being 
bred in captivity for commercial purpose in other countries and can be one of 
possibility of income of traditional livestock. The main point from this study it’s 
was describe the bone composition of cuts of meat paletta and gammon, as well 
as the appendicular anatomy of these bones in Tayassu tajacu. It was use five 
halves of five “Catetos” were fixed in 10% aqueous formalin solution coming from 
the laboratory of Veterinary Anatomy of the Federal University of Campina 
Grande (UFCG) collection and one other complete skeleton coming from another 
"cateto" belonging to the Museum of Morphological Sciences of the Federal 
University of Rio Grande do Norte (UFRN) Natal campus, to study bones from 
skeleton. The bones were thoroughly analyzed and described. The bony part of 
the palette cut (thoracic limb) from “Cateto” is composed of the scapula, humerus, 
radius, ulna, as well to the bones of the hand. In the gammon (pelvic limb) is 
composed of the coxal bone, femur, tibia, fibula and foot bone. The bone standard 
found on “Cateto” is similar to that of domestic species such as equines, 
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ruminants, swine, however has some anatomical features that characterize the 
species. 
 
Keywords: Cateto. Mammal. Descriptive morphology. 
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TÍTULO: Plano de trabalho sobre as práticas corporais de aventura 

Resumo 

Ao longo do tempo os desportos de aventura têm angariado novos adeptos, o 
que tem reaproximado o ser humano à natureza. A partir disso, este trabalho 
objetiva avaliar a influência da prática do slackline no comportamento dos 
adeptos deste esporte. Participaram da pesquisa 8 indivíduos de ambos os 
sexos, com idades entre 18 e 32 anos, utilizando como ferramentas de avaliação 
a Escala de Ecocentrismo e Antropocentrismo e entrevistas semiestruturadas. 
Percebeu-se que a aproximação da prática à natureza favoreceu 
comportamentos pró-ambientais. Além disso, o grupo demonstrou 
características ecocentristas positivas, referentes à escala utilizada. Considera-
se que o planejamento de aulas executado não influenciou no modo de viver dos 
praticantes, já que estes demonstraram preocupações ambientais desde o início 
das ações. 
 
Palavras-chave: Lazer. Sensibilização Ambiental. Esportes na Natureza. 

TITLE: ECOCENTRIST PROFILE OF SLACKLINE ADEPTS: INTERFACES OF 

PRACTICE AND NATURE 

Abstract 

Over time, adventure sports have attracted new fans, which has reconnected the 
human being with nature. From this, the study aims to evaluate the influence of 
the practice of slackline on the behavior of the adepts of this sport. Eight 
individuals of both sexes, aged between 18 and 32 years old, participated in the 
study, using the Ecocentrism and Anthropocentrism Scale and semi-structured 
interviews as tools of evaluation. It was noticed that the approximation of the 
practice to the nature favored pro-environmental behaviors. In addition, the group 
demonstrated positive ecocen-tric characteristics, referring to the scale used. It 
is considered that the class plan-ning performed did not influence the way of life 
of the practitioners, since these showed environmental concerns from the 
beginning of the actions. 
 
Keywords: Leisure. Environmental Sensitization. Sports in the Nature. 
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TÍTULO: Análise da Relação entre a expressão de miRNA e o status de vitamina 

E em pacientes com carcinoma tireoidiano 

Resumo 

A vitamina E tem sido investigada há muito tempo por suas potenciais 
propriedades preventivas em doenças como as cardiopatias e o câncer. Além 
desse importante papel, ela também pode influenciar a expressão de miRNAs. 
A fim de conhecer melhor o efeito desta vitamina foi realizado uma pesquisa no 
Hospital Doutor Luiz Antônio, localizado em Natal/RN. Participaram do estudo 
pacientes adultos, antes e após serem submetidos a tireoidectomia por suspeita 
de câncer de tireóide. Foram coletados sangue, para fins de dosagem sérica da 
concentração de alfa-tocoferol (principal metabólito da vitamina E). Quarenta e 
seis indivíduos com Carcinoma Papilífero da Tireoide (CPT) foram incluídos no 
estudo. Observou-se que após 30 dias de cirurgia, 58,1% dos pacientes com 
extensão extratireoidiana apresentavam níveis séricos de alfa-tocoferol abaixo 
da mediana (p=0,046). Além disso, indivíduos com valores abaixo de 1650,65 
µg/dL 60 dias após cirurgia, tiveram 9,8 maior risco de expressarem CPT com 
invasão angiolinfática. A diminuição na concentração de alfa-tocoferol nesses 
pacientes, possivelmente, se deve à maior absorção de vitamina E pelos tecidos 
tumorais, para agir na eliminação dos peróxidos lipídicos. Sugere-se que o 
aumento nas concentrações séricas de alfa-tocoferol em pacientes com CPT 
pode agir como fator de proteção em desfechos histopatológicos mais 
agressivos. Tal achado pode nortear outros estudos na obtenção de estratégias 
de tratamento e marcadores de prognósticos da doença. 

 
Palavras-chave: Vitamina E, alfa-tocoferol, neoplasias da glândula tireoide. 

TITLE: Analysis of the relationship between miRNA expression and vitamin E 

status in patients with thyroid carcinoma 

Abstract 

 

Vitamin E has long been investigated for its potential preventive properties in 
diseases such as heart disease and cancer. In addition to this important role, it 
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may also influence the expression of miRNAs. In order to know more about the 
effect of this vitamin, a study was carried out at the Doctor Luiz Antônio Hospital, 
located in Natal / RN. Adult patients participated in the study before and after 
undergoing thyroidectomy due to suspected thyroid cancer. Blood was collected 
for the purpose of serum concentration of alpha-tocopherol (the main metabolite 
of vitamin E). Forty-six individuals with Thyroid Papillary Carcinoma (TPC) were 
included in the study. It was observed that after 30 days of surgery, 58.1% of 
patients with extrathyroidal extent had serum alpha-tocopherol levels below the 
median (p = 0.046). In addition, individuals with values below 1650.65 μg / dL 60 
days after surgery had a 9.8 higher risk of expressing CPT with angiolymphatic 
invasion. The decrease in alpha-tocopherol concentration in these patients is 
possibly due to the greater absorption of vitamin E by the tumor tissues, to act in 
the elimination of the lipid peroxides. It is suggested that the increase in serum 
alpha-tocopherol concentrations in patients with TLC may act as a protective 
factor in more aggressive histopathological outcomes. This finding may guide 
other studies in obtaining treatment strategies and markers of disease prognosis. 

 
 
Keywords: Vitamin E, alpha-tocopherol, thyroid neoplasms. 
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TÍTULO: PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO DE EXPERIMENTOS APLICADO 

AO DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES CONTENDO POLÍMERO 

TETRONIC® E ARGILA LAPONITA®. 

Resumo 

A β-lapachona é extraída de plantas da família Bignoniaceae como Ipê Roxo ou 
Pau d’arco (Tabebuia avellanedae Lor); A baixa solubilidade em água da β-
lapachona é um fator limitante para sua aplicação. Tetronic® é um copolímero 
de quatro braços de poli (óxido de etileno) e poli (óxido de propileno) com uma 
amina central sensível ao pH. Laponita® é uma argila sintética que pertence ao 
grupo esmectita de filossilicatos que são caracterizados por cristais tetraédricos 
e octaédrica. Tetronics® T904, T90R4 e T1304 e uma mistura de T904 e T90R4 
(80% de T904 e 20% de T90R4) foram utilizados em concentrações de 1 a 20% 
(m/m) com ou sem a presença de Laponita® em concentrações de 1,5 e 3% 
(m/m), com adição de β-lapachona em todas as formulações. Os parâmetros 
estudados foram: solubilidade da β-lapachona nas formulações através, 
comportamento de fases dos sistemas híbridos; analise estatística através do 
planejamento fatorial usando Statistica®; analise termogravimétrica da 
formulação selecionada pelo planejamento fatorial. Os resultados mostraram 
uma forte influência da temperatura e concentração de Laponita®. A amostras 
contendo uma mistura de T1304 20% com 1,5% de Laponita® demonstraram 
maior capacidade de solubilização da β-lapachona e comportamento de fase 
adequado para o trabalho; A termogravimetria da formulação selecionada 
mostrou maior resistência a degradação por parte da β-lapachona quando 
adicionada ao sistema hibrido contendo Tetronic® e Laponita® . 
 
Palavras-chave: β-lapachona. Tetronic®. Laponita®. Planejamento fatorial. 

TITLE: STATISTICAL PLANNING OF EXPERIMENTS APPLIED TO THE 

DEVELOPMENT OF FORMULATIONS CONTAINING POLYMER TETRONIC® 

AND ARGILA LAPONITA®. 

Abstract 

β-lapachone is extracted from plants of the family Bignoniaceae as Ipê Roxo or 
Pau d'arco (Tabebuia avellanedae Lor); found in some Brazilian regions and the 
different historical plants, proving to be a promising alternative; However, the low 
water solubility of β-lapachone is a limiting factor for its application. Tetronic® is 
a low weight polyester (polyester) and poly (propylene oxide) copolymer with a 
central pressure at pH. Laponite® is a synthetic clay belonging to the smectite 
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group of filosilicates which are characterized by tetrahedral and octahedral 
crystals. Laponite® surfaces exhibit negative loads, while edge loads are pH 
dependent; The loads on the faces of Laponita® discs allow the absorption Factor 
analysis using ANOVA shows, through Pareto charts and response areas, how 
variables independently and participation can influence this outcome. The results 
are influenced by the temperature and concentration of Laponite®. Samples 
containing a mixture of 20% T1304 and 1.5% Laponita® showed higher 
solubilization capacity of β-lapachone and adequate phase behavior at work; The 
thermogravimetry of the formulation is more resistant to degradation of β-
lapachone when added to the hybrid system containing Tetronic® and Laponita®. 
 
Keywords: β-lapachone. Tetronic®. Laponita®. Factorial planning. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 931 

 

CÓDIGO: SB1072 

AUTOR: LUIZ HENRIQUE COSTA DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: GIULIANNA PAIVA VIANA DE ANDRADE SOUZA 

 

 

TÍTULO: Efeito antiviral de condroitim sulfato e heparam sulfato isolado de rejeito 

da tilapicultura 

Resumo 

A biodiversidade marinha mostrou ser rica em uma gama enorme de 
biomoléculas ativas, que vem impulsionando uma série de estudos 
farmacológicos, como exemplo dos glicosaminoglicanos sulfatados (GAGs). Os 
GAGs são macromoléculas constituintes dos proteoglicanos na matriz 
extracelular, e conseguem interagir com diversas proteínas e patógenos, sendo 
capaz de causar efeito em muitas patologias diferentes, tais como antiviral e anti-
inflamatório. Logo, esse trabalho avaliou a atividade antiviral destes tipos de 
compostos, em especial o condroitin sulfato extraído dos rejeitos da cultura de 
tilápia (Oreochromis niloticus), cujo descartes tem impacto ambiental negativo. 
Para isso, os rejeitos foram recolhidos e processados em proteólise e 
cromatografia de troca iônica. Os nossos resultados demonstram que o 
condroitin sulfato extraído das vísceras da tilápia teve um rendimento viável e 
um perfil semelhante ao extraído de outras fontes, podendo ser utilizado em 
diversos outros testes e estudos subsequentes, além de reduzir o impacto 
ambiental. 
 
Palavras-chave: Condroitin sulfato; Antiviral; glicosaminoglicano, Oreochromis 

nilotic 

TITLE: Antiviral effect of chondroitin sulfate and heparan sulfate isolated from 

tilapia culture rejects. 

Abstract 

Marine biodiversity has been shown to be rich in a wide range of active 
biomolecules, that have been driving a number of pharmacological studies, such 
as sulfated glycosaminoglycans (GAGs). GAGs are macromolecules constituting 
proteoglycans in the extracellular matrix, and are able to interact with various 
proteins and pathogens, being able to cause effect in many different pathologies, 
such as antiviral and anti-inflammatory. Therefore, this work evaluated the 
antiviral activity of these types of compounds, especially chondroitin sulfate 
extracted from the tilapia (Oreochromis niloticus), whose discards have a 
negative environmental impact. For this, the tailings were collected and 
processed in proteolysis and ion exchange chromatography. Our results 
demonstrate that chondroitin sulfate extracted from tilapia viscera had a viable 
yield and a profile similar to that obtained from other sources and could be used 
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in several other tests and subsequent studies, besides reducing the 
environmental impact. 
 
Keywords: Chondroitin sulphate; Antiviral; glycosaminoglycan, Oreochromis niloti 
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TÍTULO: INSTALAÇÃO E AVALIAÇÃO INICIAL DO CAMPO DE 

APODRECIMENTO DE MADEIRAS 

Resumo 

A Caatinga vem sendo explorada de forma ilegal e insustentável, e apesar disso, 
sua vegetação fornece recursos para subsistência, principalmente lenha e 
madeira. As propriedades tecnológicas das madeiras da Caatinga têm sido 
pouco estudadas. A durabilidade natural da madeira ao apodrecimento e ao 
ataque de insetos é uma característica determinante para o seu uso. Portanto, 
para sua avaliação, são necessários ensaios específicos. Assim, o trabalho tem 
como objetivo avaliar a durabilidade natural da madeira de espécies da Caatinga 
em campo de apodrecimento. O campo de apodrecimento foi instalado em uma 
área plana de 20 m x 50 m, situada na área experimental da Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias, localizada no município de Macaíba-RN. 
Foram utilizadas pequenas estacas, tendo entre 8 e 10 repetições por espécie, 
sendo implantadas 106 amostras de 11 espécies de madeiras da Caatinga. A 
avaliação foi realizada periodicamente e o nível de apodrecimento foi 
determinado utilizando-se uma escala de notas. As estacas observadas 
compreenderam, no período inicial de 6 (seis) meses, uma boa resistência aos 
agentes deterioradores, no qual foram encontrados fungos e cupins na maioria 
das espécies. Diante ao nível de apodrecimento das madeiras, não houve 
degradação intensa ou quebra das amostras. Os resultados iniciais são 
incipientes e não permitem uma conclusão sobre a durabilidade natural das 
espécies. 

 
Palavras-chave: Caatinga; Durabilidade; Estaca. 

TITLE: INSTALLATION AND INITIAL EVALUATION OF A WOOD rot FIELD 

Abstract 

The Caatinga is being exploited in illegal and unsustainable, and yet, its 
vegetation provides resources for subsistence, mainly wood and wood. The 
technological properties of wood Caatinga have been little studied. The natural 
durability of wood rot and insect attack is a decisive feature for your use. So to 
review, are needed specific tests. Thus, the study aims to evaluate the natural 
durability of wood species of Caatinga decaying field. The rot camp was installed 
on a flat area of 20 mx 50 m, located in the experimental area of the Academic 
Unit Specialized in Agricultural Sciences, in the city of Macaíba-RN. Small 
cuttings were used, with between 8 and 10 replicates per species, 106 being 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 934 

 

implanted samples of 11 species of wood Caatinga. The evaluation was carried 
out periodically and decay level was determined using a grading scale. Cuttings 
comprised observed in the initial period of six months, a good resistance to 
spoilage agents, in which fungi and termites were found in most species. On the 
level of decay of the woods, there was intense degradation or breakage of the 
samples. Initial results are incipient and do not allow a conclusion on the natural 
durability of the species. good resistance to spoilage agents, in which fungi and 
termites were found in most species. On the level of decay of the woods, there 
was intense degradation or breakage of the samples. Initial results are incipient 
and do not allow a conclusion on the natural durability of the species. 
 
Keywords: Caatinga; Durability; Stake. 
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TÍTULO: LAMP-PCR DE REGIÃO MULTICÓPIA PARA O RÁPIDO 

DIAGNÓSTICO DA HISTOPLASMOSE 

Resumo 

 

 A histoplasmose é uma micose sistêmica causada pelo fungo de caráter 
oportunista Histoplasma capsulatum. Atualmente as micoses sistêmicas estão 
aumentando, e um dos fatores fomentadores dessa realidade é a disseminação 
do vírus da imunodeficiência adquirida (AIDS). 

 

 Os métodos de diagnóstico conhecidos são pouco eficientes, ou 
demasiadamente caros para serem aplicados a uma rotina laboratorial. O padrão 
ouro para diagnósticos de  micoses é a cultura microbiológica, entretanto no caso 
da supracitada doença, o agente causador demora até 4 semanas para crescer, 
o que pode ser fatal para o paciente acometido por tal micose. Também podemos 
citar o testes sorológicos, métodos de visualização de formas leveduriformes 
intracelulares no creme leucocitário, técnica utilizada no hospital Giselda 
Trigueiro, e testes moleculares, como Nested-PCR. No presente estudo, é 
proposto um método de amplificação isotermal (LAMP), cujo alvo é uma região 
repetitiva, codificadora de rRNA, e por isso, dando retorno de uma maior 
sensibilidade ao método apontado. O método de LAMP (Loop-mediated 
isothermal amplification) além de demonstrar ser mais sensível e específico, tem 
como principal particularidade o fato de ser dispensável a necessidade de 
termociladores, uma vez que a reação acontece em banho maria. 

 
 
Palavras-chave: Hisyoplasmose, Histoplasma Capsulatum, LAMP-PCR, 

Diagnóstico 

TITLE: LAMP-PCR OF A MULTICOPY REGION FOR THE RAPID DIAGNOSIS 

OF HISTOPLASMOSIS 
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Abstract 

 Histoplasmosis is a systemic mycosis caused by the opportunistic fungus 
Histoplasma capsulatum. Currently systemic mycoses are increasing, and one of 
the factors fomenting this reality is the spread of acquired immunodeficiency virus 
(AIDS). The available diagnostic methods are poorly efficient, or too expensive 
to be applied in laboratorial routine. The gold standard for diagnosis of mycoses 
is the microbiological culture. However, in the case of the aforementioned 
disease, the causative agent takes up to 4 weeks to grow, which can be fatal for 
the patient affected. Also, serological tests, despite possible cross reactions, may 
not be very helpful for those patients with HIV; methods of direct visualization of 
intracellular yeast forms are not specific and molecular tests, such as Nested-
PCR, despite their sensitivity and specificity are too expensive. Herein we 
propose an isothermal amplification (LAMP), whose target is a repeating region, 
encoding rRNA, for H. capsulatum detection. Besides being faster than other 
molecular methods LAMP is also cheaper. 
 
Keywords: Histoplasmosis, histoplasma, LAMP-PCR, diagnosis 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE SONO E RENDIMENTO ACADÊMICO 

EM ESTUDANTES DE MEDICINA DE CAICÓ-RN 

Resumo 

O tempo é uma marca evolutiva incorporada aos nossos genes. O mecanismo 
completo de ajuste do relógio interno às vinte e quatro horas do dia rendeu o 
premio Nobel de Medicina 2017 e mostra que somos uma espécie que 
vantajosamente conseguiu antecipar modificações corporais às mudanças do 
meio externo. Sincronizar atividade e repouso ao ciclo claro escuro é crucial à 
saúde dos indivíduos. Avaliou-se o padrão de sono dos estudantes de graduação 
em Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) do Rio Grande 
do Norte, em Caicó. Estudo transversal, descritivo, quantitativo, realizado numa 
única coleta em agosto de 2017; com 117 alunos que informaram o sexo, a 
idade, suas medidas antropométricas e preencheram questionário auto-aplicável 
de Munique. Resultados: predominou a faixa de 18 a 21 anos (64%); o sexo 
masculino (55,6%); sobrepeso e obesidade alcança 35%; a distribuição dos 
cronotipos assemelha-se à curva normal, maior percentual de cronotipo 
intermediário (31,6%) e diminuição dos valores nos extremos de matutinidade 
(7,7%) e vespertinidade (2,1%). Faz-se necessário e urgente discutir-se sobre 
sono. Numa escola cujo modelo pedagógico é centrado no aluno, com 
predominância de metodologias ativas de ensino, onde é exigido dele, 
diariamente, o melhor bem estar e desempenho, não há questão mais importante 
para a formação médica que a qualidade do sono e, consequentemente de vida 
dos seus discentes. 
 
Palavras-chave: Cronobiologia; Privação do Sono; Estudantes de Medicina; 

TITLE: Evaluation of the sleep pattern in medical students in CAICÓ-RN. 

Abstract 

Time is an evolutionary brand incorporated into our genes. The complete 
mechanism of adjusting the internal clock at 24 hours of the day yielded the Nobel 
prize of Medicine 2017 and shows that we are a species that advantageously 
managed to anticipate bodily modifications to the changes of the external 
environment. Synchronizing activity and resting to the dark light cycle is crucial 
to the health of individuals. It was evaluated the sleep pattern of undergraduate 
students in medicine of the Multicampi School of Medical Sciences (EMCM) of 
the Rio Grande do Norte, in Caicó. Cross-study, descriptive, quantitative, carried 
out in a single collection in August 2017; 117 students informed the sex, age, 
their anthropometric measurements and completed questionnaire from Munich. 
Results: it predominated the range from 18 to 21 years (64%); male (55.6%); 
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overweight and obesity reaches 35%; The distribution of cronotiposs resembles 
the normal curve, higher percentage of intermediate cronotipo (31.6%) and 
decreased values at the extremes of mornings (7.7%) and vespertinidade (2.1%). 
It is necessary and urgent to discuss about sleep. In a school whose pedagogical 
model is centered on the student, with the predominance of active teaching 
methodologies, where it is required of him, daily, the best well being and 
performance, there is no more important question for the medical training than 
the quality of sleep and, hence the life of their students. 
 
Keywords: Chronobiology Discipline; Sleep Deprivation; Students, Medical; 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RISCO DE OLHO SECO E 

RESSECAMENTO OCULAR EM PACIENTES ADULTOS EM PÓS-

OPERATÓRIO IMEDIATO 

Resumo 

Este estudo teve como objetivo mensurar a gravidade do Olho Seco em 
pacientes adultos, no período pós-operatório imediato. Trata-se de um estudo 
quantitativo, observacional, individuado, descritivo, analítico e de corte 
transversal, realizado no Centro Cirúrgico (CC) e na Unidade de Recuperação 
Pós-Anestésica (URPA) de um hospital universitário da cidade de Natal, Rio 
Grande do Norte (RN), durante o período de Maio a Agosto de 2017. A amostra 
foi calculada em 157 pessoas, todos pacientes adultos e submetidos a cirurgias 
eletivas. Os dados coletados foram organizados em uma planilha no Excel 2016 
e, em seguida, analisados pelo software Statistical Package for the Social 
Science (SPSS) versão 22.0. Os colaboradores da coleta de dados foram 
submetidos a avaliações teórico-práticas e devidamente capacitados. Dois 
enfermeiros diagnosticadores que trabalham com o fenômeno Ressecamento 
Ocular e/ou DE Risco de Olho Seco, foram selecionados levando em 
consideração suas competências. Este estudo obteve anuência do diretor do 
hospital e parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN nº 
2.004.545.  O estudo demonstrou que a prevalência do DE Risco de Olho Seco 
foi de 14,65% e o do Ressecamento Ocular de 85,35% nos pacientes em pós-
operatório imediato. Com isso, o presente estudo tem grande relevância na 
prevenção do Ressecamento Ocularem pacientes adultos em pós-operatório 
imediato. 
 
Palavras-chave: Enfermagem. Síndromes do Olho seco. Centro Cirúrgico. 

TITLE: DIAGNOSIS OF NURSING RISK OF DRY EYE AND OCULAR 

SURGERY IN ADULT PATIENTS IN IMMEDIATE POST-TREATMENT 

Abstract 

This study aims to measure the severity of Dry Eye in adults, in the immediate 
postoperative period; as well as to relate the risk factors and the Ocular Dryness 
with the Diagnosis of Nursing (DN) Dry-eye risk in the immediate postoperative 
period of said population. This is a quantitative, observational, individualized, 
descriptive, analytical and cross-sectional study, performed in the Surgical 
Center (SC) and in the Post-Anesthetic Recovery Unit (URPA) of a university 
hospital in the city of Natal, Rio Grande do Norte (RN), during the period of May 
and August of 2017. The sample was calculated in 157 people, all adult and 
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submitted to elective surgeries. The data collected has been organized into a 
worksheet in Excel 2016 and then analyzed by the Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) version 22.0. Data collection collaborators were submitted to a 
theoretical-practical review and properly trained. Two nurse-diagnosticians 
working with the Eye-Drying phenomenon and/or DN Dry-eye risk were selected 
carrying on their capabilities. This study obtained the consent of the director of 
the hospital and favorable opinion of the Committee of Ethics in Research (CEP) 
of UFRN nº 2.004.545. The study demonstrated a prevalence of Dry Eye Risk of 
14.65% and Ocular Dryness of 85.35% in patients in the immediate postoperative 
period. Therefore, the present study has great relevance in the prevention of 
Adult Dryness in the immediate postoperative period. 
 
Keywords: Nursing. Dry Eye Syndromes. Surgicenters. 
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TÍTULO: EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM 

ESCOLARES 

Resumo 

 

Helmintíases são doenças que acometem crianças em idade escolar. Isso se dá 
devido à falta de informação relacionada a medidas de higiene pessoal e o 
contato em ambientes de risco.O processo de educação em saúde é 
considerado uma importante ferramenta para prevenir doenças. O objetivo do 
trabalho foi avaliar a efetividade de um programa de educação em saúde em 
escolares direcionado a prevenção de doenças helmínticas. Trata-se de uma 
pesquisa de intervenção do tipo ensaio clínico profilático. O estudo foi realizado 
em uma Escola Estadual no município de João Pessoa-PB, sendo incluídos 
escolares do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II. A metodologia consta das 
seguintes etapas: Baseline, Intervenção educativa, Pós-teste T1 realizado um 
mês após a intervenção e Pós-teste T2 realizado um ano após a finalização do 
projeto e aplicação do Teste com Grupo Controle. Os resultados preliminares 
apontam que após aplicação da intervenção o número de acertos relacionados 
a transmissão das doenças foram: Ascaridíase (86,7%), Enterobiose (86,7%), 
Esquistossomose (89,6%), Ancilostomíase (87,4%) e Teníase (84,4%). Um ano 
após a intervenção educativa os resultados se mantiveram positivos Ascaridíase 
(77,8%), Enterobiose (72,7%), Esquistossomose (80,7%), Ancilostomíase 
(74,1%) e Teníase (83%). Assim, os resultados apontam que o modelo de 
intervenção proposto mostrou-se efetivo e que a metodologia utilizada pode ser 
recomendada para intervenções em escolares nessa faixa etária. 

 
 
Palavras-chave: Educação em saúde. Helmintíases. Parasitologia. 

TITLE: EFFECTIVENESS OF A HEALTH EDUCATION PROGRAM IN 

SCHOOLS 

Abstract 
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Helminthiases are diseases that affect children of school age. This is due to the 
lack of information related to personal hygiene measures and contact in risky 
environments. The health education process is considered an important tool to 
prevent diseases. The objective of this study was to evaluate the effectiveness of 
a school health education program aimed at the prevention of helminthic 
diseases. This is an interventional research of the type prophylactic clinical trial. 
The study was carried out in a State School in the city of João Pessoa-PB, and 
included students from the 6th and 7th grades of Elementary School II. The 
methodology consists of the following steps: Baseline, Educational intervention, 
Post-test T1 performed one month after the intervention and Post-test T2 
performed one year after project completion and application of the Control Group 
Test. Preliminary results indicate that after the application of the intervention the 
number of hits related to the transmission of the diseases were: Ascaridiasis 
(86.7%), Enterobiosis (86.7%), Schistosomiasis (89.6%), Ancylostomiasis ) and 
teniasis (84.4%). One year after the educational intervention, the results 
remained positive Ascaridiasis (77.8%), Enterobiosis (72.7%), Schistosomiasis 
(80.7%), Ancylostomiasis (74.1%) and Teniasis (83%). Thus, the results show 
that the proposed intervention model was effective and that the methodology 
used can be recommended for interventions in schoolchildren in this age group. 

 
 
Keywords: Health education. Helminthiases. Parasitology 
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TÍTULO: Interferência de diferentes duplas tarefas cognitivo-motoras sobre 

controle postural dinâmico de idosos com CCL, Doença de Parkinson e idosos 

saudáveis 

Resumo 

Objetivo: Investigar a interferência de diferentes duplas tarefas (DT) cognitivo-
motoras sobre controle postural dinâmico de idosos com CCL e Doença de 
Parkinson, comparando-os a idosos saudáveis. Metodologia: Estudo com 
desenho transversal e analítico, realizado na Faculdade de Ciências da Saúde 
do Trairi – FACISA. Os participantes foram alocados em 3 grupos distintos: 
indivíduos com Comprometimento Cognitivo Leve (CCL), indivíduos com doença 
de Parkinson (DP) e idosos hígidos. A avaliação motora foi realizada através do 
teste Foot Eight Walking (FW8) e Time Up and Go (TUG), que foram adaptados 
para serem realizados de três formas: marcha simples, marcha com tarefa 
motora e marcha com tarefa cognitiva. Resultados: O grupo de idosos com CCL, 
apresentou maior acréscimo de tempo durante a tarefa cognitiva e motora na 
pista em ‘8’. No TUG motor e TUG simples foram realizados em maior tempo 
pelo grupo de idosos com DP. Conclusão: Esses resultados agregam mais 
conhecimento sobre a interferência de tarefas simultâneas na mobilidade de 
diferentes populações, sendo útil para embasar futuros ensaios clínicos com 
protocolos específicos de dupla tarefa como fonte de intervenção e sua relação 
com as quedas e funcionalidade de pessoas idosas, com DP e com CCL, visto 
que há declínio físico e redução das reservas cognitivas. 
 
Palavras-chave: Dupla Tarefa, Idosos, CCL, Parkinson. 

TITLE: Interference of different dual cognitive-motor tasks on dynamic postural 

control of elderly with CCL, Parkinson's disease and healthy elderly 

Abstract 

Objective: To investigate the interference of different cognitive-motor dual tasks 
(DT) on dynamic postural control of elderly with CCL and Parkinson's disease, 
comparing them to healthy elderly. Methodology: Cross - sectional and analytical 
study, carried out at the Faculty of Health Sciences of Trairi - FACISA. 
Participants were assigned to 3 distinct groups: subjects with mild cognitive 
impairment (CCL), individuals with Parkinson's disease (PD) and healthy elderly. 
The motor evaluation was performed through the Foot Eight Walking (FW8) and 
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Time Up and Go (TUG) tests, which were adapted to be performed in three ways: 
simple gait, gait with motor task and gait with cognitive task. Results: The group 
of elderly with CCL presented a greater increase of time during the cognitive and 
motor task in the lane in '8'. The motor TUG and simple TUG were performed in 
a longer time by the group of elderly with PD. Conclusion: These results add more 
knowledge about the interference of simultaneous tasks in the mobility of different 
populations, being useful to support future clinical trials with specific dual-task 
protocols as a source of intervention and its relation with the falls and functionality 
of elderly people with PD and CCL, since there is physical decline and reduction 
of cognitive reserves. 
 
Keywords: Double Task, Elderly, CCL, Parkinson. 
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TÍTULO: Produção microbiana de proteina a partir de resíduo de acerola 

(Malpighia emarginata D.C) destinado à alimentação animal 

Resumo 

 

A indústria de produção de alimentação animal é um dos setores que, através 
de novas tecnologias e alta demanda, fomenta um mercado promissor na 
economia brasileira. A busca por fontes alimentícias inovadoras está cada vez 
mais presentes nas indústrias, que buscam alternativas que proporcione alto teor 
de nutrientes atendendo as necessidades nutricionais desses indivíduos, 
reaproveitamento de matéria prima da produção alimentícia humana e animal, e 
retorno financeiro positivo a curto prazo. Segundo o vice-presidente executivo do 
Sindirações (Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal) Ariovaldo 
zani, Os avanços tecnológicos na indústria de rações não apenas levaram a 
ganho na nutrição e no combate a doenças nos animais, mas reduziram o 
impacto ambiental e reduziram a necessidade de espaço para a criação. A 
Agroindústria de produção de alimentos é uma grande geradora de Bioresíduos 
que proporciona ainda mais a produção de ração animal a partir destas matérias 
primas. O processamento de frutas e hortaliças e um exemplo de Agroindustria 
que produz resíduos alimentícios, que podem ser transformados em alimentação 
animal. Desta forma o presente trabalho tem com objetivo a produção de 
produção de suplementos proteicos através de bioconversão de resíduos da 
acerola com a levedura Saccharomyces cerevisiaes, em fermentação 
semissólida para ser utilizado em dieta animal em região semiárida. 

 
 
Palavras-chave: Palavras chave: fermentação semissólida, resíduo de acerola, 

levedura, 

TITLE: MICROBIAL PRODUCTION OF PROTEIN FROM RESERVOIR OF 

ACEROLA (MALPIGHIA EMARGINATA D.C) FOR ANIMAL FEEDINGR 

Abstract 

 

The animal feed industry is one of the sectors that, through new technologies and 
high demand, promotes a promising market in the Brazilian economy. The search 
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for innovative food sources is increasingly present in industries that seek 
alternatives that provide a high nutrient content to meet the nutritional needs of 
these individuals, reuse of raw material from human and animal food production, 
and positive short-term financial returns. According to the executive vice-
president of Sindirações (National Union of Animal Feed Industry) Ariovaldo zani, 
Technological advances in the feed industry not only led to gains in nutrition and 
animal disease, but reduced environmental impact and reduced need for space 
for creation. The Agroindustry of food production is a great generator of 
Bioresíduos that provides even more the production of animal feed from these 
raw materials. Processing of fruits and vegetables and an example of agro-
industry that produces food waste, which can be processed into animal feed. In 
this way the present work has the objective of producing protein supplements 
through the bioconversion of acerola residues with Saccharomyces cerevisiae 
yeast, in semi-solid fermentation to be used in animal diet in semi-arid region. 

 
 
Keywords: Key words: semisolid fermentation, acerola residue, yeast, urea, 

rumin 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 947 

 

CÓDIGO: SB1089 

AUTOR: GYDILA MARIE COSTA DE FARIAS 

ORIENTADOR: KLAYTON GALANTE SOUSA 

 

 

TÍTULO: Análise da presença e a extensão dos atributos essenciais e derivados 

relativos à Atenção Primária na Saúde da criança no município de Santa 

Cruz/RN 

Resumo 

 

Introdução: A partir da declaração de Alma-Ata, fruto da conferência de Alma Ata 
realizada em 1978, os cuidados primários e a necessidade da proteção e 
promoção da saúde foram elencados como prioritários. Nesta perspectiva o 
Sistema Único de Saúde (SUS) é estruturado em três níveis crescentes de 
complexidade tendo a Atenção Primária à Saúde (APS) como protagonista. Nos 
últimos anos a definição operacional da APS a classifica segundo atributos 
essenciais e derivados. Objetivo: Analisar da presença e a extensão dos 
atributos essenciais à Atenção Primária à Saúde da criança no município de 
Santa Cruz/RN. Metodologia: Estudo descritivo com delineamento transversal e 
abordagem quantitativa, o qual foi realizado no município de Santa Cruz/RN. A 
população estudada foram as mães ou responsáveis pelas crianças nascidas de 
janeiro a 31 de dezembro de 2016 cadastradas nas 5 UBS analisadas, a amostra 
contou com 134 crianças, destas 43 foram incluídas no estudo e 91 excluídas. 
Resultados: Diante dos dados encontrados na análise das UBS, constatou-se 
que os serviços não apresentaram orientação para a APS, em relação a 
presença e extensão dos atributos essenciais, decorrentes de baixos escores 
médios. No entanto, o número de cuidadores participantes, não refletem as reais 
dimensões das crianças assistidas no município, pois, barreiras foram 
encontradas para a obtenção da amostra. 

 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Avaliação em Saúde; Qualidade da 

Assistência 

TITLE: Analysis of the presence and extent of the essential attributes related to 

primary health care in the city of Santa Cruz / RN. 

Abstract 

Introduction: Since the Alma Ata Declaration, the result of the Alma Ata 
conference held in 1978, primary care and the need for health protection and 
promotion were listed as priorities. In this perspective, the Unified Health System 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 948 

 

(SUS) is structured in three increasing levels of complexity, with Primary Health 
Care (PHC) as the protagonist. In recent years the operational definition of APS 
classifies it according to essential attributes and derivatives. Objective: To 
analyze the presence and extent of attributes essential to Primary Health Care in 
the city of Santa Cruz / RN. Methodology: Descriptive study with a cross - 
sectional design and quantitative approach, which was carried out in the 
municipality of Santa Cruz / RN. The study population was the mothers or 
guardians of children born from January to December 31, 2016 enrolled in the 5 
UBS analyzed, the sample had 134 children, of these 43 were included in the 
study and 91 excluded. Results: In view of the data found in the UBS analysis, it 
was verified that the services did not present orientation for PHC, in relation to 
the presence and extension of the essential attributes, due to low scores. 
However, the number of participants does not reflect the real dimensions of the 
children assisted in the municipality, because some aspects, among them, 
inappropriate addresses areas discovered by the teams and children that were 
no longer accompanied by the BHU, limited the study. 
 
Keywords: Primary Health Care; Health Evaluation; Quality of Health Care. 
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TÍTULO: Avaliação da capacidade funcional segundo teste de caminhada 

incremental em pacientes com DPOC. 

Resumo 

Intodução: Embora a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) seja uma 
doença pulmonar, as manifestações clínicas desta, alcançam outros sistemas 
que contribuem de grande forma para o aumento da morbi-mortalidade dos 
pacientes. Dentre esses, a disfunção do sistema musculoesquelético se destaca, 
tendo em vista que influencia diretamente no desempenho físico e na 
funcionalidade. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional analítico 
transversal, onde foi avaliada a capacidade funcional de indivíduos com DPOC, 
segundo o Teste de Caminhada Incremental (TCI). A análise estatística foi 
realizada de forma descritiva, utilizando média e desvio padrão, foi utilizado o 
pacote estatístico GraphPad Prism 5.0. Resultados: A amostra foi constituída por 
sexo masculino (62,5%) e do sexo feminino (37,5%) e com média de idade de 
60 anos (±14,09). Os voluntários apresentaram em média 131,4 (±21,9) mm Hg, 
para Pressão Arterial Sistólica e 81,4 (±8,9) mm Hg, para Pressão Arterial 
Diastólica; Frequência cardíaca de 81,5 (±9,2) batimentos por minuto; SPO2 de 
98% (±1,1) e índice de massa corporal de 28,8(±4,1) Kg/m2. 57,1% dos 
voluntários eram ex-fumantes e 42,9% ainda fumavam no momento de 
avaliação. A amostra realizou, em média, uma distância percorrida de 237,5 
metros, que corresponde ao estágio 5º do teste. Conclusão: Os indivíduos 
avaliados apresentaram diminuição na capacidade funcional segundo o TCI, 
uma vez que o valor, em metros percorridos, correspondeu a 53,9% da distância 
prevista. 
 
Palavras-chave: Capacidade Funcional, DPOC, Teste da caminhada 

incremental. 

TITLE: EVALUATION OF FUNCTIONAL CAPACITY ACCORDING TO 

INCREMENTAL WALK TEST IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE. 

Abstract 
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Intoduction: Although chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a 
pulmonary disease, the clinical manifestations of it, reach other systems that 
contribute greatly to increase morbidity and mortality of patients. Among these, 
dysfunction of the musculoskeletal system stands out, considering that it directly 
influences physical performance and functionality. Methodology: This is a cross-
sectional observational study, in which the functional capacity of individuals with 
COPD was assessed according to the Incremental Walk Test (TCI). Statistical 
analysis was performed in a descriptive way, using the mean and standard 
deviation, the statistical package GraphPad Prism 5.0 was used. Results: The 
sample consisted of male (62.5%) and female (37.5%) and mean age of 60 years 
(± 14.09). The volunteers presented on average 131.4 (± 21.9) mm Hg, for 
Systolic Blood Pressure and 81.4 (± 8.9) mm Hg, for Diastolic Blood Pressure; 
Heart rate of 81.5 (± 9.2) beats per minute; SPO2 of 98% (± 1.1) and body mass 
index of 28.8 (± 4.1) kg / m2. 57.1% of the volunteers were former smokers and 
42.9% still smoked at the time of evaluation. The sample averaged a distance of 
237.5 meters, which corresponds to stage 5 of the test. Conclusion: The 
individuals evaluated showed a decrease in functional capacity according to the 
TCI, since the value, in meters covered, corresponded to 53.9% of the predicted 
distance. 
 
Keywords: functional capacity, COPD, shuttle walking test. 
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TÍTULO: Coleta de material, Extração e quantificação de teor de taninos 

presentes na casca de Jurema preta em função da idade da planta 

Resumo 

Na região Nordeste do Brasil, os taninos vegetais são amplamente utilizados nas 
indústrias de curtimento de pele, e têm no angico-vermelho sua única fonte de 
taninos. O objetivo deste trabalho é obter informações científicas suficientes, ao 
longo dos anos, que identifiquem a melhor idade de coleta da casca de jurema-
preta, em um plantio comercial, visando a maior concentração de teor de taninos 
condensados. Para as extrações foram utilizadas 25 gramas de cada material e 
250mL de água destilada. O extrato obtido foi passado em peneira, em tecido de 
flanela, filtrado em funil de vidro sinterizado e concentrado. Em seguida, foram 
determinados o teor de sólidos totais (TST), índice de Stiasny e o teor de taninos 
condensados (TTC). Os resultados mostraram que os valores de teor de sólidos 
totais, índice de Stiasny e teores de taninos condensados não diferiram 
significativamente entre os diferentes anos de coleta da casca, em função da 
idade da planta. Na variável teor de sólidos totais, foi de 27,60% e  26,41% . Os 
dados relacionados ao índice de Stiasny, apresentou porcentagem de 82,51%, 
e 74,82% respectivamente. As amostras coletadas nos anos de 2016 e 2017 
apresentaram TTC de 22,04% e 20,65%. Conclui-se que o teor de 
taninos presentes na casca de Jurema preta não foi afetado quando a planta 
apresentou 4 ou 5 anos de idade, porém se faz necessário mais estudos para 
verificar qual idade a planta apresenta maior teor de taninos. 
 
Palavras-chave: Taninos vegetais, semiárido, espécie nativa. 

TITLE: Material collect, extraction and quantification of content of tannins in the 

bark of Jurema-preta according to age of the plant. 

Abstract 

In the northeast of Brazil, the vegetable tannins are widely used in industries of 
tanning of skin, and have the angico vermelho your only source of tannins, recent 
works mentioning the Jurema-preta with potential to meet this demand, especially 
by your major distribution in the region. The aim of this work is to obtain sufficient 
scientific information, over the years, identifying the best age of collects the bark 
of Mimosa, aiming at the greatest concentration of condensed tannins content. 
The materials collected have been dried in the air, ground and classified. For the 
extractions were used 25 grams of each material and 250 ml of distilled water. 
The extract obtained was passed in sieve, flannel fabric, filtered and 
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concentrated. Then determined the content of total solids (TST), Stiasny index 
and condensed tannins (TTC). The results showed that the values of TST, 
Stiasny and TTC index did not differ significantly between the years analyzed, 
depending on the age of the plant. In the total solids content, which shows the 
total amount of extractives present in the sample analyzed was 27.60% and 
26.41%. The index-related data presented 82.51% percentage Stiasny, and 
74.82%. The samples collected showed TTC of 22.04% respectively and 20.65%. 
Concluded that the tannin content in the Jurema-preta bark was not affecte when 
the plant was 4 or 5 years old, but it is necessary to do more studies to verify the 
age of the plant with the highest tannin content. 
 
Keywords: Vegetables tannins, semi-arid, native species. 
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TÍTULO: Efeito de doses crônicas da ayahuasca sobre parâmetros 

comportamentais e fisiológicos de Callithrix jacchus em um modelo de depressão 

maior juvenil: resultados preliminares 

Resumo 

A depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Mesmo uma 
relevante forma de tratamento, os antidepressivos apresentam um retardo na 
eficácia terapêutica, sendo que a remissão nem sempre é alcançada. A 
ayahuasca (Aya) é um chá que vem sedo apontado como potencial 
antidepressivo em modelos animais e em humanos. Para avaliar 
qualitativamente os efeitos da administração crônica de Aya, utilizamos 2 saguis 
(Callithrix jacchus) fêmeas que passaram por uma fase basal (FB, 30 dias em 
família), ao final da qual receberam uma dose de Aya (1,67ml/300g, gavagem) e 
foram isoladas (90 dias). Nessa fase, a Aya era administrada quinzenalmente. 
Foram feitas coletas comportamentais e de fezes, para dosagem do cortisol. Os 
resultados aqui referem-se à FB e a 3 administrações de Aya. Houve aumento 
na marcação, deslocamento, autocatação e coçar, indicando um possível estado 
ansioso. A ingestão de alimento caiu após o isolamento, mas se assemelha à FB 
na terceira dose. A ingestão de sacarose diminuiu ao longo das aplicações. A 
elevação aguda no cortisol persistiu cronica e sucessivamente; porém, talvez 
devido à frequência de administração do chá, a elevação foi descompensada e 
atingiu níveis superiores ao basal. Tais resultados nos orientam quanto a ajustes 
no protocolo, principalmente quanto à frequência de administração da Aya, que 
pode ser reduzida a fim de diminuir comportamentos ansiosos e o cortisol. 
 
Palavras-chave: sagui, transtorno depressivo maior 

TITLE: Effect of chronic doses of ayahuasca on behavioral and physiological 

parameters of Callithrix jacchus in a model of juvenile major depression: 

preliminary results 

Abstract 

Depression affects over 300 million people in the world. Even an important 
treatment, antidepressants show late therapeutic onset, and remission 
sometimes is not reached. Ayahuasca (Aya) is a tea pointed as a potential 
antidepressant in animal models and humans. To evaluate qualitatively the 
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effects of Aya's chronic administration, we used 2 female common marmosets 
(Callithrix jacchus) submitted to a basal phase (30 days in the family), which at 
the end received a dose of Aya (1,67ml/300g, gavage) and were isolated (90 
days). In this phase, Aya was given fortnightly. We collect behavioral data and 
feces, for cortisol measurement. Results herein correspond to basal phase and 
3 Aya administration. There was an increase in scent-marking, locomotion, self-
grooming, and scratching, indicating a possible anxious state. Feeding 
decreased after isolation but resembles to baseline at the 3rd dose. Sucrose 
intake decrease along administrations. Acute cortisol increase was sustained 
chronic and successively; however, maybe due high administration frequency of 
the tea, elevation was decompensated and reached levels higher than baseline. 
Such results guide us to protocol adjustment, mainly the frequency of Aya 
administration, which can be reduced in order to decrease anxious behavior and 
cortisol levels. 
 
Keywords: common marmoset, major depressive disorder, ayahuasca 
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TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO EXTRATIVA DE Passiflora 

edulis var. flavicarpa (maracujá amarelo) 

Resumo 

 

O uso de fitoterápicos de Passiflora vem aumentando em todo mundo, desse 
modo, esses extratos e frações ricas em flavonas C-glicosiladas possuem 
interesse industrial pois tais moléculas são marcadores químicos dessas 
espécies. Neste contexto, é importante desenvolver técnicas para o 
aprimoramento da extração por projeto estatístico, utilizando materiais eco-
sustentáveis. Neste trabalho foi desenvolvido um método otimizado para a 
extração utilizando solventes ecologicamente corretos e metodologia de 
resposta superficial com o apoio do método cromatográfico validado das folhas 
de Passiflora edulis var. flavicarpa. O marcador químico do extrato foi 
determinado analisando o perfil fitoquímico do extrato por LC-MS/MS e 
purificado por HPLC-UV-DAD-Prep. Em seguida, um método desenvolvido por 
UHPLC-UV-DAD foi desenvolvido e validado para quantificar este composto nos 
extratos produzidos com misturas de EtOH:H2O e estes resultados foram 
submetidos à metodologia de resposta superficial para obtenção do extrato 
otimizado. No método por UHPLC para a identificação e quantificação de 
isoorientina utilizou-sede uma coluna de fase reversa e foi desenvolvido e 
validado. As concentrações mais elevadas de isoorientina foram determinadas 
no extrato de P. edulis (5,21 mg/g). Por fim, foi possível desenvolver um método 
prático baseado na química verde para extração de flavonoides das folhas de P. 
edulis var. flavicarpa. 

 
 
Palavras-chave: Passifloraceae. Isoorientina. Fitoterapia. Química verde. 

TITLE: STANDARDIZATION OF AN EXTRATIVE SOLUTION OF Passiflora 

edulis fo. flavicarpa (yellow passion fruit) 

Abstract 
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The consumption of Passiflora herbal medicines has been increasing, thereby 
these extracts rich in c-glycosyl flavones have an industrial interest, because 
these molecules are chemical markers. In this context, it is important to develop 
techniques to enhancement of the extraction by statistical design, using eco-
sustainable materials. To develop an optimised method for the extraction using 
eco-friendly solvents by employing surface response methodology with the 
support of validated chromatographic method from of Passiflora edulis fo. 
flavicarpa leaves. The chemical marker of the extract was determined by 
analyzing the phytochemical profile of leaf extract per LC-MS/MS and purified by 
HPLC-UV-DAD-Prep. Then, a methodby UHPLC was developed and validated 
to quantify this compound in the extracts produced with EtOH:H2O mixtures and 
these results were submitted to surface response methodology to obtain the 
optimized extract. The method by UHPLC-UV-DAD for the identification and 
quantification of isoorientin using a reverse phase column and elution with a 
gradient of acetonitrile: methanol (6:4; v/v; solvent B) acidified to pH 3.0 with 
formic acid and 0.1% formic acid (solvent A) was also developed and validated. 
Higher concentrations of isoorientin were determined in P. edulis extract (5.21 
mg/g). A simple, fast and thoughtful method in the concepts of green chemistry 
was developed to improve the extraction of flavonoids from the leaves of 
Passiflora edulis fo. flavicarpa. 

 
 
Keywords: Passifloraceae. Isoorientin. Herbal medicine. Green chemistry 
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TÍTULO: Perfil epidemiológico e prevalência do uso de psicofármacos na 

unidade básica de saúde Paraíba, Caicó-RN 

Resumo 

O consumo de psicofármacos tem crescido no Brasil nas últimas décadas. Como 
exemplo desse incremento, pode-se relatar o aumento de 83% nas prescrições 
de antidepressivos entre 2009 e 2013, segundo a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). Considerando a importância do tema e reconhecendo a falta 
de estudos acerca do perfil epidemiológico do uso de psicotrópicos na cidade de 
Caicó-RN, o objetivo do presente trabalho foi analisar o padrão de consumo de 
psicofármacos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Costa, do bairro 
Paraíba dessa cidade. O estudo é de natureza quantitativa e qualitativa, de corte 
transversal. Os dados de interesse foram obtidos por meio da análise dos 
prontuários dos pacientes e a partir da aplicação de questionários e entrevistas 
semi-estruturadas. A partir da análise realizada, observamos que os 
psicotrópicos entre os usuários da UBS Santa Costa, Caicó-RN, são mais 
utilizados por mulheres, do lar ou aposentadas, casadas, da cor branca, católica, 
de baixa escolaridade, com renda mensal de menos de 3 salários mínimos. 
Diante do delineamento desse perfil, ações devem ser traçadas voltadas para 
essa população de maior prevalência. Além de ações para públicos específicos, 
a capacitação em saúde mental da equipe do Programa de Saúde da Família é 
uma ferramenta que pode e deve ser utilizada para qualificar o serviço oferecido 
nesse nível da rede, o qual presta assistência a uma quantidade expressiva dos 
usuários de saúde mental do SUS. 
 
Palavras-chave: Farmacoepidemiologia. Saúde mental. Atenção Primária à 

Saúde 

TITLE: Analysis of the epidemiological profile and prevalence of the use of 

psychoactive drugs in the basic health unit Santa Costa, Caicó-RN. 

Abstract 

The use of psychoactive drugs has grown in Brazil in the last decades. As an 
example of is the report of an 83% increase in antidepressant prescriptions 
between 2009 and 2013, according to the Agência Nacional de 
VigilânciaSanitária (ANVISA). Considering the importance of the theme and 
acknowledging the lack of studies about the epidemiological profile about the use 
of psychotropic drugs in the city of Caicó-RN, the goal of the present study is to 
analyze the consumption pattern of psychoactive drugs in the Basic Health Unit 
(UBS) Santa Costa, of Paraíba, an neighborhood of the city. The study is of a 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 958 

 

quantitative and qualitative nature, cross-sectional. The data of interest were 
obtained through the analysis of patients' charts and from the application of 
questionnaires and semi-structured interviews. From the analysis performed, we 
observed that the psychotropics among UBS users Santa Costa, Caicó-RN, are 
predominantly by women, housewives or retired, married, white, Catholic, low 
education, with monthly income less of 3 minimum wages. Faced with this profile, 
actions should be traced towards this population of higher prevalence. In addition 
to actions for specific publics, the mental health training of the Family Health 
Program team is a tool that can and should be used to qualify the service offered 
at this level of the network, which provides assistance to an expressive amount 
of the users of SUS mental health. 
 
Keywords: Pharmacoepidemiology. Mental health. Primary Health Care. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA NO RIO GRANDE DO 

NORTE: ESTUDO ECOLÓGICO 

Resumo 

 

INTRODUÇÃO: A mortalidade materna trata-se de grave problema de saúde 
pública, que representa um indicador da realidade social, uma vez que se mostra 
evitável a partir da assistência a saúde de qualidade pautada nas ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. OBJETIVO: Analisar a mortalidade 
materna no estado do Rio Grande do Norte. METODOLOGIA: Trata-se de um 
estudo descritivo, ecológico de série temporal, realizado Sistema de Informação 
sobre Mortalidade, em uma série histórica dos últimos dez anos (2007-2016), 
extraídos a partir do DATASUS, no âmbito estadual. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Contabilizou-se no período observado um total de 478.956 
nascidos vivos no estado do Rio Grande do Norte, e foram identificados 260 
óbitos maternos, obtendo como razão da mortalidade materna da série histórica 
de 54.28 óbitos maternos para 100.000 nascidos vivos, e observado tendência 
crescente no indicador anual, com tipo de causa obstétrica direta predominante 
e relacionada ao grupo CID-10: edema, proteinúria e transtornos hipertensivos 
na gravidez, no parto e no puerpério, em maioria. CONCLUSÃO: A partir dos 
resultados observados, destaca-se como fundamentais a implementação de 
melhorias na assistência em saúde materna no estado do Rio Grande do Norte 
e a necessidade de avaliações dos fatores associados a ocorrência do evento, 
por regiões de saúde e municípios, visando melhores resultados, principalmente 
quanto a qualidade do pré-natal, parto e puerpério. 

 
 
Palavras-chave: Saúde Materna. Indicadores Básicos de Saúde. Epidemiologia. 

TITLE: EVALUATION OF MATERNAL MORTALITY IN RIO GRANDE DO 

NORTE: ECOLOGICAL STUDY 

Abstract 

INTRODUCTION: Maternal mortality is a serious public health problem, which is 
an indicator of social reality, since it is avoidable based on quality health care 
based on actions to promote, protect and recover health. OBJECTIVE: To 
analyze maternal mortality in the state of Rio Grande do Norte. METHODOLOGY: 
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This is a descriptive, ecological, time-series study carried out on the Mortality 
Information System, in a historical series of the last ten years (2007-2016), 
extracted from DATASUS, at the state level. RESULTS AND DISCUSSION: A 
total of 478,956 live births were recorded in the state of Rio Grande do Norte, and 
260 maternal deaths were identified, obtaining a maternal mortality ratio from the 
historical series of 54.28 maternal deaths to 100,000 live births. observed an 
increasing tendency in the annual indicator, with type of direct obstetric cause 
predominant and related to the ICD-10 group: edema, proteinuria and 
hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium, in the 
majority. CONCLUSION: Based on the observed results, the implementation of 
improvements in maternal health care in the state of Rio Grande do Norte and 
the need for evaluations of the factors associated with the occurrence of the 
event, by health regions and municipalities, better results, especially regarding 
the quality of prenatal care, delivery and puerperium. 

 
Keywords: Maternal health. Basic Health Indicators. Epidemiology. 
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TÍTULO: Avaliação dos efeitos antioxidantes e neuroprotetores do extrato de 

polpa de laranja enriquecida com b-caroteno no nematodo Caenorhabditis 

elegans 

Resumo 

 

A laranja (Citrus sinensis L. Osbeck) demonstra uma importante atividade 
antioxidante por possuir componentes fitoquímicos, como o β-caroteno. As 
espécies reativas de oxigênio (ERO) são moléculas altamente reativas presentes 
no nosso organismo, sendo neutralizadas por mecanismos antioxidantes. O 
desequilíbrio desses sistemas leva a um aumento dos níveis de radicais livres 
no corpo, resultando em um prejudicial estado de estresse oxidativo. O 
nematodo Caenorhabditis elegans foi utilizado como modelo para avaliar os 
efeitos antioxidantes das laranjas convencionais (CV) e das laranjas 
transgênicas enriquecidas com β-caroteno (HRP). Tanto a CV quanto a HRP 
foram capazes de produzir esses efeitos ao reduzir os níveis de ERO nos 
animais em condições basais, com destaque para a laranja HRP. 

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

TITLE: Avaliation of the antioxidant effects of the orange-pulp extract enriched 

with β-carotene in the nematode Caenorhabditis elegans 

Abstract 

 

The orange (Citrus sinensis L. Osbeck) demonstrates an important antioxidant 
activity due to its phytochemical components, such as β-carotene, one of the 
main antioxidant elements of the fruit. Reactive oxygen species (ROS) are highly 
reactive molecules present in our body that are neutralized by antioxidant 
mechanisms. The imbalance of these systems leads to an increase in the levels 
of free radicals in the body, resulting in a detrimental state of oxidative stress. 
The nematode Caenorhabditis elegans was used as a model to evaluate the 
antioxidant effects of conventional oranges and transgenic oranges enriched with 
β-carotene. Both CV and HRP were able to produce these effects by reducing 
ROS levels in animals at standard condition, especially the orange HRP. 
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Keywords: Caenorhabditis elegans. Orange. Oxidative stress. 
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TÍTULO: Avaliação do consumo alimentar enegético e adequação de 

macronutrientes em bailarinas 

Resumo 

O consumo alimentar dos bailarinos é um dos determinantes para composição 
corporal e aptidão física, colaborando para aquisição de técnicas mais 
aperfeiçoadas e prevenção de injúrias. Almejando o corpo considerado ideal 
para a prática do ballet, muitas bailarinas se impõem restrições alimentares, 
resultando na inadequação do aporte calórico e no baixo consumo de 
macronutrientes, tornando este como um grupo de risco nutricional. Dessa 
forma, o estudo tem como objetivo avaliar a ingestão dietética de energia e 
adequação de macronutrientes e fibras em bailarinas. Realizaram-se três 
recordatórios alimentares de 24h para cada uma das voluntárias estudadas em 
dias não consecutivos ou coincidentes, que foram analisados quimicamente com 
auxílio de tabelas de composição centesimal de alimentos. As recomendações 
de energia e macronutrientes foram determinadas de acordo com o proposto 
pelas DRI(2002), foi calculada a diferença entre consumo e recomendação de 
energia. A energia média consumida pelo grupo foi 2007 kcal, estando 518 kcal 
abaixo da recomendação de 2579 kcal. Quanto ao consumo médio de 
macronutrientes, 71,4% das bailarinas atingiram o recomendado de proteína, 
apenas 37,5% atingiram o recomendado de carboidratos e não houve consumo 
adequado de fibras. Dessa forma, a investigação do consumo e a 
conscientização das praticantes de ballet a respeito de práticas alimentares 
saudáveis constituem-se em importantes ferramentas que o nutricionista dispõe 
para lidar com esse público. 
 
Palavras-chave: Energia; consumo alimentar; recomendações nutricionais 

TITLE: Energy intake assessment and macronutrients adequacy in ballet dancers 

Abstract 

Food consumption of ballet dancers is determinant for body composition and 
physical aptitude, collaborating to obtain better technics. Craving for the ideal 
body for ballet practice, many ballet dancers impose themselves dietary 
restrictions. These dietary choices may result in inadequate energetic intake and 
low macronutrient intake, putting them at nutritional risk. The aim of this study 
was evaluate energy intake and dietaries recommendations of macronutrients 
and fiber in ballet dancers. Three 24-hour food records were performed for each 
of the volunteers studied on non-consecutive or coincident days, which were 
analyzed using centesimal composition tables. The recommendations of energy 
and macronutrients were determined according to the DRI (2002), the difference 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 964 

 

between consumption and recommendation of energy was calculated. Mean 
energy consumption was 2007 kcal, 518 kcal lower than the mean 
recommendation of 2579 kcal. In terms of mean macronutrients intake, 71,4% of 
ballet dancers reached protein recommendations, only 37,5% of them reached 
carbohydrates recommendations and none of them reached fibers 
recommendation. In this way, dietary consumption research and the awareness 
of ballet practitioners regarding healthy eating practices are important tools that 
the nutritionist has to deal with this audience. 
 
Keywords: Energy; Dietary intake; Dietary recommendations 
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TÍTULO: EFEITOS DE ESTRATÉGIAS DE TREINAMENTO AERÓBICO NA 

APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA EM INDIVÍDUOS COM SOBREPESO E 

OBESIDADE 

Resumo 

A prevalência do excesso de peso no mundo tem aumentado exponencialmente 
nas últimas décadas, sendo este classificado como o quinto fator de risco para 
a mortalidade global, contribuindo para o desenvolvimento de doenças crônicas 
não transmissíveis como, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares 
(WHO, 2009; LIU et al., 2016; MANDWILA; KHALID; DESWAL, 2016). Cerca de 
36,9% dos homens e 38% das mulheres estão com excesso de peso (NG et al., 
2014), sendo que é estimado que em 2010 aproximadamente 3,4 milhões de 
mortes foram atribuídas a esta comorbidade (LIM et al., 2012). 
 
Palavras-chave: saúde, exercício, doenças crônicas, doenças cardiometabólicas 

TITLE: EFFECT OF DIFFERENT AEROBIC TRAINING STRATEGIES IN 

CARDIOMETABOLIC HEALTH 

Abstract 

The prevalence of overweight in the world has increased exponentially in the last 
decades, being classified as the fifth risk factor for global mortality, contributing 
to the development of chronic noncommunicable diseases such as diabetes, 
hypertension and cardiovascular diseases (WHO, 2009). , Liwan et al., 2016, 
MANDWILA, KHALID, DESWAL, 2016). About 36.9% of men and 38% of women 
are overweight (NG et al., 2014). In 2010, approximately 3.4 million deaths were 
attributed to this comorbidity (LIM et al. . 
 
Keywords: health, exercise, chronic diseases, cardiometabolic diseases 
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TÍTULO: Efeitos das macroalgas marinhas sobre espécies de camarões de 

interesse econômico na região nordeste brasileira 

Resumo 

Macroalgas são organismos que apresentam forte contribuição ao ecossistema 
aquático. Entretanto, em condições estressantes, florações podem gerar 
alterações físicas e químicas no meio, e consequentes impactos aos 
organismos. Visto que os camarões são organismos importantes 
economicamente, o objetivo do estudo foi avaliar a biomassa de algas na região 
costeira dos municípios de Baía Formosa (BF) e Porto do Mangue (PM) e 
verificar sua influência na produção camaroeira. Para isso, foram realizadas 
coletas de arrasto bimensais de 20 minutos em 6 transectos aleatorizados, no 
período de Janeiro/17 a Janeiro/18. Os animais capturados foram 
crioanestesiados e posteriormente identificados em laboratório. Os dados de 
biomassa obtidos foram padronizados a partir do cálculo de captura por unidade 
de área. BF apresentou 95% da biomassa total de camarões e 21% da biomassa 
de macroalgas enquanto PM apresentou 5% da biomassa de camarões e 78% 
da biomassa total de macroalgas. Nenhum dos ambientes apresentou efetiva 
floração de macroalgas. Entretanto, apenas em BF as algas mostraram relação 
negativa com a biomassa dos camarões, indicando preferência por habitat. Por 
fim, faz-se necessário um período maior de coleta e monitoramento, além dos 
resultados de análises granulométricas do sedimento. 
 
Palavras-chave: Florações. Pesca Camaroeira. Penaeus sp. 

TITLE: Effects of marine macroalgae on commercial shrimp species in 

northeastern Brazil 

Abstract 

Macroalgae are important organisms for the aquatic ecosystem. However, in 
stressful conditions, macroalgae proliferate causing blooms that generate 
physical and chemical changes in the environment and impacts to organisms. 
The aim of the study was to evaluate the biomass of macroalgae in the coastal 
region of Baía Formosa (BF) and Porto do Mangue (PM) municipalities and verify 
its influence on shrimp production. For that reason, six random bottom trawlings 
of 20 minutes each were carried out from January/17 to January/18. The 
sampling effort was conducted bimonthly. The collected animals were 
cryosanesthetized and identified in the laboratory. Macroalgae and shrimp data 
were transformed to catch per unit area (CPUA). BF exhibited 95% of the total 
shrimp biomass and 21% of the macroalgae biomass, while PM exhibited 5% of 
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the shrimp biomass and 78% of the total macroalgae biomass. None of the 
environments showed an effective bloom of macroalgae. However, only in BF the 
algae showed negative relation with the shrimp biomass, indicating habitat 
preference. Finally, it is necessary a longer period of sampling and monitoring, 
and also, to perform the granulometric analysis of the sediment. 
 
Keywords: Blooms. Shrimp Fishing. Penaeus sp. 
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TÍTULO: REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO Disciseda CZERN. 

(BASIDIOMYCOTA, LYCOPERDACEAE) PARA O BRASIL 

Resumo 

A família Lycoperdaceae inclui vários gêneros de puffballs, entre estes Disciseda 
que diferencia-se dos demais pela estrutura do exoperídio que forma uma 
estrutura denominada sand case deiscência por estoma singular. Já foram 
descritas 43 espécies de Disciseda e destas cinco espécies ocorrem no Brasil. 
Dados de filogenia molecular tem demonstrado que algumas espécies de 
Disciseda são conspecíficas ou trata-se de espécies de outros gêneros de 
puffballs e foram remanejadas de Disciseda. Nesse contexto, o presente estudo 
objetivou ampliar o conhecimento sobre a diversidade do gênero Disciseda. 
Foram realizadas excursões de campo nas áreas de estudos, não sendo 
encontrado nenhum espécime. Adicionalmente, foram tomadas de empréstimo 
exsicatas de espécimes tipos depositadas nos herbários BPI e NY e comparadas 
com as exsicatas brasileiras depositadas no UFRN-Fungos. Foram analisados 
micro e macroestruturas dos basidiomas seguindo metodologia tradicional do 
grupo no Laboratório de Biologia de Fungos. Inicialmente foram analisadas 
morfologicamente três exsicatas, resultando em uma nova espécie para a 
ciência. 
 
Palavras-chave: Agaricaceae, Taxonomia, Diversidade, puffballs 

TITLE: TAXONOMY OF GENUS Disciseda CZERN. (BASIDIOMYCOTA, 

LYCOPERDACEAE) FOR BRAZIL 

Abstract 

The family Lycoperdaceae included several genera of puffballs, among these 
Disciseda that differs from the others by the structure of the exoperidium that 
forms a structure called sand case and dehiscence by singular stoma. It has been 
described 43 species of Disciseda and of these five species occurs in Brazil. 
Molecular phylogeny data have shown that some species of Disciseda are 
conspecific or are species of other genera of puffballs and were reassigned from 
Disciseda. In this context, the present study aimed to broaden the knowledge 
about the diversity of the genus Disciseda. Field trips were conducted in the study 
areas and no specimens were found. In addition, exsicates of specimens types 
deposited in the BPI and NY herbariums were loan and compared to the Brazilian 
exsicates deposited in UFRN-Fungos. Micro and macrostructures of the 
basidiomas were analyzed following the group's traditional methodology in the 
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Laboratory of Fungi Biology. Initially three exsicates were morphologically 
analyzed, resulting in a new species for science. 
 
Keywords: Agaricaceae, Taxonomy, Diversity, pufballs 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 970 

 

CÓDIGO: SB1119 

AUTOR: ISABEL PINTO AMORIM DAS VIRGENS 

CO-AUTOR: ILANNA MARQUES GOMES DA ROCHA 

ORIENTADOR: ANA PAULA TRUSSARDI FAYH 

 

 

TÍTULO: Composição corporal e toxicidade em pacientes com neoplasias do 

trato gastrointestinalsubmetidos a tratamento quimioterápico 

Resumo 

 
A quimioterapia é um tratamento sistêmico, de grande relevância para o paciente 
oncológico,no entanto, passível de ocasionar uma série de toxicidades. Neste 
grupo de pacientes, acomposição corporal está associada a diversos 
prognósticos desfavoráveis, dentre eles, umamaior toxicidade durante a 
quimioterapia. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar os efeitosdas alterações de 
composição corporal na ocorrência de toxicidades durante 
tratamentoquimioterápico para neoplasias do trato gastrointestinal. Realizou-se 
estudo prospectivo compacientes iniciando primeiro ciclo de quimioterapia. A 
graduação de toxicidade foi avaliadade acordo com os critérios do NCI - 
Common Toxicity Criteria. Para avaliação e diagnósticode sarcopenia, utilizou-
se o índice de massa muscular, através da imagem da 
tomografiacomputadorizada da região lombar, com mensuração das áreas 
seccionais da porção L3(cm 2 /m 2 ) e classificação conforme pontos de cortes 
específicos. O diagnóstico de caquexia foirealizado de acordo com Consenso 
atual, baseado na perda involuntária de peso associadocom presença de 
sarcopenia. As associações foram testadas com o teste qui-quadrado ouExato 
de Fisher. Os resultados incluiram sessenta pacientes, com maior prevalência 
do sexomasculino (55%) e média de idade de 60 anos. Durante a quimioterapia, 
pacientessarcopênicos apresentaram significativamente maiores graus de 
toxicidade em anorexia(p=0,045), náusea (p=0,044) e leucopenia (0,036). Nos 
caquéticos, níveis significativossupe 
 
Palavras-chave: Composição corporal. Toxicidade quimioterápica. Câncer 

gastrointestina 

TITLE: Body compositions and toxicity in patients with gastrointestinal neoplasia 

undergoing chemotherapy. 

Abstract 

Chemotherapy is a systemic treatment of great relevance for cancer patients; 
however, it can lead to a series of toxicities. In this group, body composition has 
been associated with several unfavorable prognoses, such as increased toxicity 
during chemotherapy. Thus, the objective of this study was to evaluate the effects 
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of body composition alterations on the occurrence of toxicities in treatment for 
gastrointestinal cancer. A prospective study was conducted with patients starting 
the first cycle of chemotherapy. Toxicity were assessed according to the NCI 
Common Toxicity Criteria. Sarcopenia was assessed using skeletal muscle index 
with computed tomography by measuring cross-sectional areas of the L3 portion 
(cm 2 /m 2 ) and classification according to specific cutoff points. Diagnosis of 
cachexia was performed according to the current consensus, based on 
involuntary weight loss, with presence of sarcopenia. In results, sixty (60) patients 
were evaluated, with a higher prevalence of males (55%) and mean age of 60 
years. During chemotherapy, sarcopenic patients had significantly higher 
degrees of toxicity for anorexia (p = 0.045), nausea (p = 0.044), and leukopenia 
(0.036). In cachetics, significant levels of toxicities were found for nausea (p = 
0.026) and anorexia (0.013 and 0.028 in the first and second cycles, 
respectively). In conclusion, cachexia and ECOG were associated with severe 
toxicity. 
 

  

 
Keywords: Body composition. Chemotherapy toxicity. Gastrointestinal cancer. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 972 

 

CÓDIGO: SB1124 

AUTOR: EDUARDO RODRIGUES DE SENA 

CO-AUTOR: MARINA SAMPAIO DE MENEZES CRUZ 

CO-AUTOR: JEANE FRANCO PIRES MEDEIROS 

ORIENTADOR: ANDRE DUCATI LUCHESSI 

 

 

TÍTULO: Avaliação de dados bioquímicos em irmãos gêmeos 

Resumo 

Os estudos de padrões bioquímicos com gêmeos são importantes, pois seus 
dados podem auxiliar pesquisas de herdabilidade genética. Objetivo:Avaliação 
de dados bioquímicos em gêmeos monozigóticos e dizigóticos do mesmo sexo 
para estudo de herdabilidade. Método: O estudo consiste em uma triagem 
transversal em 47 pares de gêmeos, avaliando as concentrações em sangue 
periférico de ácido úrico, ALT, AST, colesterol, glicose, creatinina, proteínas 
totais, albumina e triglicerídeos por ensaios enzimáticos colorimétricos no 
equipamento Labmax Plenno . Resultados e discussão: A média resultante dos 
47 pares de gêmeos foram 4,1 mg/dL para ácido úrico, 21,81 U/L para ALT, 
20,66 U/L para AST, 167,51 mg/dL para colesterol total, 44,68 mg/dL para HDL, 
105,21 mg/dL para LDL, 17,61 mg/dL para VLDL, 0,90 mg/dL para creatinina, 
85,93 mg/dL para glicose, 7,4 g/dL para proteínas totais, 4,50 g/dL para albumina 
e 89,04 mg/dL de triglicerídeos. Conclusão:Os gêmeos do estudo apresentaram 
concentrações séricas consideradas dentro da normalidade 
 
Palavras-chave: Gêmeos; Herdabilidade; Genética; 

TITLE: Biochemical evaluetion in twins 

Abstract 

The studies in biochemical evaluetion in twins has showed a important role 
supporting researchs about genetic herdability. Objective: Evaluetion of 
bichemical data of monozygotic and dizygotic same-sex twins. Method: The study 
is a transverse sorting of 47 pairs of twins, analising the serum concentrations in 
peripheral blood of uric acid, ALT, AST, cholesterol, glucose, creatinine, total 
proteins, albumin and triglycerides, by colorimetric assay in Labmax Plenno 
equipment. Results: The resulting mean of the colected twins were 4,1 mg/dL to 
uric acid, 21,81 U/L to ALT, 20,66 U/L to AST, 167,51 mg/dL to total cholesterol 
, 44,68 mg/dL to HDL, 105,21 mg/dL to LDL, 17,61 mg/dL to VLDL, 0,90 mg/dL 
to creatinine, 85,93 mg/dL para glucose, 7,4 g/dL to total proteins, 4,50 g/dL to 
albumin and 89,04 mg/dL to triglycerides. Conclusion: The twins showed serum 
concentrations into the normality expected 
 
Keywords: Herdability; Twins; Biochemical evaluetion; 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um sistema para detectar atenção 

Resumo 

 

Elucidar os mecanismos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem é 
indubitavelmente uma das principais preocupações das instituições 
educacionais. É notório que um dos protagonistas desses processos é a 
atenção, visto que antes de aprender efetivamente, os indivíduos estão 
constantemente selecionando à quais dos vários estímulos responder e 
absorver. Tendo em vista que a atenção pode ser estudada em múltiplas 
abordagens, há a necessidade de medir objetivamente esse processo. 
Consideráveis evidências têm demonstrado que o sistema nervoso autônomo 
desempenha um papel central na regulação emocional e cognitiva, e que há uma 
associação direta entre variabilidade da frequência cardíaca e o desempenho 
cognitivo. Pensando nisso, nesse trabalho nós desenvolvemos um sistema 
baseado na plataforma Arduíno e sensor de pulso para detecção e 
armazenamento do sinal cardíaco. O protótipo foi testado num projeto-piloto com 
10 estudantes durante uma aula de 60 minutos e tem demonstrado cumprir seu 
objetivo além de ser acessível, de baixo custo e de fácil utilização. Nossos 
resultados preliminares sugerem que os estudantes têm sua atenção dispersada 
a cada 20 minutos. 

 
 
Palavras-chave: Atenção sustentada; Variabilidade da frequência cardíaca; 

Arduíno. 

TITLE: Development of a system to detect sustained attention 

Abstract 

 

Elucidating the mechanisms involved in teaching and learning processes is 
undoubtedly a major concern of educational institutions. It is noteworthy that one 
of the protagonists of these processes is attention, inasmuch as before learn 
effectively, individuals are constantly selecting which of the various stimuli to 
respond and absorb. Since attention can be studied in multiple approaches, there 
is a need to objectively measure this process. Considerable evidence has shown 
that the autonomic nervous system plays a central role in emotional and cognitive 
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regulation, and there is a direct association between heart rate variability and 
cognitive performance.In this perspective, in this work we present an Arduino 
based system for detection and storage of the cardiac signal. The prototype was 
tested in a pilot project with 10 students during one class and has been shown to 
fulfill its purpose in addition to being affordable, inexpensive and user-friendly. 
Furthermore, our preliminary results suggest that students have their attention 
scattered every 20 minutes. 

 
 
Keywords: Sustained attention; Heart rate variability; Arduino. 
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TÍTULO: Avaliação do teor de drogas psicotrópicas apreendidas no estado do 

Rio Grande do Norte 

Resumo 

As comparações interlaboratoriais (CI) proporcionam uma maneira de 
demonstrar o grau de exatidão, precisão, sensibilidade e seletividade, quando 
utiliza, o mesmo método analítico e mesmo modo de preparo de amostra entre 
dois laboratórios. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o limite de 
detecção (LD), quantificação (LQ) e a faixa de linearidade, bem como o grau de 
exatidão entre os laboratórios de química forense da Polícia Federal dos estados 
do Rio grande do Norte e da Paraíba, que utilizam de cromatografia em fase 
gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-MS) para quantificação do teor 
de cocaína. Os equipamentos utilizados foram: o cromatógrafo da marca Thermo 
Scientific modelo FOCUS GC com espectrômetro de massas ISQ II; e o 
cromatógrafo da marca Agilent Technologies, modelo 7890A com espectrômetro 
de massa da marca Agilent Technologies, modelo 5975C inert XL. As análises 
foram realizadas com coluna cromatográfica da marca Agilent Technologies, 
modelo DB-5 e as injeções foram feitas por amostrador automático. Para este 
estudo envolveu uma curva analítica de 14 pontos, com concentrações variando 
na faixa de 625 mgL-1 a 0,0382 mgL-1. Cada nível de concentração a solução 
foi analisado cinco vezes no GC-MS. Cada laboratório forneceu os valores de 
áreas de todos os níveis, e quando comparados em gráficos mostrou-se grande 
variação de desempenho; os equipamentos apresentaram faixas de linearidades 
distintas, sendo o da marca Agilent com menor linearidade. Log 
 
Palavras-chave: Cocaína, cromatografia gasosa, interlaboratorial, comparação. 

TITLE: Evaluation of psychotropic drugs content seized in the state of Rio Grande 

do Norte 

Abstract 

Interlaboratory (IC) comparisons provide a way to demonstrate the degree of 
accuracy, precision, sensitivity, and selectivity when using the same analytical 
method and sample preparation mode among two laboratories. Thus, the 
objective of this work was to evaluate the limit of detection (LD), quantification 
(LQ) and the linearity range, as well as the degree of accuracy among the forensic 
chemistry laboratories of the Rio Grande do Norte and Paraíba Federal Police, 
using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) for 
quantification of cocaine content. The equipment used was: the Thermo Scientific 
model FOCUS GC with ISQ II mass spectrometer; and Agilent Technologies, 
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model 7890A chromatograph with mass spectrometer model 5975C inert XL. The 
analysis were performed using a DB-5 column and the injections were done by 
automatic sampler. For this study, an analytical curve of 14 points were prepared, 
with concentrations varying in the range of 625 mgL-1 to 0.0382 mgL-1. Each 
concentration level was analyzed five times in GC-MS. Each laboratory provided 
the area values of all levels, and when compared in graphs showed high variation 
in performance. The equipments have presented different ranges in linearity, 
being the Agilent brand with less linearity. Therefore, the results suggest that 
there is great alteration of performance when the same method is applied to 
different equipment. 
 
Keywords: Cocaine, gas chromatography, interlaboratorial, comparison. 
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TÍTULO: Avaliação do estado nutricional antropométrico de trabalhadores 

beneficiados pelo Programa de Alimentação do Trabalhador no RN 

Resumo 

A alimentação, fundamentalmente essencial à natureza humana, é uma questão 
social relacionada a aspectos biodemográficos. Tal importância faz dela objeto 
de estudo em diferentes vertentes. No presente trabalho foi abordado como 
elemento de pesquisa o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), 
implementado como política pública com o objetivo de atender carências 
nutricionais da classe trabalhadora, de modo que melhore sua produtividade. No 
entanto, pesquisas recentes demonstram que os resultados de sua efetuação 
estão indo de encontro ao excesso de peso e risco do desenvolvimento de 
doenças crônicas não transmissíveis. Por isso avaliamos o estado nutricional 
antropométrico de trabalhadores de três indústrias têxteis do RN assistidas pelo 
PAT, a fim de observar se estão classificados, segundo a OMS, como grupos de 
risco. Para tanto, foram aplicados questionários socioeconômico, aferidos peso 
e altura e medido a circunferência da cintura (CC) dos que participaram da 
primeira etapa da pesquisa em 2014. Nas empresas participantes da avaliação, 
homens e mulheres apresentaram sobrepeso, onde foram apresentados 
resultados acima do desejado, aos quais se mantiveram ou decresceram desde 
a etapa anterior da pesquisa e resultados crescentes a longo termo, 
respectivamente para cada grupo. Portanto, conclui-se que os trabalhadores das 
indústrias participantes do estudo apresentaram uma variação positiva de ganho 
de peso demonstrada por um aumento nos valores do IMC e da CC. 
 
Palavras-chave: Alimentação. PAT. Avaliação antropométrica. 

TITLE: Evaluation of the anthropometric nutritional status of workers benefited by 

the Brazilian Worker's Food Program in the RN 

Abstract 

Food, fundamentally essential to human nature, is a social issue related to 
biodemographic aspects, which makes it an important object of study in different 
areas. In this article, the Worker’s Meal Program (PAT) has been used as a 
research element, and it was implemented as a public policy which aims to meet 
nutritional working class’ needs to improve companies’ productivity. However, 
recent studies have shown that its implementation results are going against the 
excess weight and the developing chronic diseases’ risk. Moreover, we evaluated 
workers’ anthropometric nutritional status from three RN textile industries 
assisted by PAT, in order to observe whether they are classified as risk groups, 
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according WHO standard. Thus, socioeconomic questionnaires, measuring 
weight and height and waist circumference (CC) were variables used from those 
who participated in the first part of the study, in 2014. In the firms, men and 
women were overweight, where results were presented above the expected 
standards which have been maintained or decreased since the previous study 
stage also presented an increasing long term results, respectively for each group. 
Therefore, it was concluded that the firm workers in the study presented a positive 
variation in weight gain demonstrated by an increase in BMI and CC values. 
 
Keywords: Food. PAT. Anthropometric evaluation. 
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TÍTULO: Prevalência de doenças crônicas não transmissíveis em trabalhadores 

vinculados ao PAT 

Resumo 

O presente estudo avaliou a variação longitudinal da prevalência de doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT), bem como o uso de medicamentos para o 
seu controle em trabalhadores de indústrias têxteis da Região Metropolitana de 
Natal vinculadas ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Para tanto, 
foi realizado um estudo descritivo, observacional, de natureza quantitativa, 
aplicando-se um questionário semiestruturado que reunia dados demográficos, 
socioeconômicos e de saúde (hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia) autorreferidos, numa amostra de 
trabalhadores avaliada inicialmente em 2014 e novamente em 2017. Os dados 
obtidos nos dois momentos foram analisados pelo Microsoft Excel® e descritas 
as diferenças das prevalências observadas. A amostra foi composta por 61 
trabalhadores, sendo 31,1% do sexo masculino, média de idade de 43 anos, 
62,3% cursou o ensino médio completo, com renda salarial média de 1,2 salários 
mínimos. Observou-se um aumento nas prevalências de hipertensão e diabetes 
e uma redução nas de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Por outro lado, 
houve um aumento no uso de medicamentos para o controle de todas as 
doenças investigadas, exceto para hipertrigliceridemia, para a qual não houve 
relato do uso de medicamentos. Em geral, houve uma variação positiva na 
prevalência das DCNT tanto nos trabalhadores como no uso de medicamentos, 
necessitando de mais estudos para confirmar tais resultados. 
 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador; Estado nutricional; DCNT. 

TITLE: Prevalence of Noncommunicable Diseases in workers of Brazilian 

Worker´s Food Program (WFP) 

Abstract 

 

The study evaluates a longitudinal variation of the prevalence of 
noncommunicable diseases, as well the use of medicine for control in workers of 
textile industries of Natal Metropolitan Region adhrent to the Worker’s Food 
Program. In order to achieve that, was performed a descriptive, observational, of 
a quantitative nature, applying a semi-structured questionnaire that included self-
referred demographic, socioeconomic and health data (hypertension, type 2 
diabetes, hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia) in a worker’s sample 
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firstly evaluated in 2014 and again in 2017. The data of this two moments were 
analyzed by Microsoft Excel and described the differences prevalence’s. The 
sample included 61 workers, 31,1% male, the mean age of 43 years, 62,3% had 
concluded the high school and the average income was 1,2 minimum wages. We 
observed an increase in the prevalence of hypertension and diabetes, and a 
redution in the prevalence of hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia. In 
the other hand, there was an increase in the use of drugs to control all the 
deseases investigated, except for hypertriglyceridemia, which have no use 
report. In general, the study found a positive variation in the prevalence of 
noncommunicable diseases in the evaluated workers, but also in the use of 
medications. However, there is a need for more studies to confirm the results. 

 
 
Keywords: Worker health; Nutritional status; Noncommunicable diseases; 
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TÍTULO: Avaliação de antígenos recombinantes para o diagnóstico de infecção 

por trypanosomatidae. 

Resumo 

 

A leishmaniose visceral e a doença de chagas são causadas por protozoários 
transmitidos por vetores hematófagos, que tem como principal reservatório os 
cães domésticos e silvestres. O ensaio imunenzimatico (ELISA) é comumente 
empregado para o diagnóstico da Leishmaniose infantum, baseada na detecção 
de anticorpos contra o parasito. Com o objetivo de determinar a sensibilidade e 
especificidade de antígenos recombinantes de T. cruzi para diagnóstico de 
infecção por Trypanosomatidade, foram utilizadas 135 amostras coletadas de 
sangue periféricos para obtenção de soro, 100 amostras positivas para doença 
de chagas obtidas da cidade de Mossoró, área endêmica da presença das duas 
doenças, 19 positivas para leishmaniose visceral e 16 negativas para 
leishmaniose visceral e doenças de chagas. Todas as amostras foram testadas 
para T. cruzi com os antígenos AgF43 e AgTCF2. Os soros positivos para chagas 
tiveram uma sensibilidade de 51% com o antígeno AgF43 e 76% do antígenos 
AgTCF2, demonstrando que tem um alto índice de falso negativo e não sendo 
indicado para teste de triagem. Mas tiveram uma especificidade de 100% com o 
antígeno AgF43 e 97% do antígeno AgTCF2, determinando que o número de 
falso positivos é praticamente nulo e sendo indicados para um ótimo teste 
confirmatório. Desta forma, essas informações são centrais para o maior 
aprofundamento do assunto para que se tenha a tomação de medidas por parte 
do Ministério da Saúde. 

 
 
Palavras-chave: Leishmaniose. Doença de chagas. Reação cruzada. 

TITLE: Evaluation of recombinant antigens for the diagnosis of trypanosomatidae 

infection. 

Abstract 
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Visceral leishmaniasis and chagas disease are caused by protozoa transmitted 
by hematophagous vectors, whose main reservoir is domestic and wild dogs. The 
enzyme immunoassay (ELISA) is used to diagnose leishmanial infantum, based 
on the detection of antibodies against the parasite. However, cross-reactions with 
Trypanosoma cruzi may occur in serology. In order to determine the specificity of 
T. cruzi recombinant antigens for the diagnosis of Trypanosomatidae infection, 
135 samples collected from peripheral blood were used for serum serum, 100 
samples positive for chagas disease, from the Mossoró area, endemic area of 
the presence of two diseases, 19 positive to visceral leishmaniasis and 16 
negatives for visceral leishmaniasis and diseases of chagas disease. All were 
tested for the stellate with leishmania spp with rK39 and SLA antigens and tested 
for T. cruzi with the AgF43 and AgTCF2 antigens. Sera positive sera had a 51% 
vulnerability with AgF43 antigen and 76% of AgTCF2 antigens, demonstrating 
that they have a high false negative index and are not indicated for the screening 
test. The AgF43 and 97% of the antigen AgTCF2, determining that the number 
of false positives is practically nil and being indicated for a confirmatory test. In 
this way, this information is central to the deepening of the subject so that there 
is a taking of measures by the Ministry of Health. 

 
 
Keywords: Leishmaniasis. Chagas disease. Cross reaction. 
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TÍTULO: Teoria da mente e capacidade de imaginação - correlação entre escalas 

de avaliação. 

Resumo 

Objetivo: Avaliar a concordância intra-examinador da Theory of Mind Task 
Battery (ToM) para pacientes pós-Acidente Vascular Cerebral (AVC). Métodos: 
Foram recrutados pacientes com diagnóstico clínico de Acidente Vascular 
Cerebral residentes em Santa Cruz/RN e cidades circunvizinhas, com idade 
superior a 18 anos. Foram excluídos deste estudo, os participantes que 
apresentaram déficits cognitivos sugestivo pela pontuação Mini Exame do 
Estado Mental (MEEM). Os participantes foram submetidos a avaliação inicial 
através da ToM, havendo o registro audiovisual da mesma, e sete dias após o 
teste inicial, o reteste foi realizado por meio do vídeo. Resultados: Participaram 
deste estudo 21 pacientes com diagnóstico clínico de AVC de ambos os sexos 
com idade média de 61, 90 anos (11,60 dp). Desta amostra, 61,9% foram do 
sexo masculino, e 38,09% do sexo feminino. Os dados foram analisados pelo 
teste Wilcoxon-Mann-Whitney e foi observado a normalidade de distribuição dos 
dados (U= 312,5). Não houve diferença estatística entre os dois momentos da 
avaliação (p=0,99). Conclusão: A não variabilidade entre as pontuações 
advindas das avaliações intra-examinador com o uso da ToM em pacientes pós-
AVC mostraram-se favoráveis nesta abordagem. Sugere-se um estudo futuro 
envolvendo a avaliação inter-examinador. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico, Avaliação, Acidente vascular cerebral. 

TITLE: In-Examiner's Concordance of Theory Of Mind Task Battery (ToM) For 

Post-stroke Patients (Stroke) 

Abstract 

Objective: To evaluate the intra-examiner agreement of Theory of Mind Task 
Battery (ToM) for post-stroke patients. Methods: Patients with clinical diagnosis 
of cerebral vascular accident were recruited living in Santa Cruz / RN and 
surrounding cities, aged over 18 years. Participants who presented cognitive 
deficits suggestive of the Mini Mental State Examination (MMSE) score were 
excluded from this study. Participants were submitted to the initial evaluation 
through the ToM, with the audiovisual record of the same, and seven days after 
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the initial test, the retest was performed through the video. Results: Twenty-one 
patients with a clinical diagnosis of stroke of both sexes with a mean age of 61, 
90 years (11.60 dp) participated in this study. Of this sample, 61.9% were male, 
and 38.09% female. Data were analyzed by the Wilcoxon-Mann-Whitney test and 
the data distribution normality was observed (U = 312.5). There was no statistical 
difference between the two moments of the evaluation (p = 0.99). Conclusion: 
The non-variability between the scores from the intra-examiner evaluations with 
the use of ToM in post-stroke patients proved to be favorable in this approach. A 
future study involving inter-examiner evaluation is suggested. 
 
Keywords: Diagnosis, Assessment, Stroke. 
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TÍTULO: Segurança dos trabalhadores dos serviços de saúde hospitalares frente 

aos riscos biológicos na perspectiva dos profissionais controladores de infecção 

Resumo 

Os profissionais da área da saúde estão expostos a diversos riscos ambientais, 
com destaque para os riscos biológicos, que podem causar adoecimento nos 
mesmos. Os riscos biológicos nos serviços de saúde demandam a vigilância das 
fontes de infecção e a necessidade de controle das mesmas, para que o 
processo de transmissão dos agentes infecciosos seja contido e não cause o 
adoecimento de pessoas susceptíveis. Objetivo: conhecer a segurança dos 
trabalhadores dos serviços de saúde hospitalares frente aos riscos biológicos na 
perspectiva dos profissionais controladores de infecção. Método: trata-se de um 
estudo de abordagem quantitativa, do tipo transversal. Resultados: participaram 
do estudo 28 profissionais de saúde de 12 hospitais, entre eles privados, públicos 
e filantrópicos, no município de Natal, Rio Grande do Norte. 12 profissionais 
(42,9%) relataram a ocorrência de doença infecciosa diagnosticada nesses 
trabalhadores nos últimos cinco anos. 46,4% relataram a utilização de 
equipamento de proteção individual por trabalhadores nos momentos 
necessários.Os obstáculos citados para a utilização adequada dos 
equipamentos estavam:baixa adesão ao uso; acreditar que não existem riscos e 
de que o uso incomoda entre outros. Conclusão: Em suma, o controle e vigilância 
dos riscos biológicos é fundamental para a segurança dos trabalhadores de 
saúde, também a sensibilização desse trabalhadores para a adesão dos 
protocolos, medidas de precaução padrão, entre outras boas páticas em saúde. 
 
Palavras-chave: saúde do trabalhador. Riscos ambientais. Contenção de risco 

biológico 

TITLE: Security of the workers of the hospital services of health front to the 

biological risks in the perspective of the controlling professionals of infection 

Abstract 

The professionals of the area of the health are displayed the diverse risks 
ambient, with prominence for the biological risks, that can cause adoecimento we 
ourselves. The biological risks in the health services demand the monitoring of 
the infection sources and the necessity of control of the same ones, so that the 
process of transmission of the infectious agents is contained and it does not 
cause the adoecimento of susceptíveis people. Objective: to know the security of 
the workers of the hospital services of health front to the biological risks in the 
perspective of the controlling professionals of infection. Method: one is about a 
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study of quantitative boarding, the transversal type. Results: 28 professionals of 
health of 12 hospitals had participated of the study, between private them, public 
and filantrópicos, in the city of Christmas, Great River of the North. 12 
professionals (42.9%) had in the last five years told the occurrence of diagnosised 
infectious illness in these workers. 46.4% had told the equipment use of individual 
protection for workers at the necessary moments. The obstacles cited for the 
adequate use of the equipment were: low adhesion to the use; to believe that 
risks do not exist and of that the use bothers among others. Conclusion: In short, 
the control and monitoring of the biological risks are basic for the security of the 
health workers, also the sensitization of these workers for the adhesion of the 
protocols and measured of precaution standard. 
 
Keywords: Health of the worker. Ambient risks. Containment of the risks 
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TÍTULO: Avaliação da adaptação de pessoas ostomizadas 

Resumo 

Objetivo: traçar o perfil sociodemográfico e de saúde dos estomizados 
pesquisados; Identificar o nível de adaptação das pessoas estomizadas. Método: 
trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, realizado no 
Centro Especializado em Reabilitação e Habilitação do Rio Grande do Norte, 
localizado no município de Natal/RN. A amostra do estudo constituiu-se de 200 
pessoas. O projeto desta pesquisa obteve parecer favorável de número 
1.527.460 e CAAE 55191516.8.0000.5537. Resultados: Em relação à 
caracterização sociodemográfica houve predomínio do sexo masculino (64,0%), 
tinha mais de 60 anos (60,5%), era casado (45,5%), tinha o ensino fundamental 
incompleto (25,0%), era aposentado (78,0%), com renda mensal de um salário 
mínimo (88,0%) e possuía um credo religioso (88,0%). No que se refere às 
médias obtidas em cada domínio e no total obteve-se: modo fisiológico (12,14), 
modo autoconceito (42,43), modo função de papel (7,43), modo 
interdependência (7,36) e total (69,36). Conclusão: o presente estudo evidencia 
escores adaptativos positivos entre pessoa com estomia. 
 
Palavras-chave: enfermagem, estomia, adaptação. 

TITLE: EVALUATION OF THE ADAPTATION OF OSTOMIZED PEOPLE 

Abstract 

Objective: to describe the sociodemographic and health profile of the stomates 
surveyed; Identify the level of adaptation of people with stomies. Method: This is 
a cross-sectional study, with a quantitative approach, carried out at the 
Specialized Center for Rehabilitation and Qualification of Rio Grande do Norte, 
located in the city of Natal / RN. The study sample consisted of 200 people. The 
project of this research obtained favorable opinion of number 1,527,460 and 
CAAE 55191516.8.0000.5537. RESULTS: There was a predominance of males 
(64.0%), 60 years old (60.5%), married (45.5%), incomplete elementary school 
(25.0% ), was retired (78.0%), with monthly income of a minimum wage (88.0%) 
and had a religious creed (88.0%). As for the averages obtained in each domain 
and in total, we obtained: physiological mode (12,14), self-concept mode (42,43), 
role function mode (7,43), interdependence mode (7.36) and total (69,36). 
Conclusion: the present study shows positive adaptive scores between the 
person with the stoma. 
 
Keywords: nursing, stomatology, adaptation. 
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TÍTULO: Deficiência de vitamina A e vitamina E em mulheres no período da 

lactação 

Resumo 

 

A DVE é mais frequente em crianças devido as baixas reservas e intenso 
crescimento e desenvolvimento. A DVA acomete principalmente gestantes e 
crianças, que representam períodos de vida em que a demanda nutricional é 
alta. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar o estado 
nutricional em vitamina A e vitamina E nas mulheres em dois momentos da 
lactação. O estudo foi do tipo longitudinal observacional, realizado no 
ambulatório de pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal-
RN. Foram convidadas a participar da pesquisa mulheres lactantes com 30 a 60 
dias pós-parto (primeiro momento), e 60 a 90 dias pós-parto (segundo momento). 
Concentração sérica de retinol < 20 µg/dL e alfa-tocoferol < 517 μg/dL foram 
consideradas deficiência em vitamina A e vitamina E, respectivamente. A média 
(DP) de retinol sérico foi de 47,8 (11,7) µg/dL e 46,4 (12,1) µg/dL no primeiro e 
no segundo momento, respectivamente (p = 0,42), e 3,3% apresentaram níveis 
deficientes apenas no primeiro momento. O alfa-tocoferol sérico foi 1294 
(366,43) µg/dL no primeiro momento, e 1076 (393,06) µg/dL no segundo 
momento (p < 0,001), e 6,6% com DVE apenas no segundo momento da 
lactação. Desta forma, a população não apresentou deficiência nos 
micronutrientes, sendo observada uma redução na concentração apenas de 
vitamina E ao longo da lactação. Tal fato reflete a importância de se monitorar o 
estado nutricional da lactante nesse período para evitar possíveis carências 
nutricionais. 

 
 
Palavras-chave: Retinol. Alfa-tocoferol. Lactação. Soro materno. 

TITLE: Vitamin A and vitamin E deficiency in lactating women 

Abstract 

 

VED is more frequent in children owed the low reservations and intense growth 
and development. VAD attacks mainly pregnant and children, that represent life 
periods in that the nutritional demand is high. In that way, the present study has 
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as objective evaluates the nutritional state in vitamin A and vitamin E in the 
women in two moments of the lactating. The study was of the type longitudinal 
observacional, accomplished at the clinic of pediatrics of the Academical Hospital 
Onofre Lopes (HUOL), Christmas-RN. They were invited to participate in the 
research lactic women with 30 to 60 days postpartum (first moment), and 60 to 
90 days postpartum (second moment). Concentration retinol sérica 20µg/dL and 
alpha-tocoferol 517µg/dL were considered deficiency in vitamin A and vitamin E, 
respectively. The average (DP) of retinol sérico was of 47,8 (117) µg/dL and 46,4 
(121) µg/dL in the first and in the second moment, respectively (p = 042), and 
3,3% presented deficient levels just in the first moment. The alpha-tocoferol 
sérico was 1294 (36643) µg/dL in the first moment, and 1076 (39306) µ g / dL in 
the second moment (p 0001), and 6,6% with VED just in the second moment of 
the nursing. This way, the population didn't present deficiency in the 
micronutrientes, being just observed a reduction in the concentration of vitamin 
AND along the nursing. Such fact reflects the importance of monitoring the 
nutritional state of the lactic in that period to avoid possible nutrit. 

 
 
Keywords: Retinol. Alpha-tocoferol. Lactating. Maternal serum. 
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TÍTULO: Perfil nutricional antropométrico de trabalhadores de indústrias de 

grande porte do setor de transformação vinculadas ao PAT do Rio Grande do 

Norte. 

Resumo 

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) visa melhorar as condições 
nutricionais dos trabalhadores com efeitos positivos na qualidade de vida, visto 
que grande parcela dos adultos realiza ao menos uma grande refeição no 
trabalho. A avaliação do estado nutricional é um método essencial para conhecer 
o estado nutricional de indivíduos e populações e adequar condutas dietéticas. 
O objetivo desse plano é avaliar o perfil nutricional antropométrico dos 
trabalhadores de indústrias de grande porte do setor de transformação 
vinculadas ao PAT do RN. Por tanto, foi criado um estudo observacional 
analítico, transversal, prospectivo de natureza quantitativa, com duas indústrias 
(nomeadas A e B). Como resultados, constatou-se que, de acordo com o IMC, 
diversos trabalhadores das duas indústrias estavam com o IMC acima da eutrofia 
(39,12% classificados como obesos na A e 48,98% com sobrepeso na B). 
Quanto a circunferência da cintura, tanto na empresa A quando na B, os 
avaliados exibiram a seguinte distribuição: risco normal para o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares (47,82% na A e 36,73% na B); risco aumentado 
(17,39% na A e 34,69% na B) e risco substancialmente aumentado (34,78% na 
A e 28,57% na B). Conclui-se que há risco nutricional entre esses trabalhadores 
e, assim, faz-se necessário a realização do monitoramento periódico do seu 
estado nutricional associado a medidas educativas voltadas para a alimentação 
saudável, que repercuta favoravelmente na saúde dessa população. 
 
Palavras-chave: Estado nutricional. Saúde do Trabalhador. Antropometria. 

TITLE: Anthropometric nutritional profile of workers of large industries of the 

transformation sector linked to the WFP of Rio Grande do Norte. 

Abstract 

The Brazilian Workers' Food Program (WFP) aims to improve the nutritional tasks 
of workers with the benefit of a large meal at work. The evaluation of nutritional 
status is an essential method to know the nutritional status of individuals and 
populations and to adapt dietary conducts. The objective of this work plan is 
anthropometric nutritional of the workers of large industries of the transformation 
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sector linked to the WFP of the RN. Therefore, an observational, transversal, 
prospective, quantitative observational study was developed with two industries 
(subordinates A and B). As results, where BMI is done, BMI was processed above 
eutrophy (39.12% as obese in A and 48.98% overweight in B). The more waist 
circumference, the greater the profit of a group of patients with cardiovascular 
disease (47.82% in A and 36.73% in B); (17.37% in A and 34.69% in B) and if 
the effect is high (34.78% in A and 28.57% in B). It is concluded that there is a 
nutritional risk among the workers and, thus, it is necessary to maintain periodic 
monitoring of the nutritional status associated with an educational measure aimed 
at a healthy diet, which has a favorable repercussion on the health of this 
population. 
 
Keywords: Nutritional Status. Occupational Health. Anthropometry. 
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TÍTULO: Funcionalidade e Incapacidade na mulher em idade reprodutiva 

Resumo 

 

Introdução: A mulher em idade fértil é aquela que se encontra na faixa etária 
entre 10 e 49 anos de idade. A saúde funcional surge como um modelo 
adequado para apoiar as ações em saúde com vistas ao cuidado integral. Assim, 
novos indicadores que colaborem para a compreensão dos determinantes e 
condicionantes da saúde funcional, necessitam ser inseridos aos inquéritos 
populacionais de saúde da mulher. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo 
identificar a prevalência de incapacidade em mulheres na idade reprodutiva e 
conhecer os fatores associados. Metodologia: Estudo descritivo, transversal de 
abordagem quantitativa, desenvolvido com mulheres adscritas às 6 UBS da 
cidade de Santa Cruz-RN. Foram utilizados na coleta dois instrumentos: uma 
ficha para o estudo contendo informações de cunho sociodemográfico e a versão 
completa (36 itens) do World Health Organization Disability Assessment 
Schedule 2.0, para avaliação da funcionalidade e incapacidade. Resultados: A 
prevalência de incapacidade foi de 75,9% na amostra estudada e representada 
principalmente por incapacidade leve, que afeta 50,8%, foi possível perceber que 
as mulheres apresentam os maiores escores de incapacidade nos domínios 
participação, cognição e mobilidade. Conclusão: O presente estudo evidencia 
uma elevada prevalência de incapacidade entre as mulheres estudadas. O 
predomínio de incapacidade leve em mulheres adultas se deu em sua maioria 
entre aquelas que faziam parte dos grupos de minoria social. 

 
 
Palavras-chave: Saúde da mulher. Incapacidade. CIF 

TITLE: Functionality and disability in women of childbearing age 

Abstract 

Introduction: A woman of childbearing age is one who is between 10 and 49 years 
of age. Functional health emerges as an adequate model to support health 
actions with a view to integral care. Thus, new indicators that contribute to the 
understanding of the determinants and determinants of functional health need to 
be included in women's health surveys. Objective: The present study aims to 
identify the prevalence of disability in women of reproductive age and to know the 
associated factors. Methodology: A descriptive, cross-sectional study of a 
quantitative approach developed with women enrolled at the 6 UBS in the city of 
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Santa Cruz-RN. Two instruments were used: a record for the study containing 
sociodemographic information and the complete version (36 items) of the World 
Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0, for evaluation of 
functionality and disability. Results: The prevalence of disability was 75.9% in the 
sample studied and represented mainly by mild incapacity, which affects 50.8%. 
It was possible to perceive that women present the highest disability scores in the 
participation, cognition and mobility domains. Conclusion: The present study 
shows a high prevalence of disability among the women studied. The 
predominance of mild disability in adult women occurred mostly among those 
who were part of the social minority groups. 
 
Keywords: Women's health. Disability. ICF 
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TÍTULO: Investigando assimetria inter-hemisférica da atividade elétrica 

hipocampal durante uma tarefa de memória espacial em roedores 

Resumo 

 

A assimetria inter-hemisférica é uma característica preponderante no cérebro de 
humanos e outros animais(Ocklenburg and Güntürkün, 2012). Em seres 
humanos há dependência do hemisfério direito para resolução de tarefas 
envolvendo memória espacial(Abrahams et al., 1997). Registros intracerebrais 
em roedores também mostraram que as oscilações hipocampais na banda 
Gama(30-100 Hz) apresentam maior potência no hemisfério direito(Shinohara et 
al., 2013). Ainda assim, sabe-se que comportamentos locomotores afetam a 
amplitude das oscilações Teta(6-10 Hz) e Gama hipocampais(Colgin, 2016). Por 
isso, analisamos a assimetria inter-hemisférica das bandas Teta e Gama do 
hipocampo de ratos durante a realização de uma tarefa de memória espacial em 
situações de velocidade controlada. Todavia, não encontramos a expressão 
dessa assimetria funcional entre os hemisférios nos momentos em que o animal 
era submetido há uma tarefa de memória com velocidade com velocidade 
controlada. 

 
 
Palavras-chave: Assimetria, ocilações hipocampais, hipocampo 

TITLE: Investigating the hippocampal interhemispheric asymmetry during spatial 

memory task in rodents 

Abstract 

Inter-hemispheric asymmetry is a preponderant feature in the brains of humans 
and other animals (Ocklenburg and Güntürkün, 2012). In humans, there is 
dependence on the right hemisphere for solving tasks involving spatial memory 
(Abrahams et al., 1997). Intracerebral recordings in rodents also show that 
hippocampal oscillations in the gamma band (30-100 Hz) have greater power in 
the right hemisphere (Shinohara et al., 2013). On the other hand, locomotor 
behaviors are known to affect the amplitude of theta (6-10 Hz) and hippocampal 
gamma oscillations (Colgin, 2016). In the present work, we investigated whether 
there is inter-hemispheric asymmetry of electrical activity of the rat hippocampus 
in the theta and gamma bands during performance of a spatial memory task 
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under controlled speed. Our results show that there is no power difference in the 
studied spectral bands between the right and left hemispheres, suggesting lack 
of functional asymmetry in the hippocampus during the task. 
 
  
 
Keywords: Asymmetry, hippocampal oscillations, hippocampus 
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TÍTULO: Qualidade de vida de mulheres com a Síndrome de Berardinelli-Seip 

no Nordeste do Brasil 

Resumo 

 

A Síndrome de Berardinelli-Seip (SBS), também conhecida como Lipodistrofia 
Congênita Generalizada é uma doença de ordem genética autossômica 
recessiva rara de baixa incidência, 1:10.000.000 de casos. Objetivo: Analisar a 
qualidade de vida de mulheres com SBS. Trata-se de estudo descritivo 
exploratório com abordagem quantitativa. O local do estudo escolhido foi à 
Associação dos Pais e Pessoas com a Síndrome de Berardinelli do Estado do 
Rio Grande do Norte (ASPOSBERN), a qual contempla projetos de Atuação 
Multiprofissional frente à Síndrome de Berardinelli-Seip. Ao final desta pesquisa 
é esperado que as mulheres com SBS tenham a oportunidade de obter 
conhecimento sobre o auto-cuidado, prevenção de doenças e promoção da 
saúde a fim de melhorar sua qualidade de vida. No entanto, levando em 
consideração que o encontro anual da ASPOSBERN que reúne todo o público 
com SBS do Nordeste só se realizará no mês de dezembro de 2018, os dados 
ainda não puderam ser coletados e os resultados ainda não puderam ser 
analisados. É notável a importância de se conhecer a Síndrome de Berardinelli-
Seip, para que assim, uma assistência qualificada seja prestada aos portadores 
do sexo feminino, para que estas possam sentir-se acolhidas e assim possam 
procurar os serviços de saúde oferecidos de maneira espontânea e dessa 
maneira estabelecer estratégias que possam favorecer melhorias na saúde e na 
qualidade de vida da população feminina com SBS. 

 
 
Palavras-chave: Lipodistrofia Congênita Generalizada. Qualidade de vida. 

Mulher. 

TITLE: Quality of life of women with Berardinelli-Seip Syndrome in Northeast 

Brazil 

Abstract 
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Berardinelli-Seip Syndrome (SBS), also known as Generalized Congenital 
Lipodystrophy, is a rare autosomal recessive disorder of low incidence, 1: 
10,000,000 cases. Objective: To analyze the quality of life of women with SBS. 
This is an exploratory descriptive study with a quantitative approach. The study 
site chosen was the Association of Parents and People with Berardinelli 
Syndrome of the State of Rio Grande do Norte (ASPOSBERN), which 
contemplates projects of Multiprofessional Actions to Berardinelli-Seip Syndrome 
Patients. At the end of this research it is expected that women with SBS will have 
the opportunity to obtain knowledge about self - care, disease prevention and 
health promotion in order to improve their quality of life. However, considering 
that ASPOSBERN's annual meeting that brings together the public with SBS in 
the Northeast will only take place in December 2018, the data could not yet be 
collected and the results could not yet be analyzed. The importance of knowing 
the Berardinelli-Seip Syndrome is remarkable, so that qualified care is provided 
to female patients, so that they can feel welcomed and thus able to seek the 
health services offered in a spontaneous and thus establishing strategies that 
may favor improvements in the health and quality of life of the female population 
with SBS. 

 
 
Keywords: Generalized Congenital Lipodystrophy. Quality of life. Woman. 
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TÍTULO: Relação entre o conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infantil 

e o perfil linguístico de crianças com atraso de linguagem 

Resumo 

 

Introdução:São os pais que acompanham o desenvolvimento dos seus filhos 
desde o nascimento deles, sendo assim eles são o ponto chave para a 
identificação de alterações. Com isso, se faz importante um trabalho com os pais 
das crianças com alterações de linguagem. Objetivo: Investigar a relação entre 
o conhecimento das mães e o desempenho linguístico de crianças com atraso 
no desenvolvimento da linguagem. Método: O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética, sob número CAAE 66923917.1.0000.5292. Fizeram parte da pesquisa 
11 mães de crianças que estavam em processo de avaliação de atraso do 
desenvolvimento da linguagem. Os procedimentos realizados foram: anamnese, 
um questionário composto por 40 afirmações relacionadas ao desenvolvimento 
da comunicação, um protocolo de screeningde linguagem.Resultados:Com 
relação à comunicação, as entrevistadas concordaram que os bebês se 
comunicam antes de começar a falar; quanto a estimulação um terço delas 
acredita que a criança não precisa disso; na interação com o meio a maioria 
concorda que a brincadeira favorece o desenvolvimento; no que se refere a 
aprendizagem a maioria acredita que o bebê já nasce apto para aprender e aos 
3 anos deve saber números e letras; e um quinto delas concordam que o uso da 
tecnologia favorece o desenvolvimento.Conclusão:Os dados mostraram que 
apesar do nível socioeconômico e de escolaridade, as mães demonstraram boa 
compreensão do quanto a estimulação é importante para o adequado 
desenvolvimento da criança. 

 
 
Palavras-chave: Transtornos do Desenvolvimento da Linguagem, Reabilitação. 

TITLE: Relation between parents knowledge about child development and 

linguistic profile in delayed language development children 

Abstract 
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Introduction: It is the parents who accompany the development of their 
childrensincetheirbirth, thereforethey are thekey point inidentifyingdisorders. 
Thus, it is important to work with the parents of children with language disorders. 
Objective: 
Investigatetherelationbetweenthemothers’knowledgeandthelinguisticperformanc
e of children with delayed language development. Method: The study was 
approved by the EthicsCommitteeunderthenumber CAAE 
66923917.1.0000.5292. Eleven mothers of children who were in the process of 
assessing language development delay were part of the study. The procedures 
performed were: anamnesis, a questionnaire composed of 40 statements related 
to thedevelopmentof communication and a languagescreening protocol. Results: 
Regardingthe communication, theinterviewees agreed that babies communicate 
before they start talking; As for stimulation,a third ofthembelievethat a child does 
not need it; in interaction with the environment,mostagreethattoplay 
favorsdevelopment; as far as learning is concerned, the majority believes that a 
baby is already bornfittolearnandat 3 years should know numbers and letters; and 
a fifth of them agree that the use of technology favors development. Conclusion: 
The data showed that despite the socioeconomic and educational level, mothers 
showed a good understanding of how much stimulation is important for the 
adequatedevelopmentofachild. 

 
 
Keywords: Developmental language disorder Speech language,disorders 

rehabilitati 
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TÍTULO: Caracterização cromática da carapaça e da quela de caranguejos 

chama-maré. 

Resumo 

 

O ultravioleta (UV) é uma cor que representa o comprimento de onda de 300-
400nm e uma grande variedade de espécies animais conseguem percebê-la e 
ele pode desempenhar um papel importante na escolha de parceiros em diversos 
tipos de animais. Entre os crustáceos, um exemplo interessante para se estudar 
a seleção sexual associado a visão de cores, são os caranguejos do antigo 
gênero Uca, popularmente chamados de chama-maré. Eles apresentam 
dimorfismo sexual bastante evidente, que provavelmente é resultado da forte 
seleção sexual, que ocorrem, tanto pela competição entre machos, quanto pela 
escolha da fêmea. Neste trabalho foi feito uma caracterização cromática de 
caranguejos chama-maré de cinco espécies diferentes. Foi feito a caracterização 
tanto da quela quanto da carapaça. Através do processamento dos dados foi 
possível comprovar a existência de um pico de UV na quela de todas as 
espécies, caracterizando um possível canal de comunicação intersexual. Bem 
como a diferença entra a coloração da carapaça e da quela, evidenciando um 
trade-off entre sinalização sexual e camuflagem. 

 
 
Palavras-chave: Caracterização cromática. Caranguejos chama-maré. 

Sinalização sexual. 

TITLE: Chromatic characterization of the carapace and claw of the violinist crabs. 

Abstract 

 

Ultraviolet (UV) is a color that represents the wavelength of 300-400nm and a 
wide variety of animal species can perceive it and can play an important role in 
choosing partners in various types of animals. Among the crustaceans, an 
interesting example to study sexual selection associated with color vision, are the 
crabs of the Uca genus, popularly called fiddler crabs. They present fairly obvious 
sexual dimorphism, which is probably the result of strong sexual selection, which 
occur both in competition between males and in female choice. In this work we 
use spectrophotometry to do a colour characterization of fiddler crabs of five 
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different species. Both the claw and the carapace were characterized. Through 
the data processing, it was possible to prove the existence of a UV peak in all 
species, showing the possibility of a intersexes channel of communication. As 
well as the difference between the coloration of the carapace and the claw, 
evidencing a trade-off between sexual signaling and camouflage. 

 
 
Keywords: Fiddler crab. Sexual Signaling. Colour caractherization. 
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TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS PAIS ACERCA DAS BARREIRAS À 

PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA EM ATIVIDADES DE 

LAZER: UM ESTUDO PILOTO 

Resumo 

Introdução: Participar em atividades de lazer é de substancial importância para 
o desenvolvimento de crianças, especialmente as com deficiência física. É 
comum o fisioterapeuta se deparar com barreiras que atrapalham a participação 
dessas crianças em atividades propostas durante reabilitação. É importante que 
esse profissional entenda essas barreiras para que possa contribuir na 
reintegração de seus pacientes. Objetivo: Identificar quais as barreiras 
encontradas para que ocorra a participação de crianças com deficiência em 
atividades de lazer. Método: Estudo qualitativo, com grupos-focais. Foram 
reunidos dois grupos de pais, totalizando 11 participantes. Cada grupo foi 
direcionado por um moderador nas discussões com as perguntas: “Seu filho 
participa de atividades de lazer?” e “O que dificulta a participação de seu filho 
nas atividades de lazer?”. Cada participante teve suas falas gravadas, transcritas 
e enviadas para três juízes, foi feita análise independente, seguindo o método 
Linking Rules. Resultados: Fatores Ambientais (n=27) foi a categoria apontada 
como a principal barreira; Em seguida Atividades e Participação (n=10); Em 
terceiro Estruturas do Corpo (n=7) e por último Funções do Corpo (n=3). 
Conclusão: Os pais entendem que o que mais dificulta a participação das 
crianças é a forma como outras pessoas agem com as crianças. Os profissionais 
de reabilitação precisam investigar fatores externos que possam atrapalhar a 
participação de crianças com deficiência física. 
 
Palavras-chave: Participação; Deficiência; Reabilitação Infantil; Barreiras; CIF. 

TITLE: Perception of parents about the barriers to the participation of children 

with disabilities in leisure activities: A pilot study 

Abstract 

Introduction: Participating in leisure activities is of great importance to children’s 
development, especially the ones with physical disability. It is common for the 
physiotherapist to face barriers that hinder children’s participation in activities 
proposed during rehab. It is important that these professionals understand those 
barriers so they can contribute to their patient’s reintegration. Objective: Identify 
which are the barriers found opposing to the participation of children with 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1003 

 

disabilities in leisure activities. Method: Qualitative study, with focal groups. Two 
groups of parents with a total of 11 participants were gathered. Each group was 
directed by a moderator throughout the discussions with the questions: “Does 
your child participate in leisure activities?” and “What hinders your child’s 
participation in leisure activities?”. Each participants’ speech was recorded, 
transcripted and sent to three judges and the analysis was made from the Linking 
Rules Method. Results: Environmental Factors (n=27) was the category pointed 
out to be the main barrier; Following that came Activities and Participation (n=10); 
In third Body Structures (n=7) and last Body Functions (n=3). Conclusion: Parents 
understand that the most difficult thing for child’s participation e the way other 
people interact with the kids. Rehabilitation professionals need to investigate 
external factors that may hinder the participation of children with physical 
disabilities. 
 
Keywords: Participation; Deficiency; Child Rehabilitation; Barriers; CIF. 
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TÍTULO: "LARVAS DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS ENCONTRADOS 

NA EAJ." 

Resumo 

Para essa atividade, faremos um levantamento amostral dos Índices de 
Infestação do Aedes aegypti, no campus da Escola Agrícola de Jundiaí 
(Macaíba/RN), seguindo os parâmetros de infestação de áreas urbanas do 
programa desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Os resultados do 
levantamento serão apresentados em índices percentuais divididos da seguinte 
forma: Inferiores a 1%: ambiente em condições satisfatórias; de 1% a 3,9%: 
ambientes em situação de alerta; e superior a 4%: ambiente com risco de surto 
de dengue. 
 
Palavras-chave: Aedes 

TITLE: INSECT LARVAS VECTORS OF DISEASES FOUND AT EAJ. 

Abstract 

 
For this activity, we will make a sample survey of the Aedes aegypti Infestation 
Rates, in the campus of the Jundiaí Agricultural School (Macaíba / RN), following 
the parameters of infestation of urban areas of the program developed by the 
Ministry of Health. presented in percentage indices divided as follows: Under 1%: 
environment under satisfactory conditions; from 1% to 3.9%: environments in 
alert situation; and greater than 4%: environment with risk of dengue outbreak. 
 
Keywords: Aedes 
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TÍTULO: ANÁLISE IMUNOISTOQUÍMICA DE MACRÓFAGOS M1, M2 E TNF-

ALFA EM PERIAPICOPATIAS CRÔNICAS 

Resumo 

Objetivo: Identificar as subpopulações de macrófagos M1/M2 nos cistos 
radiculares (CRs) e granulomas periapicais (GPs) e relacioná-las com aspectos 
clínicos, radiográficos e histopatológicos. Material e Métodos: Foram realizadas 
análises clínica, histológica e imunoistoquímica em 30 CRs e 30 GPs. A 
subpopulação de macrófagos M1 foi avaliada pelos percentuais de 
imunomarcação do CD68 associado à citocina pró-inflamatória TNF-α e a 
subpopulação de macrófagos M2, pelo seu anticorpo específico CD163. 
Características clínicas, radiográficas, sintomatologia, tratamento, parâmetros 
histopatológicos das lesões foram coletados e para análise estatística foi 
adotado um nível de significância de 95%. Resultados: A razão das células 
CD68+/CD163+ foi maior nos CRs (mediana = 1,22; p = 0,002), somado a isso, 
os maiores escores de imunoexpressão pelo TNF-α foram encontrados nos CRs 
(p = 0,018); Nos GPs, a razão CD68+/CD163+ foi menor e associado com uma 
maior imunoexpressão das células CD163+ (mediana = 1,02; p<0,001). Além 
disso, as células CD68+ tiveram maiores percentuais de imunoexpressão em 
CRs com tamanhos menores (p = 0,034). Conclusão:A maior imunoexpressão 
do CD68 associado ao TNF-α em CRs sugere a maior diferenciação para um 
fenótipo M1 neste tipo de lesão. A maior imunoexpressão do CD163 nos GPs 
configurou a maior diferenciação para um fenótipo M2. Portanto, o estado pró-
inflamatório promovido pelos macrófagos M1 está relacionado com o surgimento 
e expansão dos CRs 
 
Palavras-chave: cisto radicular; granuloma periapical; macrófagos. 

TITLE: IMMUNOISTOKYMIC STUDY OF MACROPHAGUS 

SUBPOPULATIONS IN RADICAL CYSTS AND PERIAPICAL GRANULOMAS 

ACCORDING TO CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ASPECTS 

Abstract 

Aim: To identify the subpopulations of macrophages M1/M2 in RCs and PGs, 
additionally relates them to clinical and morphological aspects. Material and 
Methods: A clinic, histologic and immunohistochemical analysis were performed 
on 30 RCs and 30 PGs. The M1 macrophages subpopulation was evaluated by 
the percentages of CD68 immunostaining associated with the TNF-α 
inflammatory cytokine and the M2 macrophages subpopulation by its specific 
CD163 antibody. Clinical, radiographic, symptomatology, treatment and 
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morphological parameters of the lesions were collected and a statistical 
significance level of 95% was adopted for statistical analysis. Results: The ratio 
of CD68+/CD163+ cells was higher in the RCs (median = 1.22, p = 0.002), and 
the highest TNF-α immunostaining scores were found in the RCs (p = 0.018); in 
the PGs, the CD68+/CD163+ ratio was lower and associated with a greater 
CD163+ immunostaing (median = 1.02, p <0.001). In addition, CD68+ cells had 
higher percentages of immunostaining in RCs with smaller sizes (p = 0.034). 
Conclusion: The increased CD68 immunostaining associated with TNF-α 
cytokine in RCs suggests the greatest differentiation for a M1 phenotype. The 
greater CD163 immunostaining in PGs provide greater differentiation for the M2 
phenotype. Therefore, the inflammatory state promoted by the M1 macrophages 
is related to appearance and maintenance of RCs. 
 
Keywords: radicular cyst; periapical granuloma; macrophages. 
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TÍTULO: Narrativas afetivosexuais de pessoas que vivem com o HIV na Regional 

de Saúde do Seridó Potiguar 

Resumo 

 

Objetivo: analisar a dinâmica e as características das experiências de cunho 
afetivo-sexual estabelecidas por pessoas que vivem com HIV/aids no território 
do Rio Grande do Norte, Brasil. Busca, por meio da análise de suas narrativas, 
destacar os padrões e peculiaridades que atravessam esse aspecto da vida 
desses sujeitos, além dos processos de ressignificação experimentados. 
Métodos: trata-se de pesquisa qualitativa desenvolvida entre novembro/2016 e 
agosto/2018. Para coligir as informações, utilizou-se caracterização social e 
entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados por meio da técnica de 
codificação temática. Resultados: emergiram 3 categorias temáticas - a) 
“Separar o joio do trigo”: segredos, seleção e partilha da condição sorológica; b) 
“A coisa desgraçada da camisinha”: a gramática do uso (ou não) do preservativo; 
e c) “Aquilo que eu não queria pra mim, não vou querer pra ninguém”: o receio 
de transmitir ao parceiro e a decisão de permanecer sozinho. Conclusões: 
percebeu-se que, em geral, o acometimento pelo HIV gera nos indivíduos 
repercussões de diversas naturezas, afetando de maneira mais ou menos 
intensa suas relações afetivo-sexuais, que, normalmente, acabam sendo 
prejudicadas, sobretudo pelo medo de contar ao parceiro e pelo caráter 
complexo que o ato de se relacionar assume. Isso, não raramente, finda no 
abandono da vontade de construir relações desse tipo e na consequente 
autoimposição da solidão. 

 
 
Palavras-chave: HIV/aids. Relações afetivo-sexuais. Segredo. Sociologia. 

Antropologia 

TITLE: Sexual and affective narratives of people living with HIV in the Seridó 

Potiguar Health Region 

Abstract 
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Objective: to analyze the dynamics and characteristics of affective-sexual 
experiences established by people living with HIV / AIDS in the territory of Rio 
Grande do Norte, Brazil. It seeks, through the analysis of its narratives, to 
highlight the patterns and peculiarities that cross this aspect of the life of these 
subjects, in addition to the processes of resignification experienced. Methods: 
qualitative research developed between November / 2016 and August / 2018. To 
collect the information, social characterization and semi-structured interviews 
were used. The data were analyzed using the thematic coding technique. 
Results: three thematic categories emerged - a) "Separating the wheat from the 
chaff": secrets, selection and sharing of the serological condition; b) "The 
wretched thing of the condom": the grammar of the use (or not) of the condom; 
and c) "What I did not want for myself, I will not want for anyone": the fear of 
transmitting to the partner and the decision to remain alone. Conclusions: it has 
been observed that, in general, HIV involvement generates repercussions in 
individuals of different natures, affecting more or less intensely their affective-
sexual relations, which usually end up being harmed, especially by the fear of 
telling the partner and by the complex character that the act of relating assumes. 
This, not infrequently, ends in the abandonment of the will to build relations of 
this type and in the consequent self-imposed solitude. 

 
 
Keywords: HIV / AIDS. Affective-sexual relationships. Secret. Sociology. Medical 
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TÍTULO: DIVERSIDADE E PADRÕES DE OCORRÊNCIA DE FUNGOS 

MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EM LAGOS OLIGOTRÓFICOS DE MATA 

ATLÂNTICA DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

Resumo 

Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA) formam ampla simbiose com raízes 
vegetais. Apesar da sua ocorrência generalizada, pouco é conhecido do grupo 
habitando a condição aquática, instigando o presente trabalho, que objetivou 
inventariar a comunidade de FMA em duas lagoas oligotróficas de Mata 
Atlântica, avaliando a influência das espécies vegetais hospedeiras e 
sazonalidade no número de esporos (NESP) e espécies (NE) de FMA nas 
diferentes lagoas. Solos rizosféricos (0-20 cm) foram coletados de macrófitas 
aquáticas durante o período de estiagem (I) e chuvoso (II) nas lagoas de Arituba 
(AR) e Carcará (CA), município de Nísia Floresta, APA Bonfim-Guaraíra, Rio 
Grande do Norte. Ao total, 64 espécies de FMA foram identificadas (ARI=45, 
ARII=32, CAI=17, CAII=17), distribuídas em 4 ordens, 8 famílias e 15 gêneros, 
incluindo novos registros e espécies novas. Maior similaridade de espécies foi 
encontrada entre CAI e CAII (0,71), seguida de ARII e CAII (0,37). O NESP foi 
influenciado significativamente pela lagoa (p= 1,607e-14), pela sazonalidade (p= 
0,0220) e pelo hábito emerso/submerso (p= 0,0057) dos hospedeiros, assim 
como o NE (p=3,56e-09 e 0,036, respectivamente), somando-se a diferença 
significativa entre as diferentes espécies hospedeiras, com exceção de 
Utricularia loydii e U. cornuta. As duas lagoas abrigam grande diversidade de 
FMA e as variáveis ambientais pesquisadas alteram a dinâmica de ocorrência 
do grupo quanto ao NESP e NE. 

 
Palavras-chave: Glomeromycota, macrófitas, profundidade, sazonalidade. 

TITLE: DIVERSITY AND PATTERNS OF OCCURRENCE OF ARBUSCULAR 

MYCORRHIZAL FUNGI IN OLIGOTROPHIC LAKES OF ATLANTIC FOREST 

OF RIO GRANDE DO NORTE, BRAZIL 

Abstract 
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Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) form a broad symbiosis with plant roots. 
Although its generalized occurrence, little is known of the group inhabiting the 
aquatic condition, instigating this work, whose objective was to inventory the AMF 
community in two oligotrophic lakes of atlantic forest, evaluating the influence of 
host plant species and seasonality on the number of spores (NESP) and species 
number (NE) as well as the different lakes and seasonality on sporulation (NESP) 
and species number (NE) of AMF in the different lagoons. Rhizospheric soils (0-
20 cm) were collected from aquatic macrophytes during the dry (I) and wet (II) 
season in the Arituba (AR) and Carcará (CA) lagoons, Nísia Floresta, APA 
Bonfim-Guaraíra, Rio Grande do Norte. In total, 64 species of AMF were 
identified (ARI=45, ARII=32, CAI=17, CAII=17), distributed in 4 orders, 8 families 
and 15 genera, including new records and new species. Highest similarity of 
species was found between CAI and CAII (0.71), accompanied by ARII and CAII 
(0.37). The NESP was significantly influenced by the lagoon (p= 1.607e-14), 
seasonality (p= 0,0220) and emersive / submerged habit (p= 0.0057) of hosts, as 
well as the NE (p=3.56e-09 e 0.036, respectively), adding up the significant 
difference between the different host species, except Utricularia loydii and U. 
cornuta. The two lagoons have great diversity of AMF and the environmental 
variables investigated change the dynamics of occurrence of the group for NESP 
and NE. 

 
 
Keywords: Glomeromycota, macrophytes, depth, seasonality. 
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TÍTULO: FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES ASSOCIADOS A 

RIZOSFERA DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS (NYMPHAEACEAE) EM 

RIACHOS DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA) formam associação endomicorrízica 
com a maioria dos representantes vegetais terrestres e nos ecossistemas 
aquáticos encontram-se associados à macrófitas aquáticas. A família 
Nympheaeceae compreende os hospedeiros aquáticos menos avaliados em 
estudos de diversidade e colonização de FMA. Diante disso, o objetivo do 
trabalho foi avaliar a composição de espécies de FMA associados à rizosfera de 
alguns táxons de Nympheaceae em riachos do Rio Grande do Norte, verificando 
a influência da sazonalidade e profundidade na diversidade de FMA. Solos 
rizosféricos foram coletados nos riachos Boa Cica e Pium, localizados no 
município de Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, em período chuvoso e de 
estiagem. Os hospedeiros foram amostrados de acordo com a profundidade na 
coluna d´água. Foram encontradas, ocupando a rizosfera de Nymphaea 
rudgeana G. Mey. e Nymphaea pulchella DC., 26 espécies de FMA com 
predominância das famílias Acaulosporaceae e Glomeraceae. Nos ambientes 
lóticos analisados não houve relação direta com a esporulação e riqueza de FMA 
no gênero Nymphaea quanto sazonalidade e profundidade em que as macrófitas 
se estabeleceram. 

 
 
Palavras-chave: Glomeromycota. Ambientes aquáticos. Nymphaeas. 

Diversidade. 

TITLE: ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI ASSOCIATED WITH 

RHIZOSPHERE OF AQUATIC MACROPHYTES (NYMPHAEACEAE) IN 

STREAMS OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 
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Arbuscular Mycorrhizal fungi (AMF) form an endomycorrhizal association with 
most terrestrial plant representatives and in aquatic ecosystems are associated 
with aquatic macrophytes. The Nympheaeceae family comprises the aquatic 
hosts less evaluated in studies of diversity and colonization of FMA. The objective 
of this work was to evaluate the composition of AMF species associated with the 
rhizosphere of some taxa of Nympheaceae in streams of Rio Grande do Norte, 
verifying the influence of seasonality and depth on FMA diversity. Rhizosphere 
soils were collected in the Boa Cica and Pium streams, located in the municipality 
of Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, in the rainy season and in the dry season. 
The hosts were sampled according to the depth in the water column. They were 
found, occupying the rhycosphere of Nymphaea rudgeana G. Mey. and 
Nymphaea pulchella DC., 26 species of AMF with predominance of the families 
Acaulosporaceae and Glomeraceae. In the analyzed lotic environments there 
was no direct relation with the sporulation and richness of AMF in the genus 
Nymphaea as to the seasonality and depth at which the macrophytes were 
established. 

 
 
Keywords: Glomeromycota. Aquatic environments. Nymphaeas. Diversity 
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TÍTULO: Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infantil e 

monitoramento do perfil linguístico de crianças nascidas prematuras 

Resumo 

Introdução: Recém-nascidos prematuros são aqueles menores que 37 semanas 
de idade gestacional. A prematuridade é descrita como desencadeadora de 
alterações no desenvolvimento em geral, afetando o perfil linguístico destas 
crianças. Objetivos: Identificar se há associação entre o conhecimento dos pais 
sobre o desenvolvimento infantil e o perfil linguístico das crianças. Metodologia: 
Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética sob o parecer CAAE 
83025918.1.0000.5292. Foi aplicado screening de linguagem “Como sua criança 
fala e ouve” e questionário com afirmações sobre desenvolvimento de linguagem 
com 32 mães de crianças nascidas prematuras acompanhadas em ambulatório 
de pediatria. O resultado do screening baseia-se porcentagem de respostas 
negativas, sendo que a partir de 50% delas há indicação para intervenção 
precoce e quando menor que 50% deve ser monitoramento. Resultados: Acerca 
do conhecimento das mães sobre desenvolvimento infantil, a pontuação média 
foi de 28,8 (±4,20) e quanto ao screening, a porcentagem média de respostas 
negativas foi de 35,5 (±30,72). Não foi encontrada correlação estatística positiva 
entre o conhecimento das mães em relação ao desenvolvimento de linguagem 
e o desempenho linguístico das crianças. Conclusão: A partir destes resultados, 
não foram encontradas associações entre o conhecimento dos pais sobre o 
desenvolvimento de infantil e o perfil linguístico das crianças nascidas 
prematuras. 

 
Palavras-chave: Recém-Nascido Prematuro. Desenvolvimento da linguagem. 

TITLE: Parents' knowledge about child development and monitoring the linguistic 

profile of children born prematurely 

Abstract 

 

Introduction: Premature infants are those younger than 37 weeks of gestational 
age. Prematurity is described as triggering developmental changes in general, 
affecting the linguistic profile of these children. Objectives: To identify if there is 
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an association between parents' knowledge about child development and the 
children's linguistic profile. Methodology: This work was approved by the ethics 
committee under CAAE opinion 83025918.1.0000.5292. She was screened for 
language "How her child speaks and hears" and a questionnaire with statements 
about language development with 32 mothers of prematurely born children 
accompanied in a pediatric outpatient clinic. The result of the screening is based 
on the percentage of negative responses, and from 50% of them there is 
indication for early intervention and when less than 50% should be monitored. 
Results: Regarding mothers' knowledge about child development, the mean 
score was 28.8 (±4.20) and for screening, the mean percentage of negative 
responses was 35.5 (±30.72). No positive statistical correlation was found 
between the mothers' knowledge regarding language development and children's 
linguistic performance. Conclusion: From these results, no associations were 
found between the knowledge of the parents about the development of children 
and the linguistic profile of the children born premature. 

 
 
Keywords: Premature. Language Development. 
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TÍTULO: Fornecimento do retinol e do alfa-tocoferol pelos leites colostro, de 

transição e maduro comparado ao requerimento vitamínico do lactente. 

Resumo 

Esse estudo teve como objetivo verificar o fornecimento de retinol e alfa-tocoferol 
no leite materno, até 30 dias pós-parto. As puérperas foram alocadas nos grupos: 
controle (GC), sem intervenção; suplementado 1 (GS1), recebendo a dose de 
400UI de RRR-alfa-tocoferol; e suplementado 2 (GS2), recebendo 800UI. Foi 
coletado leite materno, após jejum de 8-12 horas, em 4 momentos: 1o(0hora) 
antes da suplementação, 2o(24horas), 3o (7-10dias) e 4o (30dias) pós-parto. A 
quantificação do retinol e do alfa-tocoferol foi feita por cromatografia liquida de 
alta eficiência. O fornecimento das vitaminas A e E pós-parto imediato (0hora) 
não apresentou diferença significativa entre os grupos (p>0,05). As diferenças 
para vitamina A foram no momento 24horas entre GC e GS1 (p=0,001) e GC e 
GS2 (p=0,002). No leite de transição e maduro, foi entre GC e GS2 e GS1 e GS2 
(p<0,001). Para vitamina E foram no momento 24horas entre GC e GS1 
(p<0,001) e GC e GS2 (p=0,001). No leite de transição foi entre GC e GS1 e GC 
e GS2 (p<0,001). No leite maduro foi entre GC e GS2 e GS1 e GS2 (p<0,001). 
Ao longo da lactação há diminuição fisiológica desses nutrientes, porém essas 
foram menores nos grupos suplementados. O GS1 contemplou o requerimento 
de vitamina A na produção do leite até 24horas pós-parto e o GS2 supriu esse 
fornecimento até o leite de transição. Ambos os grupos atingiram o requerimento 
para vitamina E até o leite de transição, porém somente o GS2 manteve-se 
adequado até o leite maduro. 
 
Palavras-chave: Vitamina A. Vitamina E. Leite humano. Suplemento alimentar 

TITLE: SUPPLY OF RETINOL AND ALPHA-TOCOPHEROL BY COLOSTRO, 

TRANSITION AND MATURE BREASTWEED COMPARED TO THE VITAMINIC 

REQUIREMENT OF THE INFANT 

Abstract 

This study aimed to verify the supply of retinol and alpha-tocopherol in breast 
milk, up to 30 days postpartum. The puerperae were allocated to the groups: 
control (CG), without intervention; supplemented 1 (GS1), receiving the 400 IU 
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dose of RRR-alpha-tocopherol; and supplemented 2 (GS2), receiving 800UI. 
Breast milk was collected after fasting for 8-12 hours in 4 moments: 1o (0h) before 
supplementation, 2o (24h), 3o (7-10days) and 4o (30days) postpartum. 
Quantification of retinol and alpha-tocopherol was done by high performance 
liquid chromatography. The supply of vitamins A and E immediately postpartum 
(0hour) did not present significant difference between the groups (p> 0.05). The 
differences for vitamin A were 24 hours between GC and GS1 (p = 0.001) and 
GC and GS2 (p = 0.002). In transition and mature milk, it was between GC and 
GS2 and GS1 and GS2 (p <0.001). For vitamin E they were currently 24 hours 
between GC and GS1 (p <0.001) and GC and GS2 (p = 0.001). In the transition 
milk it was between GC and GS1 and GC and GS2 (p <0.001). In mature milk it 
was between GC and GS2 and GS1 and GS2 (p <0.001). During lactation, there 
were physiological decrease of these nutrients, but these were lower in the 
supplemented groups. GS1 contemplated the requirement of vitamin A in milk 
production up to 24 hours postpartum and GS2 supplied this to the transition milk. 
Both groups reached the requirement for vitamin E until transition milk, but only 
GS2 remained adequate until mature 
 
Keywords: Vitamin A. Vitamin E. Human milk. Food supplement. 
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TÍTULO: Turismo como uma ferramenta para a conservação de uma espécie 

carismática 

Resumo 

As atividades de turismo podem proporcionar um contato entre espécies 
carismáticas e turistas, os quais podem se sentir dispostos a pagar pela proteção 
das espécies locais. No entanto, a maior ou menos inclinação a pagar pela 
conservação e o valor hipotético a ser destinado a isto deve variar com a situação 
socioeconômica do turista. Realizamos 286 entrevistas semi-estruturadas e 
investigamos se o perfil socioeconômico dos turistas, o conhecimento ecológico 
sobre um golfinho costeiro (Sotalia guianensis) e sua percepção sobre os 
impactos que o turismo pode ter sobre estes animais moldaria sua disposição a 
pagar pela conservação desta espécie. O estudo foi realizado em Pipa, local 
turístico no nordeste do Brasil. Um modelo multinominal foi usado para identificar 
as variáveis que influenciam a disposição dos turistas a pagar pela conservação, 
de acordo com três cenários diferentes que apresentaram preços e 
qualidade/abundância de recursos naturais distintos. Os entrevistados 
mostraram-se mais dispostos a proteger S. guianensis quando: a) já haviam 
pago por uma atividade de observação de golfinhos, b) estavam mais 
familiarizados com o animal, e c) sabiam que o turismo, dependendo de como é 
feito, poderia prejudicar o animal. Neste último caso, alguns turistas inclusive 
considerariam parar de visitar a região. Saber o que determina as atitudes pró-
conservação é um passo importante na proposição de novas estratégias para a 
conservação das espécies. 
 
Palavras-chave: turismo de observação; experimento de escolha discreta; boto-

cinza 

TITLE: Tourism as a conservation tool to protect charismatic species 

Abstract 

Dolphin-watching activities provide tourists with contact with charismatic species. 
Depending on the socioeconomic characteristics of the tourists, these 
perceptions could shape tourist’s willingness to pay for the protection of local 
species. We conducted 286 semi-structured interviews and investigated whether 
the socioeconomic profile of tourists, their ecological knowledge about a dolphin 
(Sotalia guianensis) and their perception of the impacts that tourism may have on 
dolphins would shape their willingness to pay for dolphin conservation. The case 
study was conducted in Pipa, a popular tourist destination in northeastern Brazil. 
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A Multinominal Logit model was used to identify the variables that influence the 
willingness of tourists to pay for conservation, according to three different 
scenarios that presented distinct prices and quality/abundance of natural 
resources. The interviewed tourists were more likely to protect S. guianensis 
when: a) they had already paid for a dolphin-watching activity;b) were more 
knowledgeable about the animal, and c) were aware that tourism, depending on 
how it is done, could harm the animal, so that they would consider to stop visiting 
the region Knowing what determines pro-conservation attitudes is an important 
step in proposing new strategies for species conservation. Thus, wildlife watching 
tourism can be an important conservation tool, since those who practice it are 
more willing to financially support conservation. 
 
Keywords: dolphin watching; willingness to pay; discrete choice experiment; 
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TÍTULO: Efeitos da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) 

sobre a dor e funcionalidade em pacientes na fase crônica de Chikungunya. Um 

estudo clínico randomizado, triplo cego. 

Resumo 

 

Introdução: O Vírus da Chikungunya (CHIKV) apresenta uma clínica 
característica de dor crônica associada a déficit funcional. A estimulação 
transcraniana por corrente contínua (ETCC) pode ser uma boa conduta para o 
seu tratamento. Nosso objetivo é analisar os efeitos da ETCC sobre a dor e 
funcionalidade em pacientes com CHIKV. Metodologia: Foram formados dois 
grupos de pacientes com CHIKV, ETCC Sham (GS, N:9) e ETCC no córtex motor 
primário (GM, N:10), onde foi aplicado ETCC anódica na área motora primária 
durante 10 dias com 2mA de intensidade por 20’. Foi avaliado a dor através da 
Escala Visual Numérica (EVN), a funcionalidade através do questionário HAQ, e 
força de preensão manual pelo dinamômetro. Foram feitas 4 avaliações. 
Resultados: não houve interação tempo x grupo significativa para a dor 
(p=0,321), mas foi observado significância para o tempo (p=0,0001) e não houve 
diferença significativa entre os grupos (p=0,57). Na 1º avaliação apenas o grupo 
ativo apresentou diminuição significativa (Ativo, p = 0,001; Sham, p = 0,22). A 
dinamometria não apresentou interação tempo x grupo (p=0,66), ou interação 
tempo (p=0,67). O HAQ não apresentou interação tempo x grupo (p=0,3), porém 
houve interação tempo significativa (p=0,0001). Conclusão. Podemos concluir 
que a ETCC melhora os parâmetros de dor e a funcionalidade, porem devido ao 
N amostral pequeno não ficou evidente a diferença entre os grupos. 

 
 
Palavras-chave: Chikungunya. ETCC. Dor crônica. Funcionalidade. Força 

manual 
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TITLE: Effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) on pain and 

functionality in patients in chronic phase of chikungunya: a randomized triple blind 

controled trial 

Abstract 

Introduction: The Chikungunya virus (CHIKV) presents a clinical characteristic of 
chronic pain associated with functional deficit. Transcranial direct current (ECCT) 
stimulation may be a good course of treatment. Our objective is to analyze the 
effects of CTEF on pain and function in patients with CHIKV. Method: Two groups 
of patients with CHIKV, ETCC Sham (GS, N: 9) and ETCC were formed in the 
primary motor cortex (GM, N: 10), where anodic ECTS was applied to the primary 
motor area for 10 days with 2mA of intensity for 20 '. The pain was evaluated 
through the Numerical Visual Scale (EVN), the functionality through the HAQ 
questionnaire, and manual gripping force by the dynamometer. There are 4 
evaluations. Results: There was no interaction time x significant group for pain (p 
= 0,321), but significance was observed for time (p = 0.0001) and there was no 
significant difference between groups (p = 0.57). In the 1st evaluation only the 
active group showed a significant decrease (Active, p = 0.001; Sham, p = 0.22). 
Dynamometry did not present time x group interaction (p = 0.66), or time 
interaction (p = 0.67). The HAQ did not present time x group interaction (p = 0.3), 
but there was significant time interaction (p = 0.0001). Conclusion. We can 
conclude that the ETCC improves pain parameters and functionality, but due to 
the small sample N, the difference between the groups was not evident. 
 
Keywords: Chikungunya. tDCS. Chronic pain. Functionality. Manual force 
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TÍTULO: Avalição da influência da Musculatura do Assoalho Pélvico no parto 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A gestação é um período caracterizado por modificação e 
adaptações morfológicas, fisiológicas, e comportamentais no organismo 
materno, necessárias a um pleno desenvolvimento da gravidez, entre as quais 
se destaca a sobrecarga do assoalho pélvico. OBJETIVO: Analisar 
comparativamente a influência dos exercícios de fortalecimento e exercícios de 
coordenação, sobre o assoalho pélvico, e suas repercussões na gestação, parto 
e pós-parto. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 
quantitativo e longitudinal, que está sendo realizados em vários cenários 
localizados no município de Santa Cruz – RN. A população do estudo 
corresponde às gestantes acompanhadas durante o pré- natal. RESULTADOS: 
Em virtude do atraso do parecer do comitê de ética, foi iniciada uma revisão 
sistemática, na qual tem como objetivo verificar nas evidências científicas o efeito 
dos exercícios de fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico no tempo de 
trabalho de parto. Após a liberação do comitê de Ética e Pesquisa, deu-se inicio 
ao projeto de pesquisa, o TCLE foi assinado por 18 gestantes que se encaixavam 
nos critérios de inclusão, dessas, 8 realizaram a avaliação cardiovascular e da 
mecânica respiratória e 3 conseguiram realizar a avaliação específica do 
assoalho pélvico. CONCLUSÃO: Em virtude do atraso da libração do comitê de 
Ética e Pesquisa, não foram alcançados todos os objetivos propostos, 
entretanto, o projeto será continuado até a obtenção dos objetivos almejados. 
 
Palavras-chave: Gestação; Assoalho Pélvico; Fisioterapia 

TITLE: EVALUATION OF THE INFLUENCE OF PULVIC FLOOR MUSCLES IN 

LABOR 

Abstract 

INTRODUCTION: Gestation is a period characterized by changes and 
morphological, physiological and behavioral adaptations in the maternal 
organism, necessary for the full development of pregnancy, among which the 
overload of the pelvic floor is emphasized. OBJECTIVE: To compare the 
influence of strengthening exercises and coordination exercises on the pelvic 
floor and its effects on gestation, delivery and postpartum. METHODOLOGY: 
This is a descriptive, quantitative and longitudinal study that is being carried out 
in several scenarios located in the municipality of Santa Cruz - RN. The study 
population corresponds to the pregnant women followed during the prenatal 
period. RESULTS: Due to the delay in the opinion of the ethics committee, a 
systematic review was initiated, in which the objective of the study was to verify 
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the effect of exercises to strengthen the pelvic floor muscles during labor. After 
the release of the Ethics and Research Committee, the research project was 
started, the TCLE was signed by 18 pregnant women who fit the inclusion criteria, 
8 of them underwent cardiovascular evaluation and respiratory mechanics and 3 
were able to perform the evaluation of the pelvic floor. CONCLUSION: Due to the 
delay of the Ethics and Research committee, all the proposed objectives were 
not achieved, however, the project will be continued until the desired objectives 
are achieved. 
 
Keywords: Gestation; Pelvic Floor; Physiotherapy 
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TÍTULO: A Importância da Biodiversidade de Detrito e do Contexto Ambiental 

para Decomposição 

Resumo 

 

O detrito foliar carrega características intrínsecas que são significativas para a 
magnitude da decomposição. Por isso, este trabalho desenvolvida num 
ragmento de Floresta de Mata Atlântica, localizado em Macaíba, RN, verificou 
efeitos individuais e interativos entre a diversidade de detrito de oito espécies 
diferentes; em contextos ambientais distintos (terrestre, aquático e interface) 
sobre o processo de decomposição. Portanto, constatou-se efeitos em nível 
espécie-específico em comunidade. A partir de nutrientes e compostos 
secundários, analisados de maneira química e estatística, obteve-se resposta 
sobre a relevância do contexto e sua relação com a decomposição, indicando 
que o ambiente pode exercer um efeito maior que o processo anterior. 

 

  

 

  

 
 
Palavras-chave: funcionamento do ecossistema. heterogeneidade ambiental. 

diversidade. 

TITLE: The Importance of Detrimental Biodiversity and the Environmental 

Context for Decomposition 

Abstract 

Leaf detritus carries intrinsic characteristics that are significant for the magnitude 
of decomposition. Therefore, this work was carried out in an Atlantic Forest 
Rainforest, located in Macaíba, RN, and verified individual and interactive effects 
among the detritus diversity of eight different species; in different environmental 
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contexts (terrestrial, aquatic and interface) on the decomposition process. 
Therefore, species-specific effects in the community were observed. From 
nutrients and secondary compounds, analyzed chemically and statistically, we 
obtained an answer about the relevance of the context and its relation to the 
decomposition, indicating that the environment may exert a greater effect than 
the previous process. 

 
Keywords: function ecosystem. environmental heterogeneity. diversity. 
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TÍTULO: CONSERVAÇÃO DE JACARANDÁ (Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex 

Benth) VIA BIOTECNOLOGIA VEGETAL 

Resumo 

 

Existem várias espécies nativas da Mata Atlântica que estão ameaçadas de 
extinsão. Dentre elas a Amburana cearensis. Visando-se estabelecer estratégias 
para a conservação in vitro desta espécie inoculou-se duas unidades 
experimentais no tratamento combinando 5g/L do agente osmótico manitol 
combinado com 0g/L de sacarose. Decorridos trinta e sessenta dias avaliou-se 
a coloração das folhas: nota 1: totalmente verdes, nota 2: verde-claras e nota 3: 
amareladas, o número de brotações e enraizamentos. Em relação à Amburana 
cearensis avaliada aos trinta e sessenta dias após a inoculação dos explantes, 
no tratamento 1, 87,5% dos segmentos nodais tiveram nota três (3) quanto à 
coloração das folhas, pois mostraram folhas amareladas/senescentes ou 
necrosadas, porém em 12,5% as folhas do explante se apresentaram verde-
claras. Dentre estes explantes alguns tiveram parte de suas folhas abscisadas. 
Em relação às brotações, não houve brotações por nó caulinar em 100% dos 
explantes, bem como não houve enraizamento em 100% dos explantes. Conclui-
se que o tratamento com 5g/L de manitol combinado com 0g/L de sacarose após 
30 e 60 dias não retardou a senescência dos segmentos nodais de Amburana 
cearenses. 

 
 
Palavras-chave: Amburana cearensis, manitol, sacarose, Mata Atlântica. 

TITLE: CONSERVATION OF JACARANDÁ (Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex 

Benth) VIA VEGETABLE BIOTECHNOLOGY 

Abstract 

There are several species native to the Atlantic Forest that are threatened with 
extinction. Among them are Amburana cearensis. In order to establish strategies 
for the in vitro conservation of this species two experimental units were inoculated 
in the treatment combining 5g / L of the osmotic agent mannitol combined with 
0g / L of sucrose. After thirty-sixty days the color of the leaves was evaluated: 
note 1: totally green, note 2: light green and note 3: yellowish, the number of 
shoots and rooting. In relation to Amburana cearensis evaluated at thirty and sixty 
days after inoculation of the explants, in the treatment 1, 87.5% of the nodal 
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segments had a three (3) note on the leaf color, as they showed yellowish / 
senescent or necrotic leaves, however in 12.5% the explant leaves presented 
light green. Among these explants some had part of their abscissa leaves. In 
relation to sprouts, there were no sprouts per stem node in 100% of the explants, 
nor was there any rooting in 100% of the explants. It was concluded that the 
treatment with 5 g / L mannitol combined with 0 g / L sucrose after 30 and 60 
days did not delay the senescence of the nodal segments of Amburana 
cearenses. 
 
Keywords: Amburana cearensis, mannitol, sucrose, Atlantic Forest. 
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TÍTULO: COMPOSIÇÃO CORPORAL DE BAILARINAS: Estudo comparativo 

com desportistas e sedentárias. 

Resumo 

 

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

 
 
Palavras-chave: Composição corporal; Balé; DXA; Massa gorda; Massa livre de 

gordura. 

TITLE: BODY COMPOSITION IN FEMALE DANCERS: Comparative study with 

athletes and sedentary. 

Abstract 

 

The search for an ideal body for a classic practice of ballet makes its practitioners 
seek more and more the aesthetic standards of thinness. The assessment of 
body composition has become increasingly useful for improving performance and 
training regimens. The objective of this study was to evaluate and compare an 
intermediate / advanced body composition with athletes and sedentary. Fat and 
fat free (MG) evaluation is used as a dual-energy x-ray absorptiometry (DXA) 
method, which is a reference method for assessing body composition. Significant 
differences were found between the body composition of the three groups 
evaluated, being dancers with lower MG and higher MLG than sportsmen and 
sedentary women. 
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Keywords: Body composition; Ballet; DXA; Fat mass; fat free mass. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO MATERNA COM VITAMINA E 

SOBRE OS NÍVEIS DE RETINOL NO SORO MATERNO 

Resumo 

 

Introdução: Uma alternativa para atender a necessidade de retinol da puérpera 
e do recém-nascido, pela oferta do leite materno, é a suplementação materna. O 
objetivo do estudo foi avaliar a concentração de retinol sérico em puérperas após 
receberem suplementação de RRR-alfa-tocoferol até 30 dias após o parto. 
Metodologia: No pós-parto imediato, as puérperas foram divididas em grupos: 
controle, sem intervenção; suplementado 1, recebendo a dose de 400UI de RRR-
alfa-tocoferol e suplementado 2, recebendo a dose de 800UI de RRR-alfa-
tocoferol, cada grupo com 12 participantes. O sangue foi coletado em 3 
momentos: 1o (0 hora) antes da suplementação, 20o e 30o dias pós-parto. O 
retinol foi quantificado por cromatografia liquida de alta eficiência. Resultados e 
Discussão: A concentração de retinol do pós-parto imediato correspondeu a 39,4 
± 10,2 μg/dL no grupo controle, 40,2 ± 11,1μg/dL no grupo suplementado 1 e 
38,1 ± 10,7μg/dL no grupo suplementado 2, (p > 0,05). Não foi observado 
aumento do retinol sérico nas condições do estudo, em nenhum dos grupos 
suplementados (p > 0,05). Os resultados mostraram um diagnóstico adequado 
do estado nutricional de vitamina A (> 20μg/dL), mesmo havendo um declínio 
gradual desse nutriente, o que é uma característica fisiológica ao longo da 
lactação. Conclusão: A suplementação não proporcionou aumento da vitamina 
A até o 30o dia pós-parto. 

 
 
Palavras-chave: Vitamina A. Suplemento Alimentar. Soro. Período Pós-Parto. 

TITLE: EVALUATION OF THE EFFECT OF SUPPLEMENTATION WITH 

VITAMIN AND ON THE LEVELS OF ALPHA-TOCOPHEROL 

Abstract 
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Introduction: An alternative to face retinopathy of the puerperium and the 
newborn due to the supply of breast milk is a maternal supplementation. The 
outcome of the study was evaluated at a serum retinol concentration in 
postpartum women after receipt of RRR-alpha-tocopherol supplementation up to 
30 days postpartum. Methodology: In the immediate postpartum, the puerperae 
were divided into groups: control, without intervention; Supplement 1, receiving a 
dose of 400 IU of RRR-alpha-tocopherol and supplemented 2, receiving a dose 
of 800 IU of RRR-alpha-tocopherol, each group with 12 participants. The blood 
was collected in 3 moments: 1o (0 hour) before supplementation, 20o and 30o 
days postpartum. Retinol was quantified by high performance liquid 
chromatography. Results and Discussion: 39.4 ± 10.2 μg / dL without control 
group, 40.2 ± 11.1 μg / dL not supplemented group 1 and 38.1 ± 10.7 μg / dL in 
the supplemented group 2, (p> 0 , 05). The study is not to increase the high stress 
of serum in the study of study in supplementated groups (p> 0.05). The results 
were adequate for the nutritional state of vitamin A (> 20μg / dL), with a gradual 
decrease of this nutrient, which is a physiological characteristic of the lactation. 
Conclusion: Supplementation did not increase vitamin A until the 30th day 
postpartum. 

 
 
Keywords: Vitamin A. Food Supplement. Serum Postpartum period. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL DE EXTRATOS OBTIDOS 

DA FOLHA DE MORINDA CITRIFOLIA CONTRA O VÍRUS DENGUE EM 

CULTURA DE CÉLULAS 

Resumo 

A dengue é uma arbovirose que apresenta grande importância em saúde pública 
e atualmente o tratamento específico com antivirais ainda não está disponível. 
Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a atividade antiviral de extratos 
obtidos da folha de Morinda citrifolia L. em cultura de células Vero infectadas 
com vírus dengue-2 (DENV-2). Inicialmente foram obtidos os extratos brutos e 
as respectivas frações: hexano, clorofórmio e acetato de etila, que foram 
analisadas por cromatografia. O teste de citotoxicidade foi realizado pelo método 
com MTT, nas concentrações de 1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,2 μg/mL. No 
ensaio antiviral utilizou-se células infectadas com DENV-2 (controle positivo); 
células mantidas com meio de cultura (controle negativo); células infectadas com 
DENV-2 e tratadas com extrato ou frações. Após cinco dias de infecção a 
viabilidade celular foi avaliada pelo método com MTT e o sobrenadante foi 
utilizado para quantificação viral por PFU. No tratamento com os compostos 
obtidos da folha observou-se que a fração hexano apresentou ação antiviral em 
todas as concentrações. Na quantificação viral por PFU observou-se as frações 
hexano e clorofórmio tiveram ação antiviral, resultando na diminuição total da 
carga viral. Finalmente, a partir desse estudo identificou-se uma possível 
atividade antiviral dos compostos obtidos de M. citrifolia contra o vírus dengue. 
 
Palavras-chave: Vírus dengue. Morinda citrifolia. Antiviral. 

TITLE: Evaluation of the antiviral activity of extracts obtained from the leaf of 

Morinda citrifolia against dengue virus in cell culture. 

Abstract 

Dengue is an arbovirose that has great importance in public health and currently 
the specific treatment with antivirals is not yet available. Thus, the aim of the 
present study was to evaluate the antiviral activity of leaf extracts of the plant 
Morinda citrifolia L. in Vero cells culture infected with dengue-2 virus (DENV-2). 
Initially, the crude extracts (hydroethanolic) and their fractions were obtained: 
hexane, chloroform and ethyl acetate, followed by chromatographic analysis. The 
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cytotoxicity test was performed in culture of Vero cells by the MTT method, at 
concentrations of 1000; 500; 250; 125; 62.5; 31.2 μg/mL. In the antiviral assay, 
cells infected with DENV-2 were used (positive control); cells maintained with 
culture medium (negative control); cells infected with DENV-2 and treated with 
extract or fractions. After five days of infection the cell viability was evaluated by 
the MTT method and the supernatant was used for viral quantification by PFU. In 
the treatment with the compounds obtained from the leaf it was observed that 
hexane fraction presented antiviral action at all concentrations. In the viral 
quantification by PFU the hexane and chloroform fractions were observed to have 
antiviral action, resulting in a total decrease in viral load. Finally, from this study, 
a possible antiviral activity of the compounds obtained from M. citrifolia against 
dengue virus was identified. 

 
Keywords: Dengue virus. Morinda citrifolia. Antiviral. 
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TÍTULO: RELATÓRIO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

INTITULADO: ANÁLISE BIOQUÍMICA QUÂNTICA DA MUTAÇÃO HIS275TIR 

NA NEURAMINIDASE DO H1N1 RESISTENTE AO OSELTAMIVIR 

Resumo 

Influenza A (H1N1) é uma doença infecciosa aguda causada pelo vírus 
Myxovirus influenzae, esse agente etiológico se prolifera nas células humanas 
com ajuda de duas proteínas principais: hemaglutinina e neuraminidase. Estas 
garantem a entrada para replicação e saída para uma nova infecção. Pela 
relevância dessas proteínas, desenvolveram-se fármacos capazes de inibi-las, 
porém, nesse trabalho será abordado o fármaco mais utilizado na terapêutica, o 
qual seria o oseltamivir, que vem apresentando insucesso terapêutico devido a 
mutações no agente viral. Em razão disso, realizou-se um estudo objetivando 
mensurar o perfil energético das interações do fármaco oseltamvir associado à 
neuraminidase mutante, em constante dielétricas de 10 e 40, por técnicas de 
análises computacional, utilizando-se do método de Fracionamento Molecular 
com Caps Conjugados (MFCC) e cálculos baseados na Teoria do Funcional da 
Densidade (DFT). Assim, obtém-se características da interação do fármaco-
receptor para que futuros trabalhos melhorem a ação do fármaco modificando 
sua estrutura. Através da estrutura cristalográfica (3CL0) presente no Protein 
Data Bank, executou-se correções na mesma, otimização e aplicação do método 
e calculo antes citado. Notou-se que é importante a presença de grupos 
funcionais que faça interação eletrostática na posição I e II do oseltamivir e 
grupos funcionais capaz de formar ligação de hidrogênio com os resíduos 
ARG118, ARG152, GLU119, ASP151 ARG292 e ARG368. 
 
Palavras-chave: Influenza A. Análises computacional. Oseltamivir. 

Neuraminidase. 

TITLE: REPORT OF COMPLETION OF COURSE WORK TITLED: 

BIOCHEMICAL ANALYSIS QUANTUM MUTATION HIS275TYR IN THE 

NEURAMINIDASE OF H1N1 RESISTANT TO OSELTAMIVIR 

Abstract 

Influenza A (H1N1) is a disease acute infectious caused by the virus Myxovirus 
influenzae, this etiological agent proliferates in human cells with the help of two 
proteins: hemagglutinin and neuraminidase. These ensure the entry for 
replication and output to a new infection. The relevance of these proteins has led 
to the development of drugs capable of inhibiting them. However, in this work we 
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will address the drug most commonly used in therapy, which is the oseltamivir. 
This drug has shown failure in therapy due to mutations in the viral agent. For 
this reason, we performed a study aiming to measure the profile energy of the 
interactions of the drug oseltamvir associated with the neuraminidase mutant, 
constant dielectric of 10 and 40, by techniques of analysis-computational, using 
method of Fractionation Molecular with Caps Conjugated (MFCC) and 
calculations based on the Density Functional Theory (DFT). Thus, we obtain the 
characteristics of the interaction drug-receptor. And through these information, 
you may make modifications at drug, leaving you with action in strains mutants. 
It was noted that it is important the presence of functional groups that form 
interaction electrostatic in position I and II of oseltamivir and functional groups 
capable of forming hydrogen bond with residues ARG118, ARG152, GLU119, 
ASP151 ARG292 and ARG368. 
 
Keywords: Influenza A. Computational analysis. Oseltamivir. Neuraminidase 
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TÍTULO: CONSERVAÇÃO DE Cattleya granulosa LINDL VIA BIOTECNOLOGIA 

VEGETAL 

Resumo 

 

A Mata Atlântica possui diversas espécies vegetais ameaçadas de extinção. 
Dentre elas situa-se a orquídea Cattleya granulosa Lindley - Orchidaceae. 
Visando-se estabelecer estratégias para a conservação in vitro desta espécie 
inoculou-se duas unidades experimentais no tratamento combinando 5g/L do 
agente osmótico manitol combinado com 0g/L de sacarose. Decorridos trinta e 
sessenta dias avaliou-se a coloração das folhas: nota 1: totalmente verdes, nota 
2: verde-claras e nota 3: amareladas, o número de brotações e enraizamentos. 
Aos trinta dias se verificou médias de 47,5% de folhas totalmente verdes, 22,5% 
de folhas verde-claras e 30% de folhas amareladas; além de médias de uma 
brotação e dois enraizamentos para as duas unidades experimentais inoculadas. 
Já aos sessenta dias as médias foram de 10% de folhas totalmente verdes e 
90% de folhas amareladas (senescentes), ausência de novas brotações e novos 
enraizamentos. Concluiu-se que esta concentração de manitol não retarda 
significativamente a senescência dos segmentos nodais de Cattleya granulosa 
aos trinta dias e a ausência de sacarose foi decisiva para 90% da morte dos 
explantes aos sessenta dias de cultivo. 

 
 
Palavras-chave: conservação in vitro, manitol, sacarose, Cattleya granulosa 

TITLE: CONSERVATION OF Cattleya granulosa LINDL VIA VEGETABLE 

BIOTECHNOLOGY 

Abstract 

 

The Atlantic Forest has several plant species that are threatened with extinction. 
Among them is the orchid Cattleya granulosa Lindley - Orchidaceae. In order to 
establish strategies for the in vitro conservation of this species two experimental 
units were inoculated in the treatment combining 5g / L of the osmotic agent 
mannitol combined with 0g / L of sucrose. After thirty-sixty days the color of the 
leaves was evaluated: note 1: totally green, note 2: light green and note 3: 
yellowish, the number of shoots and rooting. At the end of the 30 days averages 
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of 47.5% of totally green leaves, 22.5% of light green leaves and 30% of yellowish 
leaves were observed; besides averages of one sprout and two rooting for the 
two inoculated experimental units. Sixty days later the averages were 10% of 
totally green leaves and 90% of yellowish leaves (senescent), absence of new 
shoots and new rooting. It was concluded that this concentration of mannitol did 
not significantly delay the senescence of the nodal segments of Cattleya 
granulosa at 30 days and the absence of sucrose was decisive for 90% of the 
death of the explants at sixty days of cultivation. 

 
 
Keywords: in vitro preservation, mannitol, sucrose, Cattleya granulosa 
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TÍTULO: Influência de Estressores Psicossociais na Resposta Emocional de 

Estudantes de Biomedicina da UFRN 

Resumo 

 

Atualmente, se sabe que o estresse é um dos problemas mais comuns que o ser 
humano enfrenta, sendo um dos fatores responsáveis por alterações do estado 
de saúde e no bem-estar dos indivíduos, que pode afetar as interações sociais 
e, vem sendo discutido em diversas instâncias como o meio acadêmico-
científico, os veículos de comunicação de massa, e as diversas áreas do 
conhecimento, como Psicologia, Educação e Saúde. Neste sentido, o objetivo 
desse estudo foi avaliar a resposta emocional de estudantes do sexo masculino 
do primeiro período do Curso de Biomedicina da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte durante exposição à dois tipos de avaliação de conteúdo: 
escrita e gincana. Foi avaliado o estado de Ansiedade (IDATE) antes e após as 
atividades avaliativas (fases basal, pré-teste, pós-teste e recuperação). Foi 
observada uma variação significativa no estado de ansiedade em ambos os tipos 
de avaliação. Os maiores valores foram verificados nas fases que antecederam 
a aplicação do estressor, que voltaram aos valores basais após sua finalização. 
Nesse sentido, podemos sugerir que o enfrentamento de estressores leva a 
mudanças internas que tem como objetivo adaptar o indivíduo a essas situações. 

 
 
Palavras-chave: Estresse, resposta emocional, estudantes de Biomedicina, 

estressores. 

TITLE: Influence of Psychosocial Stressors on Emotional Response in 

biomedicine students of UFRN 

Abstract 

 

Nowadays, it is known that stress is one of the most common problems that 
human beings face, being one of the factors responsible for alterations in health 
status and in the well-being of individuals, which may affect social interactions, 
and has been discussed in In this sense, the objective of this study was to 
evaluate the emotional response of male students of the first period of the 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1038 

 

Biomedicine Course of the Federal University of Rio Grande do Norte during 
exposure to two types of content evaluation: writing and gymkhana. Anxiety 
status (IDATE) was evaluated before and after the evaluative activities (baseline, 
pre-test, post-test and recovery phases). Significant variation in anxiety state was 
observed in both types of assessment. The highest values were verified in the 
phases that preceded the application of the stressor, which returned to the 
baseline values after their completion. In this sense, we can suggest that the 
confrontation of stressors leads to internal changes that aim to adapt the 
individual to these situations. 

 
 
Keywords: Stress, emotional response, Biomedicine students, stressors. 
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TÍTULO: MAPEAMENTO DAS ÁREAS VERDES URBANAS EM SANTA CRUZ 

(RN) COMO INDICADOR DE SAÚDE 

Resumo 

 

O projeto de mapeamento das áreas verdes em Santa Cruz (RN) como indicador 
de saúde é decorrente de uma parceria entre a Escola Agrícola de Jundiaí e a 
Faculdade de Ciências do Trairí (FACISA) e, teve como objetivo, através de um 
estudo descritivo e exploratório, mapear a vegetação urbana desse município 
localizado no agreste do Rio Grande do Norte, visando incentivar práticas como 
reflorestamento e arborização urbana, além disso proteger e conservar o 
ambiente a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos habitantes e 
àqueles que por lá transitam. Esse estudo foi feito através de coleta de dados, 
tais como registros fotográficos e o georreferenciamento de cada árvore 
encontrada em um setor do município de Santa Cruz por meio de GPS. Para a 
prática dessa coleta, escolheu-se de imediato um bairro cujo nome é DNER, 
segundo populares da região, um dos que apresentam melhor qualidade de vida 
a seus moradores. Após a coleta de dados GPS na base cartográfica “UTM SAD 
69 Z24”, foi feita uma operação de criação de um arquivo no software ArcGIS 
10.6 através de coordenadas UTM. Depois, foi feito o georreferenciamento de 
uma imagem do Google Earth correspondente ao bairro DNER e a vetorização 
do arruamento da área de coleta. Conclui-se que quanto à vegetação do bairro, 
é notório uma baixa densidade de árvores, 0,0018 árvores/m2 e 0,17 
árvores/habitantes, bastante inferior quantidade mínima preconizada pela 
Organização Mundial da Saúde que é de 1 (uma) árvore por habitante. 

 
 
Palavras-chave: Saúde, árvores, qualidade de vida e mapeamento. 

TITLE: MAPPING OF URBAN GREEN AREAS IN SANTA CRUZ (RN) AS A 

HEALTH INDICATOR 

Abstract 

 

The mapping of green areas in Santa Cruz (RN) as a health indicator is a 
partnership between the Agricultural School of Jundiaí and the Faculty of 
Agricultural Sciences (FACISA). Increasing the probability of reforestation, 
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expansion and conservation of the quality of life for the humans and movies that 
transit. This is a questionnaire made of data collection, such as the photographic 
records and the georeferencing of each tree found in a sector of the municipality 
of Santa Cruz by means of GPS. For an analysis you inspect, choose a set of 
information about your own DNER name, according to popular regions, choose 
the qualities of your neighbors. After a GPS data collection in the cartographic 
base "UTM SAD 69 Z24", an operation was created to create a file in the ArcGIS 
10.6 software through UTM coordinates. Then, a georeferencing of an image of 
Google Earth corresponding to the neighborhood DNER and the vectorization of 
the street of the collection area was done. It is concluded that the vegetation of 
the neighborhood is a spectrum of a high density of trees, 0.0018 / m2 and 0.17 
trees / inhabitants, well below the minimum established by the World Health 
Organization that is 1 (one) tree per inhabitant. 

 
 
Keywords: Health, trees, quality of life and mapping. 
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TÍTULO: Estudo de viabilização da casca de banana na alimentação animal: 

Bioprocessos em fermentação semissólida 

Resumo 

 

O trabalho teve como objetivo a produção de um concentrado proteico feito com 
base de resíduo da casca da banana enriquecido com levedura e ureia. 
Diminuindo o descarte de resíduos da agroindústria e o custo com alimentação 
animal. O substrato utilizado foi à casca da banana e micro-organismo utilizado 
foi a levedura da espécie Saccharomyces cerevisiae. Foram utilizadas 04 
bandejas retangulares de ácido inoxidável, cada bandeja com 500g do substrato 
na forma in natura, 03 delas processadas com 2% de levedura, sendo duas 
destas complementadas com ureia, uma com 1% e outra com 2%, posterior as 
04 bandejas foram distribuídas e expostas em bancadas da Unidade em 
temperatura ambiente submetidos a períodos 24 horas de fermentação. Após 
esse período foram introduzidas em estufa por um período de 48 horas, a 65°. 
Após esse período as amostras foram retiradas dos biorreatores e 
acondicionadas em recipientes de plásticos hermeticamente fechados e 
identificados. Com apenas a inoculação da levedura obteve-se (12,33%) do teor 
de proteína, valor maior que 100% o do valorda casca da banana na forma in 
natura, Conclui-se que o enriquecimento da casca da banana é uma alternativa 
para produção de um concentrado proteico, pois a presença da levedura com ou 
sem adição de ureia eleva o teor de proteína. 

 
 
Palavras-chave: Casca da banana, levedura, alimentação animal 

TITLE: Study of the feasibility of banana peel in animal feed: Bioprocesses in 

semi-solid fermentation 

Abstract 

The objective of the work was to produce a protein made based on the juice of 
the banana peel enriched with yeast and urea. Decreasing the waste disposal of 
the agroindustry and the cost with animal feed. The substrate prepared was a 
banana peel and a micro-regrowth for a yeast of the species Saccharomyces 
cerevisiae. Four rectangular trays of basic acid were used, each tray with 500g 
of substrate in the in natura form, 03 of them processed with 2% of yeast, two 
complementary complexes, one with 1% and another with 2%, posterior with 04 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1042 

 

trays were distributed and exposed in the stands of the unit in 24 hours of 
fermentation. The result was for decades in a period of 48 hours at 65 °. This 
study is the withdrawal of the bioreactors and conditioned in plastics filters 
hermetically locked and identified. With only one inoculation (12.33%) of the 
protein content, value greater than 100% of the value of the banana peel in the 
in natura form, and that enrichment of the banana is an alternative to produce a 
protein protein, for a yeast principle with or without urea addition raises the protein 
content. 

 
Keywords: Banana peel, yeast, animal feed 
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TÍTULO: Efeitos da diversidade taxonõmica e filogenética da vegetação sobre a 

magnitude e estabilidade do aporte de detritos em um ecossistema de Restinga. 

Resumo 

 

RESUMO 

 

A biodiversidade são, sistemas compostos por organismos que se comportam 
como uma comunidade biológica a qual se relaciona com o ambiente físico numa 
ciclagem de nutrientes, dentro de uma mesma área, num mesmo período de 
tempo. O estudo da Biodiversidade e Funcionamento de Ecossistemas, trabalha 
com a percepção do papel funcional da biodiversidade no ambiente. Este 
trabalho tem como objetivo investigar a importância da biodiversidade da 
vegetação em frente a demais variáveis ambientais e da estrutura da 
comunidade vegetal, sobre a magnitude e a variabilidade temporal do aporte de 
detritos vegetais no solo em um fragmento natural de mata de restinga em 
Parnamirim/RN. Foram realizadas 10 coletas, de janeiro a outubro de 2016 em 
41 parcelas de 25 m². A diversidade filogenética foi medida usando métrica 
Faith’s PD modificada em uma árvore filogenética construída com a 
função"S.PhyloMaker" no Rstudio para as 41 espécies utilizadas neste estudo 
Para as análises estatísticas, foram utilizadas regressões simples e o critério de 
seleção de modelos de Akaike (AIC). Os resultados desse trabalho, revelam uma 
significativa importância da sazonalidade e das condições adversas para a 
fenologia do aporte de detrito. Até então, diversidade se mostrou pouco preditiva 
para os padrões de magnitude e estabilidade do aporte de serrapilheira, mas 
vale salientar que são necessários estudos em escala temporal maior para que 
a dinâmica temporal seja avaliada com maior precisão. 

 
 
Palavras-chave: Palavras chaves: História evolutiva; Dinâmica temporal; 

Fenologia; 

TITLE: Effects of the taxonomic and phylogenetic diversity of the vegetation on 

the magnitude and stability of the contribution of debris in a Restinga ecosystem. 

Abstract 
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ABSTRACT 

 

Biodiversity is, systems composed of organisms that hold a biological community 
are more attuned to the physical environment in which there is a nutritious diet 
within the same area over the same period of time. The study of Biodiversity and 
Functioning of Ecosystems, with a perception of the functional role of biodiversity 
in the environment. The objective of this work is to investigate vegetation 
biodiversity against a variety of environmental and structural variables of the plant 
community, on the magnitude and temporal variability of the contribution of plant 
debris in the soil in a natural fragment of restinga forest in Parnamirim / RN. Ten 
collections were carried out from January to October 2016 in 41 plots of 25 m². 
The phylogenetic diversity was measured using the modified Faith matrix in a 
phylogenetic tree constructed with a "S.PhyloMaker" function in the Rstudio for 
the 41 statistical analyzes. For the statistical analyzes, the simple regressions 
and the criterion of selection of models of Akaike (AIC). The results of this work 
revealed a significant importance of seasonality and adverse conditions for 
phenology of work performance. Until then, diversity is predictive of the 
magnitude and stability patterns of the litter state, but it is worth more and greater 
precision is considered. 

 
 
Keywords: Keywords : Evolutionary history; Temporal dynamics; Phenology; 
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TÍTULO: Contribuição de bolsista na construção e validação de instrumento para 

avaliar cargas de trabalho no Centro de Atenção psicossocial 

Resumo 

O projeto ora apresentado terá como finalidade desenvolver e validar um 
instrumento para identificação das cargas de trabalho dos profissionais de 
enfermagem dos Centros de Atenção Psicossocial II (CAPS II). Este estudo será 
desenvolvido em duas etapas: a primeira etapa consistirá na construção, 
validação e testagem do instrumento, na segunda etapa, o instrumento será 
aplicado nos serviços CAPS que participaram da primeira etapa de 
desenvolvimento da pesquisa, com intuito de avaliar as cargas de trabalho dos 
profissionais de enfermagem. Portanto, percebe-se a relevância dos resultados 
que este estudo produzirá na área de Saúde do Trabalhador em especial para 
área de Enfermagem do Trabalho. A partir da construção deste instrumento para 
a área de saúde do trabalhador e saúde mental, será possível realizar parceria 
junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande no Norte - 
COREN/RN, Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN, bem como demais 
parceiros para a aplicabilidade deste pela gestão dos serviços e órgãos 
fiscalizadores, com o propósito de dimensionar adequadamente os profissionais 
de enfermagem nos CAPS. Visto que, no Brasil, o Ministério da Saúde, por meio 
da Política Nacional de Saúde Mental, determina o quadro de profissionais de 
enfermagem para os CAPS baseando-se na modalidade do serviço, no entanto, 
na literatura não há referências sobre a razão desta composição. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Saúde Mental; Promoção da Saúde; 

TITLE: Contribution of scholarship holder in the construction and validation of 

instrument to evaluate workloads in the Psychosocial Care Center 

Abstract 

The project presented here will aim to develop and validate an instrument to 
identify the workloads of nursing professionals of the Psychosocial Care Centers 
II (CAPS II). This study will be developed in two stages: the first stage will consist 
of the construction, validation and testing of the instrument, in the second stage, 
the instrument will be applied in the CAPS services that participated in the first 
stage of research development, in order to evaluate the workloads of nursing 
professionals. Therefore, we can see the relevance of the results that this study 
will produce in the area of Worker's Health especially in the area of Work Nursing. 
From the construction of this instrument to the area of worker health and mental 
health, it will be possible to partner with the Regional Nursing Council of Rio 
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Grande in the North - COREN / RN, Brazilian Nursing Association - ABEN, as 
well as other partners for the applicability of this by the management of the 
services and oversight bodies, with the purpose of adequately dimensioning the 
nursing professionals in the CAPS. Since, in Brazil, the Ministry of Health, through 
the National Mental Health Policy, determines the framework of nursing 
professionals for the CAPS based on the modality of the service, however, in the 
literature there are no references on the reason for this composition. 
 
Keywords: Nuerse; Mental Health; Health Promotion 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO E RENDIMENTO 

ACADÊMICO EM ESTUDANTES DE MEDICINA DE CAICÓ-RN 

Resumo 

 
O sono é uma função biológica fundamental em diversos aspectos, como 
cognição, memória e metabolismo energético. Populações especiais, como 
profissionais da saúde, assim como períodos da vida distintos, como ingresso 
em ensino superior, constituem-se fatores importantes que alteram os ritmos 
determinantes do ciclo sono-vigília. Sendo assim, a população de estudantes de 
Medicina merece destaque ao se citar a presença de fatores de risco 
consideravelmente importantes para o desenvolvimento de distúrbios do sono. 
Para piorar, alterações na rotina do sono pode ter impacto negativo na 
performance acadêmica. Posto isto, almeja-se para o presente estudo avaliar a 
qualidade de sono dos estudantes de graduação em Medicina da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte campus Caicó, usando o questionário PSQI. A 
coleta de dados foi realizada com os estudantes das turmas ingressantes nos 
períodos de 2014.2, 2015.2 e 2016.2, em 2017, totalizando 116 participantes, 
buscando a comparação entre os períodos dos alunos questionados.  A análise 
aponta que 93,3% dos estudantes possuem problemas relacionados ao sono, a 
maior porcentagem do sexo masculino e oriundo de alunos com ingresso em 
2015.2. Tais resultados devem aventar a relevância do investimento em esforços 
para minimizar esse quadro e integrar propostas as quais possam favorecer o 
bem-estar desses estudantes, maior rendimento acadêmico e maior eficiência 
nos processos de aprendizagem, podendo dispor de avaliações do sono e 
cronotipo. 
 
Palavras-chave: Qualidade do sono. Rendimento acadêmico. Qualidade ruim de 

sono. 

TITLE: EVALUATION OF SLEEP QUALITY AND ACADEMIC PERFORMANCE 

IN STUDENTS OF CAICÓ-RN MEDICINE 

Abstract 

 

Sleep is a fundamental biological function in several features, such as cognition, 
memory and energy metabolism. Special populations, such as health 
professionals, as well as different life stages, such as admission in college, are 
important elements that change the rhythms that determine the sleep-wake cycle. 
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Thus, a population of medical students deserves to be highlighted by quoting a 
presence of important risk factors for the development of sleep disorders. To 
worsen, changes in sleep routine can have a negative impact on academic 
performance. Therefore, the present study clam to evaluate the sleep quality of 
medical students from the Federal University of Rio Grande do Norte, Caicó 
campi, using the PSQI questionnaire. Data collection was carried out with 
students from the Incoming Classes of 2014.2, 2015.2 and 2016.2, in 2017, in 
tottal 116 participants, seeking a comparison between the years of the students 
questioned. An analysis shows that 93.3% of students have problems related to 
sleep, a higher percentage of males and students incoming in 2015.2. These 
results argue the relevance of the investment strategy for minimize this situation 
and make proposes to support the students welfare, better academic 
performance and greater efficiency in learning processes, can make use of sleep 
and chronotype evaluations. 

 
 
Keywords: Sleep quality. Academic achievement. Sleep Disorders. 
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TÍTULO: SAÚDE DA CRIANÇA COM A SÍNDROME DE BERARDINELLI-SEIP: 

ANÁLISE DA CADERNETA DA CRIANÇA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Resumo 

A Síndrome de Berardinelli-Seip Lipodistrofia Congênita – BSCL é uma doença 
rara, o distúrbio genético é transmitido por um processo autossômico recessivo 
com baixa incidência 1:10.000.000 casos. Ao nascimento, exibe traços 
hipertróficos com lipoatrofia e músculos proeminentes. Objetivo: Avaliar o 
crescimento e desenvolvimento das crianças com BSCL assistidas pela 
Associação dos Pais e Pessoas com a Síndrome de Berardinelli do Estado do 
Rio Grande do Norte (ASPOSBERN), a partir da caderneta de saúde da criança 
do Ministério da Saúde. Trata-se de um estudo transversal, com análise 
documental, abordagem quantitativa de caráter epidemiológico descritivo. O 
local do estudo escolhido foi à (ASPOSBERN), a qual contempla projetos de 
Atuação Multiprofissional frente à Síndrome de Berardinelli-Seip. Ao final desta 
pesquisa é esperado que as crianças com BSCL tenham um prognóstico de 
qualidade de vida, e que a família seja preceptora do cuidado, prevenindo 
doenças e agravos, vigilância da saúde a fim de melhorar sua longevidade sem 
intercorrências. Entretanto, levando em consideração que o encontro anual da 
ASPOSBERN que reúne toda a população com BSCL do Nordeste só 
acontecerá no mês de dezembro de 2018, os dados ainda não puderam ser 
coletados e os resultados ainda não foram analisados. É de extrema relevância 
conhecer a Síndrome de Berardinelli-Seip, para com isso, possa existir uma 
assistência qualificada e direcionada as crianças. 
 
Palavras-chave: Lipodistrofia Congênita Generalizada. Qualidade de vida. 

Criança. 

TITLE: Child Health with Berardinelli-Seip: Analysis of the child's book on child 

developmentAbstract 

Abstract 

Berardinelli-Seip Syndrome Congenital Lipodystrophy - BSCL is a rare disease, 
the genetic disorder is transmitted by an autosomal recessive process with low 
incidence 1: 10,000,000 cases. At birth it exhibits hypertrophic traits with 
lipoatrophy and prominent muscles. Objective: To evaluate the growth and 
development of children with BSCL assisted by the Association of Parents and 
People with Berardinelli Syndrome of the State of Rio Grande do Norte 
(ASPOSBERN), from the health book of the child of the Ministry of Health. of a 
cross - sectional study, with documentary analysis, quantitative approach and 
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survey of a descriptive epidemiological study. The chosen study site was 
(ASPOSBERN), which contemplates projects of Multiprofessional Actions to 
Berardinelli-Seip Syndrome Patients. At the end of this research, it is expected 
that children with BSCL have a prognosis of quality of life, and that the family is 
a preceptor of care, preventing diseases and injuries, health surveillance in order 
to improve longevity without complications. However, taking into account that the 
ASPOSBERN annual meeting that brings together the entire population with 
BSCL in the Northeast will only happen in December 2018, the data could not yet 
be collected and the results have not yet been analyzed. It is extremely important 
to know the Berardinelli-Seip Syndrome, so that there can be a qualified and 
targeted assistance to the children. 
 
Keywords: Generalized Congenital Lipodystrophy. Quality of life. Child. 
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TÍTULO: CAUDAS CONSPÍCUAS AFETAM A PREDAÇÃO EM MODELOS DE 

LAGARTOS. 

Resumo 

Presas podem apresentar uma coloração conspícua que pode ser explicada por 
sinalização intraespecífica, seleção sexual, ou por servirem como chamariz 
evitando ataques letais. Lagartos podem perder suas caudas pois essas se 
regeneram, logo possuir caudas conspícuas seria um importante mecanismo de 
antipredação. Comprimentos de onda longo como o vermelho possuem maior 
alcance, sendo percebidas a longas distâncias. Já o azul possui comprimentos 
de onda curto, que se dissipa rapidamente e é melhor percebido a curtas 
distâncias. 
 
Apenas lagartos pequenos possuem caudas de cor azul, pelo fato de que 
aumentando o sinal aumentaria a taxa de predação. 
 
O experimento realizado no Parque das Dunas buscou analisar como a 
coloração e o tamanho das caudas afetam a taxa de predação em modelos de 
lagarto. Modelos feitos de massa de modelar em tamanhos grandes e pequenos 
foram pintados com caudas azuis, vermelhas e marrons, 600 modelos foram 
colocados aleatoriamente e vistoriados para identificação da região do corpo 
atacada e qual a predador responsável. 
 
A predação nos modelos se distribuiu igualmente por todo corpo. Aves predaram 
modelos grande de cauda vermelha em maior quantidade e mais rápido, mas 
mamíferos predaram igualmente todos os modelos ao decorrer do tempo. 
Modelos pequenos de cauda azul foram predados em menor quantidade do que 
a esperada. 
 
Os resultados indicam que aumentar o sinal, intensifica a taxa de predação e 
que caudas conspícuas não evitam ataques letais. 
 

 
Palavras-chave: Visão de cores. Chamariz. Evasão de predação. Caudas 

conspícuas. 

TITLE: CONSPICUOUS TAILS AFFECT PREDATION ON LIZARD CLAY 

MODELS. 
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Abstract 

Tusks may present a conspicuous coloring that can be explained by serving as a 
decoy avoiding lethal attacks. Lizards have tail regeneration, so having 
conspicuous tails would be an anti-predation mechanism. Longer wavelengths 
such as red have longer range, since blue has short wavelengths, which 
dissipates fast and is best perceived at short distances. 
Our experiment aimed to analyze how the color and size of the tails affect the 
rate of predation in lizard models. The first experimental hypothesis was that tail 
coloring would affect the number of attacks among model categories. The second 
hypothesis was that conspicuous tail models would attract tail attacks, and the 
third hypothesis was that larger size models would attract more attacks than 
smaller size models. Models of modeling mass, in large and small sizes, were 
painted brown and black, with blue, red or brown tails. The 600 models were 
positioned along the ubaia trail in Parque das Dunas, and were surveyed, 
regarding the occurrence of attacks, site of the attacked body and type of 
predator. Large red-tailed models had the highest predation by birds, 
corroborating with the first and third hypotheses. Predation was distributed 
equally throughout the body, refuting the second hypothesis. The results indicate 
that increasing the signal, intensifies the rate of predation and that conspicuous 
tails do not prevent lethal attacks 

 

  

 
Keywords: Color vision. Risk decoy. Predation evasion. Conspicuous tails. 
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TÍTULO: Quantificação de taninos presentes na casca do Sabiá (Mimosa 

caesalpiniaefolia Benth.) e sua utilização no tratamento de efluentes. 

Resumo 

 

Os taninos são utilizados no curtimento de couro, na fabricação de tintas e 
adesivos como também na indústria de petróleo. Esse estudo teve como objetivo 
analisar as concentrações de taninos presentes na casca da Mimosa 
caesalpiniaefolia Benth. e seu potencial para tratamentos de efluentes. As 
cascas foram coletadas no município de Macaíba/RN, secas ao ar, moídas e 
classificadas, utilizando a porção que passou pela peneira de 16 “mesh”. Na 
extração foi utilizadas 25g de casca em 250 mL de água. O extrato obtido foi 
peneirado e filtrado, em seguida, foram determinados o teor de sólidos totais, 
índice de Stiasny e o teor de taninos condensados. O tratamento de efluente se 
deu pela analise de turbidez para a determinação da eficiência na remoção de 
partículas indesejadas. Foi preparado a parte aquosa usando efluente coletado 
na Escola Agrícola de Jundiaí com diferentes proporções de sulfato de 
alumínio Al2(SO4)3 e tanino, colocado em béquer e postos a vários níveis de 
agitação no jar-test, realizados no laboratório de química da UFRN. A proporção 
dos coagulantes usados resultou uma baixa remoção da turbidez, comparado 
com a turbidez inicial, sendo 13,8% de remoção, porém são necessários mais 
estudos com outras concentrações e um efluente mais turvo para melhores 
resultados. 

 
 
Palavras-chave: Floculação, Substâncias tânicas, Caatinga. 

TITLE: Quantification of tannins present in the shell of the Sabiá (Mimosa 

caesalpiniaefolia Benth.) And its use in the treatment of effluents. 

Abstract 

The tannins are used in tanning leather, in the manufacture of paints and 
adhesives as well as in the oil industry. This study had as objective to analyze 
the concentrations of tannins present in the bark of Mimosa caesalpiniaefolia 
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Benth. and its potential for effluent treatment. The husks were collected in the 
municipality of Macaíba / RN, dried in the air, ground and classified, using the 
portion that passed through the 16 mesh screen. 25g of bark was used in 250 mL 
of water. The obtained extract was sieved and filtered, then the total solids 
content, Stiasny index and the content of condensed tannins were determined. 
The effluent treatment was carried out by turbidity analysis to determine the 
efficiency in the removal of unwanted particles. The aqueous part was prepared 
using effluent collected at the Jundiaí Agricultural School with different 
proportions of aluminum sulphate Al2 (SO4) 3 and tannin, placed in beaker and 
placed at various levels of agitation in the jar test, carried out at the UFRN 
chemistry laboratory . The proportion of coagulants used resulted in a low 
turbidity removal compared to the initial turbidity, with 13.8% removal, but further 
studies with other concentrations and a more turbid effluent are needed for better 
results. 
 
Keywords: Flocculation, Tannic substances, Caatinga. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS 

COM MICROCEFALIA ASSOCIADA À INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA NO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Introdução: A microcefalia é uma condição neurológica definida como uma 
anomalia de desenvolvimento na qual o cérebro se apresenta subdesenvolvido, 
caracterizado por uma diminuição no perímetro encefálico. Evidências cientificas 
mostram a associação dessa patologia com a infecção pelo Zika vírus (ZIKV), 
ademais, pacientes com microcefalia tem apresentado diversas alterações 
bucais como: micrognatia, atraso na irrupção dentária, disfagia, bruxismo, dentre 
outras e essas alterações podem ter um impacto direto e negativo na saúde do 
paciente. Objetivo: Diagnosticar a condição de saúde bucal de crianças com 
microcefalia associada à infecção pelo vírus Zika assistidas pelo projeto de 
extensão “Microcefalia: acompanhamento ambulatorial multiprofissional” da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Metodologia: O estudo é do tipo 
observacional e longitudinal de coorte prospectivo, sendo o delineamento inicial 
do estudo composto por dois grupos: expostos e não-expostos (controles). 
Porém, até o momento, foram examinadas 57 crianças com microcefalia 
acompanhadas no Ambulatório de Pediatria do HUOL, correspondente a 
primeira etapa do trabalho. Já as crianças sem microcefalia, pertencentes ao 
grupo de não-expostos, serão acompanhadas na Clínica Infantil do 
Departamento de Odontologia da UFRN, em um segundo momento. Resultados: 
Foram avaliados 57 bebes diagnosticados com microcefalia, sendo 54,4% do 
sexo masculino e 45,6% do sexo feminino, com média de idade de 16 meses. 
Desse univer 
 
Palavras-chave: Zika Virus, Microcefalia, Odontopediatria. 

TITLE: DIAGNOSIS OF THE CONDITION OF CHILDREN'S HEALTH WITH 

MICROCONFALIA ASSOCIATED WITH ZIKA VIRUS INFECTION IN RIO 

GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Introduction: Microcephaly is a neurological condition defined as a developmental 
anomaly in which the brain is underdeveloped, characterized by a decrease in 
the encephalic perimeter. Scientific evidence shows the association of this 
pathology with Zika virus infection (ZIKV); in addition, patients with microcephaly 
have presented several oral alterations such as: micrognathia, delayed tooth 
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eruption, dysphagia, bruxism, among others, and these alterations can have a 
direct impact and negative in patient health. Objective: To diagnose the oral 
health condition of children with microcephaly associated with Zika virus infection 
assisted by the extension project "Microcephaly: multiprofessional outpatient 
follow-up" of the Federal University of Rio Grande do Norte. Methodology: The 
study is of the observational and longitudinal type of prospective cohort, the initial 
design of the study being composed of two groups: exposed and non-exposed 
(controls). However, to date, 57 children with microcephaly were examined at the 
HUOL Pediatric Outpatient Clinic, corresponding to the first stage of the study. 
However, children without microcephaly, belonging to the non-exposed group, 
will be followed up at the Children's Clinic of the Department of Dentistry of UFRN, 
in a second moment. Results: Fifty-seven infants diagnosed with microcephaly 
were evaluated: 54.4% were male and 45.6% female, with a mean age of 16 
months. Of this universe, 86% had a change in the chronology of irruption, 3 
 
Keywords: Zika Virus, Microcefalia, Odontopediatria. 
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TÍTULO: Vestígios de Predação por Gatos Domésticos (Felis catus) Ocupando 

Fragmento Urbano de Mata Atlântica 

Resumo 

O gato doméstico (Felis catus) é uma espécie que se distribui amplamente em 
boa parte do globo, podendo atuar como espécie exótica e invasora que exerce 
forte pressão de predação sobre populações da fauna nativa. Em ambientes 
naturais e fragmentos de floresta no Brasil seu impacto é pouco conhecido. 
Objetiva-se neste trabalho caracterizar quantitativa e qualitativamente a 
ocorrência de vestígios de predação em amostras fecais de um grupo de gatos 
semi e não domiciliados que ocupam um fragmento urbano de Floresta Tropical, 
avaliando o potencial impacto da presença desta espécie exótica sobre as 
populações de pequenos mamíferos, aves, répteis e insetos presentes na área. 
A área, denominada Mata dos Saguis, está no município de Natal. As amostras 
fecais foram coletadas de Janeiro a Maio de 2017, em três áreas de latrinas pré-
definidas. Essas amostras foram lavadas e triadas e os pelos foram submetidos 
à análises tricológicas de cutícula e medula para a identificação das espécies. 
Para outros vestígios, observou-se a frequência de ocorrência nas amostras. 
Nas amostras já analisadas, verificou-se uma alta frequência de ocorrência de 
vestígios de predação, sendo o achado mais frequente a presença de pelos, com 
maior ocorrência de timbu (Didelphis albiventris).Estes resultados preliminares 
sugerem que populações de gatos domésticos semi e não domiciliados exercem 
pressão predatória que pode gerar desequilíbrios significativos para algumas 
espécies nativas da Mata Atlântica. 
 
Palavras-chave: Dieta alimentar. Predação. Tricologia. Felis catus. Mata 

Atlântica. 

TITLE: Trace of Predation by Domestic Cats (Felis catus) Occupying Urban 

Fragment of Atlantic Forest 

Abstract 

The domestic cat (Felis catus) is a species that is distributed in great part of the 
globe, being able to act like exotic and invasive species that exerts strong 
pressure of predation on the populations of native fauna. In natural environments 
and forest fragments in Brazil, such as an Atlantic Forest, its impact is little known. 
The objective of this work is to quantitatively and qualitatively characterize the 
occurrence of predation traces in feces samples of a group of semi-domiciled 
cats that occupy an urban fragment of tropical forest, called Mata dos Saguis, as 
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a way to evaluate the potential Impact of the entry of this exotic species on the 
populations of small animals, birds and reptiles present in the area. The area is 
located at the Federal University of Rio Grande do Norte, in the municipality of 
Natal. Fecal samples were collected weekly from January to May 2017, in pre-
defined latrine areas. The samples were washed and treated through the 
trichological and cutaneous analyzes to identify the species. For other trace 
elements, the frequency of occurrence in the samples was observed. In the 
samples already analyzed, a high frequency of predation traces occurred, being 
the most frequent the presence of pelage, with a higher incidence of timbu 
(Didelphis albiventris). Preliminary results of the generation of semi and non-
domiciled domestic vectors exert predatory pressure that can generate 
imbalances for some native species of the Atlantic Forest. 

 
Keywords: Diet. Predation. Trichology. Felis catus. Atlantic Forest. 
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TÍTULO: Investigação do potencial de componentes de extratos de sementes 

contra Aedes aegypti 

Resumo 

No presente estudo, a atividade larvicida de um extrato aquoso de Amburana 
cearenses foi testado para Aedes aegypti. Este mosquito é o principal vetor dos 
agentes etiológicos de arboviroses como a Dengue, Chikungunya, Febre 
amarela e mais recentemente o Zika vírus. As arboviroses recebem bastante 
atenção devido a sua sintomatologia e alto risco de transmissão em países de 
clima tropical como o Brasil. O uso continuado de inseticidas sintéticos no 
controle do vetor tem sido atribuído ao surgimento de resistência no mosquito. 
Além disso, a falta de vacinas para estas rboviroses tornam necessária à busca 
por novas alternativas de combate ao vetor. Portanto, o objetivo do estudo foi 
avaliar o potencial do extrato aquoso obtido a quente de A. cearenses para o 
controle da fase larval de A. aegypti. Larvas de quarto estágio (L4) foram 
incubadas por 24 h com extrato aquoso em concentrações crescentes. O extrato 
apresentou valores de LC50=0,56 mg/mL (proteína) e LC90=1,21 mg/mL 
(proteína). Os teores de proteína e arboidratos totais foram de 6,7 mg/mL e 0,88 
mg/mL respectivamente, sugerindo que as proteínas podem estar contribuindo 
na atividade larvicida. Entretanto, novos ensaios com frações proteicas 
enriquecidas devem ser realizados. Em conclusão, o extrato aquoso obtido a 
quente de sementes de A. cearenses possui um arsenal de moléculas bioativas 
contra o A. aegypti e que pode ser candidata ao desenvolvimento de larvicidas 
e inseticidas de baixo custo e baixo risco ambiental. 
 
Palavras-chave: Arboviroses, Aeds aegyoti, Amburana cearenses 

TITLE: Investigation of the potential of components of seed extracts against 

Aedes aegypti 

Abstract 

In this study, the larvicide activity of a water extract from Amburana cearenses 
gone tested against Aedes aegypti. This mosquito is the main vector of the 
etiologic agents of arbovirus like Dengue fever, Chikungunya, Yellow fever and 
more recently the Zika virus. The arbovirus are getting a lot of attention due to 
their symptomatology and the high risks of transmission in tropical countries like 
Brazil. However, the continued use of insecticides synthetic in vector control were 
attribute to the emergence of resistance in the mosquito. In addition, the lack of 
vaccines for these arboviruses makes it necessary to search for new alternatives 
to combat the vector. Therefore, the objective of the study was to evaluate the 
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potential of the hot water extract of A. Cearenses for the control of larval phase 
of A. Aegypti. Fourth instar larvae (L4) were incubate for 24 h with water extract 
at increasing concentrations. The water extract have presented values of 
LC50=0.56 mg/mL (protein) and LC90=1.21 mg/mL (protein). The total dose of 
protein and carbohydrates is 6.7 mg/mL and 0.88 mg/mL respectively, suggesting 
that the protein might be contributing to larvicidal activity. However, new tests 
with enriched protein fractions must be carried out. Concluding, the hot water 
extract from seeds of A. cearenses has an arsenal of bioactive molecules against 
the A. aegypti, candidate for the development of larvicides and insecticides of low 
cost and low environmental risk. 
 
Keywords: Arbovirus, Aeds aegypti, Amburana cearenses 
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TÍTULO: Avaliação das condições de produção e manipulação de leite de vaca 

in natura produzido no município de Santa Cruz-RN 

Resumo 

O leite é um dos mais nobres, equilibrados e completos alimentos devido a sua 
composição nutricional. Considerando a existência do seu comércio ilegal e que 
o mesmo está presente diariamente na mesa da maioria dos brasileiros, esta 
pesquisa objetiva caracterizar a produção e manipulação do leite in natura no 
município de Santa Cruz-RN. Foram entrevistados 20 produtores em locais de 
comercialização, bem como na cooperativa de produtores de leite situada no 
referido município. Encontrou-se que todos os produtores vacinam 
semestralmente os animais contra febre aftosa, a maioria sem supervisão de 
veterinários, além de utilizar medicamentos frequentemente. Sobre o manejo 
com o leite, quando o animal está doente, referiram que o leite não é 
comercializado. Em relação às práticas de higiene, as ordenhas são todas 
manuais e 65% higienizam previamente os tetos da vaca e observam as 
características organolépticas do produto. O leite pós-ordenha é armazenado em 
tambor plástico com tampa em 85%, sem aferição de temperatura nesse 
momento ou no transporte em 100%. Ainda, 85% não realiza processamento 
térmico e nenhum deles tem conhecimento sobre a lei que proíbe a 
comercialização de leite in natura no território brasileiro. Logo, como as 
condições de produção e comercialização são primordiais no controle de 
crescimento e multiplicação de microrganismos, e essas estão ocorrendo de 
maneira inadequada, vê-se a necessidade de capacitações sobre boas práticas 
de produção e acesso a créditos. 
 
Palavras-chave: Leite de vaca. Comercialização de produtos. Segurança 

alimentar. 

TITLE: EVALUATION OF THE CONDITIONS FOR THE PRODUCTION AND 

HANDLING OF COW'S MILK IN NATURA PRODUCED IN THE MUNICIPALITY 

OF SANTA CRUZ-RN 

Abstract 

Milk is one of the most noble, balanced and complete foods due to its nutritional 
production. The existence of an illegal and present series is present on the table 
of most Brazilians, this time aiming at the production and manipulation of fresh 
milk in the municipality of Santa Cruz-RN. Twenty producers were interviewed at 
sales outlets, as well as at the milk producers' cooperative located in that 
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municipality. Vaccinate animals every six months against foot-and-mouth 
disease, without the majority of veterinarians, in addition to using medications 
frequently. On handling with milk, when the animal is sick, it is not 
commercialized. Regarding hygiene practices, as all manuals are 65% hygienic 
cow ceilings and observe as organoleptic characteristics of the product. 
Postpartum milk is a 85% capped drum cloth, without the addition of a momentum 
and no transport at 100%. Still, 85% is not an act of disclosure in natura in the 
Brazilian territory. Therefore, since the conditions of production and 
commercialization are primordial in the control of growth and multiplication of 
microorganisms, and the number of occurrences of the inadequate type, it is the 
probability of generating good production practices and access to credits. 
 
Keywords: Cow's milk. Marketing of products. Food safety. 
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TÍTULO: Os Cuidados Paliativos, Luto, e o olhar dos profissionais de saúde do 

Norte e Nordeste 

Resumo 

Este estudo tem como objetivo compreender o lugar dos Cuidados Paliativos e 
do luto na Atenção Primária à Saúde na perspectiva dos profissionais de saúde 
do Norte (Macapá/AP) e Nordeste (Natal/RN). Está sendo realizada uma 
pesquisa qualitativa com entrevistas em profundidade, seguidas da utilização da 
técnica projetiva de cenas. Ancora-se na Hermenêutica Gadameriana como 
base filosófica e metodológica para a interpretação das narrativas. O estudo 
aponta inicialmente que as temáticas do luto e cuidados paliativos são poucos 
exploradas entre os profissionais da saúde, inclusive com grande déficit em suas 
formações. No entanto, foi possível perceber a espiritualidade como um meio de 
enfrentamento e o reconhecimento da potência e da gratificação pelo trabalho 
com cuidados paliativos. Portanto, é preciso investir na tríade formação-rede de 
atenção integrada-cuidado com o cuidador para que os cuidados em processo 
de morte também tenha espaço na atenção primária. 
 
Palavras-chave: cuidados paliativos, luto, profissionais da saúde, atenção 

primária 

TITLE: Palliative Care and Mourning in Primary Health Care: the view of North 

and Northeast health professionals 

Abstract 

This study aims to understand the place of palliative care and bereavement in 
Primary Health Care from the perspective of health professionals from the North 
(Macapá/AP) and Northeast (Natal/RN). A qualitative research is being carried 
out with in-depth interviews, followed by the use of the projective technique of 
scenes. It is anchored in the Gadamerian Hermeneutics as a philosophical and 
methodological basis for the interpretation of narratives. The study initially points 
out that the issues of grief and palliative care are few explored among health 
professionals, with a large deficit in their training. However, it was possible to 
perceive spirituality as a means of coping and the recognition of potency and 
gratification by working with palliative care. Therefore, it is necessary to invest in 
the triad training-network of integrated care-care with the caregiver so that care 
in the process of death also has space in primary care 
 
Keywords: palliative care, mourning, health professionals, primary care 
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TÍTULO: Produção e plantio experimental de mudas de Libidibia ferrea (Mart.) 

L.P.Queiroz 

Resumo 

Entre os fatores que exercem influência na produção de mudas de espécies 
florestais, destaca-se a escolha do recipiente e o volume de substrato por ele 
comportado. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo a produção de 
mudas de Libidibia ferrea em diferentes recipientes para avaliar a taxa de 
sobrevivência e a correlação entre o tamanho do recipiente com o crescimento 
inicial das mudas, seis meses após o plantio, em área de transição em Macaíba-
RN. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, 
composto por quatro tratamentos, constituídos de 4 repetições, com 10 
indivíduos cada, totalizando 40 mudas por tratamento e amplitude amostral igual 
a 160 indivíduos. Os recipientes testados foram sacos de polietileno, volume de 
2700 cm³ (T1), 4825 cm³ (T2) e 6800 cm3 (T3) e tubetes (T4), volume de 50 cm³, 
totalizando apenas 864 m² de efetivo plantio, com espaçamento entre plantas de 
3m x 3m. As variáveis avaliadas foram a porcentagem de sobrevivência, a altura 
total e o diâmetro do colo. As mudas produzidas em sacos plásticos com maior 
volume, apresentaram maior porcentagem de sobrevivência de indivíduos e 
crescimento biométrico, durante os seis meses de monitoramento do plantio. Os 
sacos plásticos médios (4825 cm³) apresentaram índices de sobrevivência 
aceitáveis à produção comercial de mudas. Contudo, os de maior dimensão 
(6800 cm³) abrigavam mudas mais vigorosas, destacando-se pelos maiores 
valores de diâmetro do coleto e de altura da plântula. 
 
Palavras-chave: Nordeste; Silvicultura; Produção de mudas; Recepientes 

TITLE: Production and experimental planting of seedlings Libidibia ferrea (Mart.) 

L.P.Queiroz 

Abstract 

Among the factors that influence the production of seedlings of forest species, we 
highlight the choice of container and the volume of substrate it behaves. In this 
sense, this work had as objective the production of Libidibia ferrea seedlings in 
different containers to evaluate the survival rate and the correlation between the 
size of the container and the initial growth of the seedlings, six months after 
planting, in the transition area in Macaíba-RN. The experimental design was a 
completely randomized design, consisting of four treatments, consisting of 4 
replicates, with 10 individuals each, totaling 40 seedlings per treatment and 
sample amplitude equal to 160 individuals. The containers tested were 
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polyethylene bags, volume of 2700 cm³ (T1), 4825 cm³ (T2) and 6800 cm3 (T3) 
and tubes (T4), volume of 50 cm³, totaling only 864 m² of effective planting, with 
spacing between plants of 3m x 3m. The variables evaluated were survival 
percentage, total height and lap diameter. The seedlings produced in plastic bags 
with higher volume had a higher percentage of individuals survival and biometric 
growth during the six months of planting monitoring. The average plastic bags 
(4825 cm³) showed survival rates acceptable to the commercial production of 
seedlings. However, the larger ones (6800 cm³) harbored more vigorous 
seedlings, standing out due to the higher values of diameter and height of the 
seedlings. 
 
Keywords: Northeast; Forestry; Seedling production; Containers 
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TÍTULO: VALIDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO TESTE DE MICRONÚCLEOS EM 

HEMÁCIAS DE ESPÉCIES DE LAGARTOS AUTÓCTONES DA CAATINGA, 

PARA O BIOMONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL 

Resumo 

A Caatinga é o bioma predominante no Rio Grande do Norte, e impõe condições 
severas aos seus habitantes, devido a secas características do bioma. Aliado a 
isso, há uma negligência de investimentos e pesquisa de cunho ambiental. 
Pesquisas recentes identificaram elementos radioativos e aliado, um elevado 
índice de câncer em um município no interior do estado. Nessa perspectiva, 
investigar esse cenário torna-se urgente, e o biomonitoramento surge como 
alternativa para a compreensão do risco toxicológico vivenciado pelas 
comunidades locais. O objetivo desta pesquisa é a validação do teste de 
micronúcleo aplicado a lagartos da espécie Tropidurus semitaeniatus para 
compreensão do risco toxicológico. Foram selecionadas três áreas de 
amostragem com características diferentes, a ESEC Seridó, o município de Lajes 
Pintadas e a Mina Brejuí. As concentrações de urânio, tório e potássio 
radioativos foram medidas por espectrometria de raios gama. Para a realização 
do teste de micronúcleo, foram contadas três mil hemácias por indivíduo. A 
concentração de U, Th e K estão dentro dos valores médios para a crosta 
terrestre, mas verificou-se diferenças significativas entre as localidades. Em 
relação às anormalidades nucleares, as medianas encontradas para a ESEC, 
Mina Brejuí e Lajes Pintadas foram de 0,5 por indivíduo, não havendo diferenças 
significativas entre as localidades. Conclui-se que a espécie T. semitaeniatus se 
mostrou um modelo em potencial para a aplicação do teste de micronúcleos. 
 
Palavras-chave: Caatinga; Radiação Natural; Lagarto; Genotoxicidade; 

Monitoramento. 

TITLE: VALIDATION OF THE USE OF THE MICRONUCLEOUS TEST IN 

ERYTHROCYTES OF CAATINGA LIZARD SPECIES FOR THE 

ENVIRONMENTAL QUALITY BIOMONITORATION 

Abstract 

The Caatinga is the predominant biome in Rio Grande do Norte, and imposes 
severe conditions on its inhabitants due to the dry characteristics of the biome. 
Allied to this, there is a neglect of investments and environmental research. 
Recent research has identified radioactive elements and allied, a high rate of 
cancer in a municipality in the interior of the state. From this perspective, 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1067 

 

investigating this scenario becomes urgent, and biomonitoring emerges as an 
alternative to understand the toxicological risk experienced by local communities. 
The objective of this research is the validation of the micronucleus test applied to 
lizards of the species Tropidurus semitaeniatus to understand the toxicological 
risk. Three sampling areas with different characteristics were selected: ESEC 
Seridó, the municipality of Lajes Pintadas and Mina Brejuí. The concentration of 
uranium, thorium and radioactive K were measured by gamma ray spectrometry. 
Three thousand red blood cells were counted for the micronucleus test. The 
concentration of U, Th and K recorded are within the mean values for the earth's 
crust, but there were significant differences between the localities Regarding 
nuclear abnormalities, the medians found for ESEC, Mina Brejuí and Lajes 
Pintadas were 0.5 per individual, with no significant differences between the 
localities. It is concluded that T. semitaeniatus was a potential model for the 
application of the micronucleus test. 
 
Keywords: Caatinga; Natural Radiation; Genotoxicity; Lizard; Monitoring. 
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TÍTULO: GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Resumo 

 

OBJETIVO: Realizar um ciclo externo de melhoria da qualidade dedicado ao 
desenvolvimento de atividades de gestão da qualidade em oito Serviços de 
Hemoterapia do interior do estado do Rio Grande do Norte, a partir tanto da 
avaliação quanto da atuação da Subcoordenadora de Vigilância Sanitária 
Estadual (SUVISA), em conformidade com a legislação vigente. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de natureza quantitativa do tipo quase 
experimental sem grupo controle, antes e depois, para a melhoria da qualidade 
que foi desenvolvido no ano 2017 e concluído em 2018. A obtenção dos dados 
foi realizada nos serviços de hemoterapia do interior do estado do Rio Grande 
do Norte, que são inspecionados pela SUVISA/RN e consta da realização de um 
ciclo de melhoria acerca da gestão da qualidade. RESULTADOS: Redução do 
não cumprimento ou defeitos de qualidade após a intervenção nos serviços de 
hemoterapia avaliados. CONCLUSÃO: O ciclo externo de melhoria foi realizado 
com êxito nos oito serviços de hemoterapia do interior do RN e demonstrou que 
a utilização das estratégias e ferramentas da gestão da qualidade foi útil para 
identificar prioridades de atuação e melhorar problemas específicos, com vistas 
à qualidade dos produtos e processos hemoterápicos, além da segurança 
transfusional. Trabalho desenvolvido com alunos de iniciação científica (IC) e 
alunos de mestrado do PPGQUALISAUDE. 

 
 
Palavras-chave: Hemoterapia; Gestão da Qualidade; Vigilância Sanitária. 

TITLE: MANAGEMENT OF QUALITY IN HEMOTHERAPY SERVICES IN THE 

STATE OF RIO GRANDE DO NORTE: SURVEILLANCE SANITARY ACTIONS 

Abstract 
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OBJECTIVE: Promote an external quality improvement cycle dedicated to the 
development of quality management activities in eight Hemotherapy services in 
the State of Rio Grande do Norte, from both the assessment of the performance 
of Subcoordenadoria State health surveillance (SUVISA), in accordance with 
current legislation. METHODS: Study of the quantitative nature of the type almost 
without trial control group, before and after, for the improvement of the quality 
which was developed in the year 2017 and completed in 2018. The data were 
collected in the Hematology services in the State of Rio Grande do Norte, which 
are inspected by SUVISA/RN and in the realization of a cycle of improvement on 
quality management. RESULTS: Reduction in the non-performance or quality 
defects after intervention in hematology services evaluated. CONCLUSION: The 
external cycle of improvement was carried out successfully in the eight services 
of hemotherapy from inside the RN and demonstrated that the use of the 
strategies and tools of quality management was useful to identify priorities for 
performance and improve specific problems with the quality of hemoterápicos 
products and processes, in addition to the transfusion safety. Work developed 
with students of scientific initiation (CI) and students of masters of 
PPGQUALISAUDE. 

 
Keywords: Hemotherapy; Quality management; Health Surveillance. 
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TÍTULO: PESQUISA DOS VÍRUS DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA EM 

CULICÍDEOS NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 

Resumo 

Países como o Brasil, tropicais e subdesenvolvidos, que atrelam um serviço 
precário de saneamento básico e abastecimento de água ineficiente, são os mais 
afetados pelas arboviroses, devido à um contexto que favorece o 
desenvolvimento dos vetores. Em 2017, no Estado do Rio Grande do Norte, 
foram notificados 8.373 casos suspeitos de Dengue, 2.102 de Chikungunya e 
460 de Zika, sendo Natal o município com maior número de notificações. O 
presente estudo tem como objetivo investigar a presença de arbovírus em 
vetores coletados no Município de Natal-RN. Foram analisados, para detecção 
dos vírus Dengue, Zika e Chikungunya, um total de 69 pools de vetores coletados 
no município de Natal/RN. Após realização do processo de extração do RNA 
viral e da RT-PCR e qRT-PCR, apenas 7 pools apresentaram resultado positivo, 
todas para o vírus dengue tipo 3 (DENV-3). Esses resultados indicam a 
reintrodução do DENV-3 no Rio Grande do Norte reforçando a necessidade de 
intensificar a investigação desses vírus no estado para nortear as ações de 
controle vetorial. 
 
Palavras-chave: Dengue. Zika. Chikungunya. Arbovirus. Vetor. 

TITLE: RESEARCH OF DENGUE, ZIKA AND CHIKUNGUNYA VIRUSES IN 

CULICINES IN THE MUNICIPALITY OF NATAL-RN 

Abstract 

Countries such as Brazil, tropical and underdeveloped, that have a precarious 
service of basic sanitation and inefficient water supply, are the most affected by 
arboviruses, due to a context that favors the development of vectors. In 2017, in 
the State of Rio Grande do Norte, 8,373 suspected cases of Dengue, 2,102 of 
Chikungunya and 460 of Zika were reported. Natal was the municipality with the 
highest number of notifications. Therefore, the present study investigates the 
presence of arboviruses in vectors collected in Natal-RN. A total of 69 vector 
pools collected in the city of Natal were analyzed for Dengue, Zika and 
Chikungunya viruses. After the extraction of viral RNA and RT-PCR and qRT-
PCR, 7 pools were positive for Dengue virus type 3 (DENV-3). These results 
indicate the reintroduction of DENV-3 in Rio Grande do Norte, reinforcing the 
need to intensify the investigation of these viruses in the state to guide vector 
control actions. 
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Keywords: Dengue. Zika. Chikungunya. Arboviruses. Vector. 
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TÍTULO: Acesso e melhoria da qualidade da atenção básica a partir de 

mudanças na gestão do trabalho no Rio Grande do Norte 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A pesquisa buscou ampliar o campo de estudo na Saúde 
coletiva no que tange a gestão do trabalho no setor público que constitui um dos 
eixos centrais na reordenação da atenção à saúde, entre eles, o Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB). 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo do tipo descritivo de abordagem qualitativa. 
Os sujeitos corresponderam a profissionais, secretários municipais de saúde/ou 
coordenadores da atenção básica que implantaram o PMAQ em seus 
municípios. Para a coleta de dados, utilizou-se duas técnicas: grupo focal e 
entrevista semiestruturada. A análise documental, consistiu na identificação do 
processo de implantação do PMAQ no município pólo compreendido por São 
José do Mipibu. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo mostra que apesar do 
PMAQ vir sendo indutor de mudanças significativas na Atenção Básica, ainda 
existem fragilidades e desafios a serem contornados e superados, os quais 
dependem de rearranjos e estratégias de ações governamentais. No mais, os 
sujeitos enfatizam a necessidade de monitoramento dos recursos 
disponibilizados e co-responsabilização dos envolvidos no processo de 
avaliação diante a importância do processo informativo e da aplicabilidade das 
ações. CONCLUSÕES: O PMAQ vem sendo instrumento de organização dos 
serviços, garantindo a qualidade da assistência aos usuários. Destarte, o estudo 
permitiu a coprodução de novos arranjos e redirecionamentos para o 
fortalecimento dos programas. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Avaliação em Saúde. Sistema Único 

de Saúde. 

TITLE: ACCESS AND IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF BASIC CARE 

BASED ON CHANGES IN WORK MANAGEMENT IN RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

INTRODUCTION: The research sought to broaden the field of study in collective 
health in relation to work management in the public sector, which is one of the 
central axes in the reordering of health care, among them the National Program 
for Improving Access and Quality of Basic Attention (PMAQ / AB). METHODS: 
This is a descriptive study of a qualitative approach. The subjects corresponded 
to professionals, municipal health secretaries / or primary care coordinators who 
implemented the PMAQ in their municipalities. For data collection, two 
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techniques were used: focal group and semi-structured interview. The 
documentary analysis consisted in the identification of the process of implantation 
of the PMAQ in the pole municipality comprised by São José do Mipibu. 
RESULTS AND DISCUSSION: The study shows that despite the fact that PMAQ 
has been inducing significant changes in Primary Care, there are still fragilities 
and challenges to be overcome and overcome, which depend on rearrangements 
and strategies of government actions. Moreover, the subjects emphasize the 
need to monitor the resources made available and the co-responsibility of those 
involved in the evaluation process, given the importance of the information 
process and the applicability of actions. CONCLUSIONS: The PMAQ has been 
an instrument of organization of services, guaranteeing the quality of assistance 
to users. Thus, the study allowed the co-production of new arrangements and 
redirects to strengthen the programs. 
 
Keywords: Primary Health Care. Health Assessment. Single Health System. 
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TÍTULO: "Avaliação de comportamento térmico e degradação térmica, a partir 

de parâmetros cinéticos, do acetato de hecogenina" 

Resumo 

O acetato de hecogenina é uma saponina esteroidal (sapogenina) amplamente 
encontrada nos líquidos residuais do gênero Agave. É amplamente estudada por 
suas atividades analgésicas, gastroprotetoras, anticâncer, e por possuir núcleos 
esteroidais é usada como protótipo para corticoides, hormônios esteroidais e 
contraceptivos orais. O objetivo deste estudo é determinar os parâmetros 
cinéticos não-isotérmicos do AH em atmosfera de N2 utilizando o TG/DTG, 
através de diferentes modelos matemáticos: Coats-Redfern (CR), 
Madhusudanan (MD), Van Krevelen (VK) e Horowitz e Metzger (HM). Nas 
condições dinâmicas por TG/DTG foram empregadas diferentes razões de 
aquecimento (β), 10, 15, 20 e 25 ºC.min-1 até 900 ºC. Os valores médios de 
energia de ativação do AH em atmosfera de nitrogênio foram de 177,92 ± 68,48, 
177,31 ± 68,84, 217,55± 79,48 e 195,24± 79,52 kJmol-1, nas diferentes razões 
de aquecimento. O AH apresenta primeira ordem de reação para todos os 
modelos estudados. 
 
Palavras-chave: Acetato de Hecogenina; Estudo cinético; Análise térmica; Não-

isotérmic 

TITLE: Kinetic study of hecogenin acetate in nitrogen atmosphere 

Abstract 

Hecogenin acetate is a steroidal saponin (sapogenin) widely found in waste 
liquids of the genus Agave. It is widely studied for its analgesic, gastroprotective 
and anticancer activities, and for having a steroidal nucleus is used as a prototype 
for corticosteroids, steroidal hormones, and oral contraceptives. The aim of this 
study is to determine the non-isothermal kinetic parameters of AH in N2 
atmosphere using TG / DTG, using different mathematical models: Coats-
Redfern (CR), Madhusudanan (MD), Van Krevelen (VK) and Horowitz and 
Metzger (HM). In the dynamic conditions by TG / DTG different heating ratios (β), 
10, 15, 20 and 25 ° C.min-1 were employed up to 900 ° C. The mean values of 
activation energy of AH in nitrogen atmosphere were 177.92 ± 68.48, 177.31 ± 
68.84, 217.55 ± 79.48 and 195.24 ± 79.52 kJmol -1, different heating rates. The 
AH presents the first reaction order for all models studied. 
 
Keywords: Hecogenin acetate; Kinetic study; Thermal analysis; Non-Isothermal; 

TG 
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TÍTULO: Capacidade mnemônica em Stegastes fuscus 

Resumo 

Ambientes recifais possuem estruturas muito complexas, onde uma diversidade 
de espécies de peixes pode habitar. Nesses habitats os indivíduos são expostos 
a uma variedade de sinais que precisam ser reconhecidos para que possam 
tomar decisões cruciais. Para isso, valem não só de comportamentos inatos, mas 
também dos aprendidos empiricamente. De tal modo, a aprendizagem e a 
memória têm grande importância no desempenho de peixes. Nesse sentido, tem 
sido demonstrada a capacidade de execução de tarefas simples e complexas 
por diversas espécies de peixes, porém, pouca ênfase é dada para o tempo de 
armazenamento das memórias em questão. Assim, esse estudo analisa como 
memórias em diferentes contextos são mantidas ao longo do tempo. Para isso, 
68 peixes Stegastes fuscus foram condicionados aversivamente (eletrochoque) 
ou apetitivamente (coespecífico) em um aquário shuttle box dividido em uma 
região clara e uma escura, na qual os estímulos eram apresentados. Após dois 
dias de trials e o dia do teste, os peixes foram retestados nos dias 5, 10 e 15. No 
condicionamento aversivo houve um aumento da latência para entrar na parte 
preta entre o trial 1 e os dias de teste e retestes (RM ANOVA F=2,939; p=0,016). 
No condicionamento apetitivo houve diminuição da latência de passagem a parte 
preta entre o trial 1 e o teste e retestes (RM ANOVA F=3,01; p=0,015). Tais 
resultados indicam uma aprendizagem associativa de pelo menos 15 dias, 
caracterizando uma memória de longo prazo. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Memória. Condicionamento. Peixe donzela. 

TITLE: Mnemonic capacity in Stegastes fuscus 

Abstract 

Reef environments have really complex structures, where a diversity of fish 
species can inhabit. In these habitats, animals are exposed to a broad number of 
signals that need to be recognized in order for them to make crucial decisions. 
For this purpose, they not only rely on innate behaviors but also on the empirically 
learnt. Therefore, learning and memory play an important role on fish 
performance. In this sense, the capacity of several fish species to execute simple 
and complex tasks has been demonstrated, although not enough emphasis is 
placed on the time the memories employed in these situations are stored for. 
Thus, this study analyses how memories in different contexts are kept during 
time. For this reason, 68 Stegastes fuscus were aversively conditioned 
(electroshock) or appetitive conditioned (conspecific) in a shuttle box aquarium 
divided into a white and a black area, in which the stimuli were presented. After 
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two days of trials and the testing day, the fishes were retested on the days 5, 10 
and 15. In the aversive conditioning, there was an increase in latency to enter the 
black area between trial 1 and the testing and retesting days (RM ANOVA 
F=2,939; p=0,016). In the appetitive conditioning, there was a decrease in the 
latency to enter the black area between trial 1 and testing and retesting days (RM 
ANOVA F=3,01; p=0,015). Such results indicate an associative learning of at 
least 15 days, characterizing a long-term memory. 
 
Keywords: Learning. Memory. Conditioning. Damselfish 
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TÍTULO: Testes de memória de trabalho aplicados a Callithrix jacchus II- 

adequações de protocolo experimental. 

Resumo 

Estudos na área de cognição utilizam cada vez mais como modelos 
experimentais primatas não-humanos, pois estes apresentam maior proximidade 
filogenética com humanos, maior similaridade anatômica e funcional do sistema 
nervoso central e organizações sociais mais próximas as observadas nos 
humanos do que os roedores. Todavia, a maioria dos testes foi desenvolvida 
para aplicação em espécies de primatas do Velho Mundo (´t Hart et al. 2012; 
McEwen & Morrison 2013; Mansouri et al. 2014). Todavia, apenas recentemente 
alguns testes têm sido adaptados para primatas do Novo Mundo, que 
apresentam tamanho, peso corporal e hábitos de vida diversos daqueles das 
espécies do Velho Mundo (Okano et al., 2012). Entre os primatas do Novo 
Mundo, o Callithrix jacchus vem se consolidando como um excelente modelo 
para pesquisas na área biomédica. Apesar disso, quando de sua utilização em 
testes de cognição, muitas vezes ocorre baixa adesão e motivação dos animais 
em participar do protocolo experimental estabelecido. Diante disso, o presente 
projeto tem como objetivo testar variações em protocolos estabelecidos para 
dois testes que avaliam memória de trabalho (adaptados de Roberts & Wallis, 
2000 e Domeney et al., 1990) adotados pelas pesquisas da UFRN que precisam 
dessa avaliação, visando o incremento na adesão dos animais à participação 
nos protocolos experimentais e, sequencialmente, estabelecer novos protocolos 
de testes cognitivos.  
 
Palavras-chave: Teste de memória, cognição, callithrix jacchus. 

TITLE: Working memory tests applied to Callithrix jacchus II - adequacy of 

experimental protocol. 

Abstract 

Studies in the area of cognition increasingly use as non-human primate 
experimental models, since they have greater phylogenetic proximity to humans, 
greater anatomical and functional similarity of the central nervous system and 
social organizations closer to those observed in humans than rodents. However, 
most of the tests were developed for application in species of Old World primates 
('t Hart et al., 2012, McEwen & Morrison 2013, Mansouri et al., 2014). However, 
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only recently, some tests have been adapted for New World primates, which have 
size, body weight and lifestyles different from those of Old World species (Okano 
et al., 2012). Among the New World primates, the Callithrix jacchus has been 
consolidating itself as an excellent model for biomedical research. Despite this, 
when of their use in cognition tests, often occurs low compliance and motivation 
of the animals in participating in the established experimental protocol. Therefore, 
the present project aims to test variations in established protocols for two tests 
that evaluate working memory (adapted from Roberts & Wallis, 2000 and 
Domeney et al., 1990) adopted by the UFRN surveys that need this evaluation, 
aiming at the increase the adhesion of the animals to the participation in the 
experimental protocols and, sequentially, establish new protocols of cognitive 
tests. 
 
Keywords: Memory test, cognition, callithrix jacchus. 
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TÍTULO: Ideação suicida, depressão e satisfação profissional entre enfermeiros 

e técnicos de enfermagem da assistência hospitalar em urgência e emergência 

Resumo 

Objetivo: Analisar a prevalência e os fatores associados à ideação suicida, 
predisposição à depressão e satisfação no trabalho entre profissionais de 
enfermagem dos setores de urgência e emergência de hospitais regionais do Rio 
Grande do Norte. Método: Estudo transversal, com amostra não probabilística 
realizado com 56 enfermeiros e 91 técnicos de enfermagem (147) dos Hospitais 
Públicos da II, IV e VII Unidades Regionais de Saúde Pública do RN. Realizou-
se a coleta de dados entre janeiro a novembro de 2017, utilizando quatro 
instrumentos científicos. A análise dos dados deu-se de forma descritiva e 
univariada, utilizando os softwares SPSS v.20 e o Pacote R v.2.7.1, com nível 
de significância de 5%. A pesquisa foi aprovado pelo CEP/UFRN: nº 1.877.910 
e CAAE: 62824216.6.0000.5537. Resultados: Identificou-se Ideação Suicida em 
4,8% dos participantes, e estados depressivos - mínimo 86,4%, leve 12,2%, 
moderado 1,4%. Proporção geral de satisfação no trabalho: 85,7% indiferente, 
10,9% satisfeito, 2% insatisfeito e 1,4% muito insatisfeito. Houve relação 
estatisticamente significativa entre ideação suicída e as variáveis: orientação 
sexual (p=0,006), baixa autoestima (p=0,010) e estados depressivos (p=0,012). 
Conclusão: Os profissionais de enfermagem do serviço hospitalar de urgência e 
emergência apresentaram processos de adoecimento mental, especificamente 
ideação suicida e estados depressivos associados a fatores de risco para 
suicídio. 

 
Palavras-chave: Enfermagem psiquiátrica. Serviço hospitalar de emergência. 

TITLE: Suicidal ideation, depression and professional satisfaction among nurses 

and nursing technicians of emergency and emergency hospital care 

Abstract 
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To analyze the prevalence and factors associated with suicidal ideation, 
predisposition to depression, and job satisfaction among nursing professionals in 
the emergency and emergency sectors of regional hospitals in Rio Grande do 
Norte. Method: A cross-sectional study with 56 non-probabilistic nurses and 91 
nursing technicians (147) of the Public Hospitals of the II, IV and VII Regional 
Units of Public Health of the RN. Data were collected between January and 
November of 2017, using four scientific instruments. Data analysis was done in 
a descriptive and univariate manner, using SPSS software v.20 and Package R 
v.2.7.1, with a significance level of 5%. The research was approved by CEP / 
UFRN: nº 1.877.910 and CAAE: 62824216.6.0000.5537. Results: Suicidal 
Ideation was identified in 4.8% of the participants, and depressive states - 
minimum 86.4%, mild 12.2%, moderate 1.4%. Overall proportion of job 
satisfaction: 85.7% indifferent, 10.9% satisfied, 2% dissatisfied and 14% very 
dissatisfied. There was a statistically significant relationship between suicidal 
ideation and the variables: sexual orientation (p = 0.006), low self-esteem (p = 
0.010) and depressive states (p = 0.012). Conclusion: The nursing professionals 
of the emergency and emergency hospital service presented processes of mental 
illness, specifically suicidal ideation and depressive states associated to risk 
factors for suicide. 

 
Keywords: Psychiatric nursing. Emergency hospital service. 
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TÍTULO: Caracterização do ciclo sono-vigilia no modelo farmacológia da doença 

de parkinson em ratos 

Resumo 

A Doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, de caráter 
progressivo e crônico. Apesar dessas características clássicas, hoje sabe-se que 
a DP é caracterizada também por sintomas não-motores. Estudos post-mortem 
em humanos, ou com modelos animais, demonstram um aumento na liberação 
de histamina, seus receptores e projeções, bem como sua relação com o 
comprometimento do sistema dopaminérgico na DP. Apesar disto, estes 
trabalhos pouco discutem como esse ganho de função pode afetar outras 
características da doença ou quais são os mecanismos que regulam esse ganho 
de função. Neste sentido, propomos avaliar através administração de 6-OHDA 
de forma crônica ou aguda, como ocorrem as alterações no ritmo de atividade-
repouso em ratos e também correlacionamos as alterações no ritmo de 
atividade/repouso apresentadas com possíveis mudanças no nível de ativação 
do circuito histaminérgico, através da imunohistoquímica para histidina 
descarboxilase, Bmal1, e tirosina hidroxilase. Os resultados demonstraram que 
a administração de 6-OHDA, de forma crônica ou aguda, nos ventriculos laterais 
de ratos, não foi capaz de causar alterações significativas nos parâmetros 
cronobiológicos do ritmo de atividade repouso como %Variança, amplitude, 
mesor, alfa (%Tau), variabilidade intradiária e acrofase. Déficits motores 
expressivos no teste de catalepsia também não foram observados. Ademais, a 
expressão de tirosina hidroxilase em regiões como substância negra ou estriado 
também não foi afetada. 
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Ritmos Circadianos, Histamina, Bmal1 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE SLEEP-VIGIL CYCLE AND THE 

EXPRESSION OF BMAL1 AND HISTAMINE IN A PHARMACOLOGICAL 

MODEL OF PARKINSON DISEASE IN RATS 

Abstract 

Parkinson's disease is a progressive and chronic neurodegenerative disease. 
Despite these classic characteristics, it is now known that PD is also 
characterized by non-motor symptoms. Post mortem studies in humans, or with 
animal models, demonstrate an increase in the release of histamine, its receptors 
and projections, as well as its relation with the dopaminergic system compromise 
in PD. In spite of this, these studies little discuss how this gain of function can 
affect other characteristics of the disease or what are the mechanisms that 
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regulate this gain of function. In this sense, we propose to evaluate the 
administration of 6-OHDA in a chronic or acute way, as the changes in the rhythm 
of rest-activity in rats occur, and also correlate the changes in the rhythm of 
activity / rest presented with possible changes in the level of activation of the 
circuit histaminergic, through immunohistochemistry for histidine decarboxylase, 
Bmal1, and tyrosine hydroxylase. The results demonstrated that chronic or acute 
administration of 6-OHDA in the lateral ventricles of rats was not able to cause 
significant changes in the chronobiological parameters of the resting rhythm as% 
Variance, amplitude, mesor, alpha (% Tau ), intraday variability and acrophase. 
Significant motor deficits in the catalepsy test were also not observed. In addition, 
the expression of tyrosine hydroxylase in regions such as black or striated 
substance was not affected either. 
 
Keywords: Parkinson's Disease, Circadian Rhythms, Histamine, Bmal1 
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TÍTULO: Geoculinária das manchas Amazônica e Central: geografia literária, 

cultura e segurança alimentar e nutricional 

Resumo 

As políticas de Alimentação e Nutrição visam a implementação de ações que 
reformulem os sistemas alimentares sob a égide da Segurança Alimentar e 
Nutricional. Pensar alimentação a partir do território pode ser um caminho para 
promover práticas alimentares adequadas, saudáveis e sustentáveis. Foi neste 
cenário que esta pesquisa foi gestada e nasceu a ideia de pensar uma 
geoculinária a partir da literatura. Este artigo é o recorte de uma pesquisa maior 
intitulada “Atlas culinário da Literatura Brasileira: alimentação e cultura”, no qual 
apresentamos a geoculinária da mancha Central e Amazônica e algumas falhas 
encontradas em seu sistema alimentar. A pesquisa qualitativa explicativa tomou 
como corpus desta análise 6 obras da literatura brasileira que foram 
selecionadas e analisadas com o apoio das categorias conceituais definidas a 
priori: espaço narrativo e objetos culinários. Foi realizada a caracterização da 
geoculinária destas manchas e encontradas as falhas de segurança alimentar e 
nutricional destes territórios: (1) baixa valorização dos produtos locais; (2) 
dificuldades de acesso à terra e desterritorialização da população nativa. As 
leituras realizadas a partir deste espaço alimentar encontradas no texto literário 
permitem não somente uma abordagem transdisciplinar, característica do texto 
literário, como também podem ser usadas como ponto de partida para ações de 
educação alimentar e nutricional visando a democracia. 
 
Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional. Geoculinária. Literatura. 

Cultura. 

TITLE: Geoculinary of Central and Amazonian spot: literary geography, culture 

and food and nutritional security 

Abstract 

 

Food and Nutrition policies aim the implementation of actions that reformulate the 
food systems under the aegis of Food and Nutrition Security. Thinking food from 
the territory can be a way to promote adequate, healthy and sustainable food 
practices. It was in this scenario that this research was born and the idea of 
thinking a geoculinary from the literature was born. This article is the cut of a 
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larger research entitled "Culinary atlas of Brazilian Literature: food and culture", 
in which we present the geoculinary of the Central and Amazonian spot and some 
flaws found in its food system. The qualitative explanatory research took as 
corpus of this analysis 6 works of Brazilian literature that were selected and 
analyzed with the support of the conceptual categories defined a priori: narrative 
space and culinary objects. The characterization of the geoculinaria of these 
patches was carried out and the food and nutritional security failures of these 
territories were found: (1) low valorization of the local products; (2) difficulties in 
access to land and deterritorialization of the native population. The readings 
made from this food space found in the literary text allow not only a 
transdisciplinary approach, characteristic of the literary text, but can also be used 
as a starting point for actions of food and nutritional education aimed at 
democracy. 

 
 
Keywords: Food and Nutrition Security. Geoculinary. Literature. Culture. 
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TÍTULO: Vulnerabilidade à infecção pelo HIV: um estudo sobre afetos, práticas 

sexuais e intimidade 

Resumo 

Introdução: diagnóstico da infecção pelo HIV e a experiência com esta condição 
de longa duração coloca o indivíduo diante de uma ruptura biográfica, na medida 
em que as estruturas da vida cotidiana e as formas de conhecimentos que lhes 
davam sustentação sofrem rupturas (Bury, 1982). Metodologia: pesquisa 
qualitativa que ocorreu no Estado do Rio Grande do Norte, junto ao Serviço de 
Atendimento Especializado (SAE). As técnicas de coleta de dados incluiram 
observações participantes e entrevistas em profundidade com pessoas que 
vivem com o HIV, acompanhadas no SAE de Caicó. Foram utilizadas entrevistas 
semiestruturadas. 17 participantes participaram da pesquisa. Resultados e 
discussão: Duas categorias temáticas foram feitas, que apesar de se interporem 
em alguns relatos, abarcam dois grandes pontos observados nos relatos dos 
participantes no que concerne aos contextos de vulnerabilidade antes e após o 
diagnóstico e que interferem direta ou indiretamente em suas relações afetivas 
e sexuais: a) “Ele me traiu, né?”: parceiro manteve relações sexuais extra-
conjugais desprotegidas; e b) “Algumas vezes que a gente dá bobeira”: a não 
utilização do preservativo. Considerações finais: depreende-se que os contextos 
de vulnerabilidade, em cada particularidade, correlacionam-se de maneira direta 
ou indireta as relações afetivo-sexuais de cada pessoa que vive com HIV/AIDS. 
As particularidades vivenciadas por cada sujeito os moldam de forma que 
passam a encarar as relações sob outra ótica. 
 
Palavras-chave: HIV. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Pesquisa 

qualitativa 

TITLE: Vulnerability to HIV infection: a study of affects, sexual practices and 

intimacy 

Abstract 

Introduction: The diagnosis of HIV infection and the experience with this long-
term condition puts the individual in the face of a biographical breakdown, as the 
structures of everyday life and the forms of knowledge that sustain them suffer 
ruptures (Bury, 1982) . Methodology: qualitative research that occurred in the 
State of Rio Grande do Norte, near the Specialized Attention Service (SAE). Data 
collection techniques included participant observations and in-depth interviews 
with people living with HIV, followed up at the SAE in Caico. Semi-structured 
interviews were used. 17 participants participated in the research. Results and 
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discussion: Two thematic categories were made that, although they intervene in 
some reports, cover two great points observed in the participants' reports 
regarding the contexts of vulnerability before and after the diagnosis and that 
interfere directly or indirectly in their affective relationships and sexual: a) "He 
betrayed me, right?": partner maintained unprotected extramarital sex; and b) 
"Sometimes we are silly": not using condoms. Final considerations: it is evident 
that the contexts of vulnerability, in each particularity, correlate directly or 
indirectly the affective-sexual relationships of each person living with HIV / AIDS. 
The particularities experienced by each subject shape them so that they begin to 
see relationships from another perspective. 
 
Keywords: HIV. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Qualitative research. 
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TÍTULO: Analise do comportamento adaptativo e do desempenho cognitivo de 

crianças com microcefalia por Zika Virus; 

Resumo 

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento do 
Comportamento Adaptativo de crianças com Microcefalia por Zika Vírus, e 
avaliar se o seu desenvolvimento do peso, estatura e perímetro cefálico estão 
adequados para a idade. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, a 
partir da análise do Comportamento Adaptativo, pela Escala de Bayley III. A 
amostragem foi composta por 8 crianças com diagnóstico confirmado de 
microcefalia por Zika Vírus da 5ª região de saúde do Rio Grande do Norte, onde 
6 são do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Resultados: Observou-se que 
todas as crianças da amostra apresentam atraso no desenvolvimento do 
Comportamento Adaptativo e não alcançaram a média esperada para a idade. E 
também estão com algumas das variáveis do peso, estatura e perímetro cefálico 
abaixo da média esperada. Discussão: Apesar de ambos os sexos terem uma 
média menor que o peso ideal (P50), não pode considerá-las como baixo peso 
ao nascer, porém de acordo com a avaliação atual, observa-se que as crianças 
de ambos os sexos tem a persistência no retardo do desenvolvimento. No que 
se diz respeito ao Comportamento Adaptativo, nenhuma das 8 crianças 
conseguiram atingir a média mínima para serem consideradas com 
desenvolvimento típico. Considerações finais: Observa-se a necessidade de 
maior capacitação de profissionais da saúde que atuam nos diversos atrasos 
que crianças com esse diagnóstico podem desenvolver, para assim, obter 
melhores resultados. 
 
Palavras-chave: Microcefalia. Zika Vírus.Comportamento Adaptativo.Escala de 

Bayley III 

TITLE: THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE BEHAVIOR IN CHILDREN WITH 

MICROCEFALIA BY ZIKA VIRUS 

Abstract 

Objective: This study aimed to evaluate the development of Adaptive Behavior of 
children with Microcephaly by Zika Virus, and to evaluate if their development of 
weight, height and cephalic perimeter are adequate for the age. Methodology: 
This is a cross-sectional study, based on the Adaptive Behavior analysis, by the 
Bayley III Scale. Sampling was composed of 8 children with confirmed diagnosis 
of microcephaly by Zika Virus of the 5th health region of Rio Grande do Norte, 
where 6 are female and 2 are male. Results: It was observed that all children in 
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the sample presented a delay in the development of Adaptive Behavior and did 
not reach the expected average for the age. And they also have some of the 
variables of weight, height and cephalic perimeter below the expected average. 
Discussion: Although both genders have an average lower than ideal weight 
(P50), it can not be considered as low birth weight, but according to the current 
evaluation, it is observed that children of both sexes have the persistence in 
developmental delay. Regarding Adaptive Behavior, none of the eight children 
were able to reach the minimum average for being considered with typical 
development. Final considerations: It is observed the need for greater training of 
health professionals who act on the various delays that children with this 
diagnosis can develop, in order to obtain better results. 
 
Keywords: Microcephaly. Zika virus. Adaptive Behavior. Bayley III Scale. 
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TÍTULO: Teste de preferência condicionada por local para estudo dos efeitos do 

álcool em peixe paulistinha 

Resumo 

O peixe paulistinha (Danio rerio) possui características organizacionais e 
funcionais semelhantes à dos mamíferos, além de cerca de 70% de homologia 
genética à espécie humana. Por isso, vem sendo utilizado para se entender os 
efeitos fisiológicos e comportamentais de diversas drogas, inclusive drogas de 
abuso como o álcool. Quando ingerido por mulheres grávidas, o álcool pode 
afetar o feto em desenvolvimento podendo levar ao desenvolvimento da 
Síndrome Alcoólica Fetal (FAS). Para o peixe paulistinha, o efeito do álcool na 
aprendizagem e desenvolvimento foi avaliado a partir do teste de CPP. Larvas e 
adultos foram submetidos à doses crônicas ou agudas e, posteriormente, 
analisou-se velocidade média e máxima de natação, distância total percorrida no 
aquário, tempo de freezing e tempo de permanência em cada lado do aquário. 
Os resultados obtidos demonstram que a exposição ao álcool alterou o 
comportamento dos animais que receberam dose aguda de álcool, percebendo-
se o aumento no tempo de permanência do animal no lado não preferido. Em 
contrapartida, os animais que receberam álcool de forma crônica desenvolveram 
tolerância à droga. 

 
Palavras-chave: Peixe paulistinha. Comportamento. Álcool. Síndrome alcoólica 

fetal. 

TITLE: Conditioned Place Preference test to study the effects of alcohol on 

zebrafish 

Abstract 

The zebrafish (Danio rerio) has morphologic and functional characteristics similar 
to those of mammals, besides they have 70% of genetic homology to human 
species. Therefore, zebrafish have been used to understand the physiological 
and behavioral effects of a large number of drugs, including abuse substances 
such as alcohol. Alcohol abuse may affect more than the adult. If consumed by 
pregnant women, the substance could affect the developing fetus, which can lead 
to Fetal Alcoholic Syndrome (FAS). The effect of alcohol on learning and 
development was evaluated using the CPP test. Adult and larvae of zebrafish 
were submitted after being exposed to chronic and acute doses of alcohol. 
Thereafter, average and maximum swimming speeds were analyzed along with 
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total distance traveled, freezing time and time spent in each side of the tank. 
Results shows that acute exposition to alcohol modifies animal’s behavior, 
demonstrating an increase in the time the animal remains on the non-preferred 
side. On the other hand, the animals chronically exposed to alcohol presented a 
tolerance to the drug. 
 
Keywords: Zebrafish. Behavior. Alcohol. Fetal Alcoholic Syndrome. 
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TÍTULO: Integridade gengival após clareamento dentário pelo método Real Time 

PCR 

Resumo 

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

Hidrogênio. 

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

clareador com e sem barreira gengival 

Abstract 

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

Peroxide. 
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TÍTULO: Prescrições médicas: indicador para a segurança do paciente 

Resumo 

Objetivo: avaliar a conformidade da prescrição médica de um hospital do 
Nordeste do Brasil na perspectiva da segurança do paciente. Metodologia: 
Estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa. Com coleta de dados 
realizada nas enfermarias de clínica médica e cirúrgica de um hospital público 
no período de outubro de 2016 a março de 2017. A população constituiu-se de 
168 prontuários de pacientes com mais de 10 dias de internação com amostra 
de 1.668 prescrições médicas. As variáveis foram à identificação do paciente, os 
itens de legibilidade e dados relativos ao preparo e administração de 
medicamentos. Resultados: percebeu-se que o nome completo do paciente 
(100%), data (99,4%) e identificação do prescritor (99,7%) contribuem para 
conformidade da prescrição. Conclusão: Conclui-se que a omissão de elementos 
na prescrição interferem na sua conformidade,prejudica a comunicação 
multiprofissional e inviabiliza a segurança do paciente. 
 
Palavras-chave: Prescrições de medicamentos. Comunicação. Segurança do 

paciente. 

TITLE: ANALYSIS OF MEDICAL PRESCRIPTIONS IN THE PERSPECTIVE OF 

PATIENT SAFETY 

Abstract 

Objective: evaluate the conformity of the medical prescription of a hospital in 
Northeastern Brazil with a view to patient safety. Method: study descriptive, 
cross-sectional study with quantitative approach. With data collection performed 
in the medical and surgical clinic wards of a public hospital from October 2016 to 
March 2017. The population consisted of 168 medical records of patients with 
more than 10 days of hospitalization with a sample of 1,668 medical prescriptions. 
The variables were patient identification, legibility items and data related to drug 
preparation and administration. Results: it was noticed that name of the patient 
(100%), date (99.4%) and identification of the prescriber (99.7%) contribute to 
compliance of the prescription. Conclusion: it is concluded that the omission of 
elements in the prescription interferes with its conformity, impairs multi-
professional communication and makes the patient's safety unfeasible. 
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Keywords: Drug prescriptions. Communication. Patient safety. 
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TÍTULO: Utilização da espectrofotometria de absorção molecular para 

quantificação do teor de nitrito em amostras de linguiças. 

Resumo 

A linguiça é obtida através da carne de animais processadas por pequenos ou 
grandes produtores, embutida e feita de acordo com a tecnologia necessária 
para o tipo de linguiça produzida. O trabalho tem como objetivo a quantificação 
de nitrito em linguiças comercializadas na cidade de Natal/RN, que é usado na 
produção de alimentos com o intuito de conserva-los, prevenindo assim a 
proliferação de bactérias, procurando manter as características desejadas da 
carne por determinado período. Foi feito com base em cinco amostras de cinco 
marcas diferentes, e a quantificação por espectrofotometria. 
 
Palavras-chave: linguiça, nitrito, espectofotometria 

TITLE: DETERMINATION OF NITRITE IN FIGURES 

Abstract 

The sausage is obtained through the meat of animals processed by small or large 
producers, embedded and made according to the technology required for the type 
of sausage produced. The work is based on the quantification of nitrite in 
sausages marketed in the city of Natal / RN, which is used in the production of 
food with the purpose of preserving them, thus preventing the proliferation of 
bacteria, trying to maintain the desired characteristics of the meat by determined 
period. It was done based on five samples from five different brands, and 
quantification by spectrophotometry. 
 
Keywords: nitrite, sausage,spectrophotometry. 
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TÍTULO: Avaliação da qualidade da casca dos ovos provenientes de poedeiras 

comerciais com diferentes idades 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a qualidade da casca dos ovos provenientes de poedeiras 
com idade de 30 semanas e poedeiras com 90 semanas, através da avaliação 
da relação entre o peso da casca, e o peso do ovo e análises de peso específico, 
espessura. Foram avaliados 60 ovos da linhagem dekalb brown para cada idade. 
O delineamento foi inteiramente casualizado. Foi observado efeito (P< 0,5) 
quando comparou-se a idade das poedeiras entre as variáveis de peso de ovo, 
espessura de casca, gravidade específica, unidade haugh e índice de gema. Os 
ovos de poedeiras mais novas apresentam características de qualidade 
superiores às poedeiras mais velhas. 
 
Palavras-chave: Avicultura, ciclo divergente, galinhas, índice 

TITLE: Evaluation of egg shell quality from commercial laying hens of different 

ages 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the egg shell quality of laying hens 
aged at 30 weeks and laying hens at 90 weeks by evaluating the relationship 
between shell weight and egg weight and specific weight, thickness analyzes. 
Sixty eggs of the dekalb brown line were evaluated for each age. The design was 
completely randomized. It was observed an effect (P <0.5) when we compared 
the age of laying hens between egg weight variables, bark thickness, specific 
gravity, haugh unit and yolk index. Younger laying hens have higher quality 
characteristics than older laying hens. 
 
Keywords: Poultry, divergent cycle, chickens, index 
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TÍTULO: Efeitos da terapia com luz sobre aspectos cognitivos e do ritmo 

atividade-repouso de saguis (Callithrix jacchus) idosos 

Resumo 

A informação luminosa pode reger funcionalidade de todas as células do 
organismo vivo através do núcleo supraquiasmático (NSQ). Uma das tendências 
em pesquisas, é o estudo das alterações neuronais e comportamentais e suas 
relações com o avanço da idade. O ajuste do NSQ ao fotoperíodo ambiental é 
diretamente dependente da qualidade da luz recebida, logo, mudanças na 
sensibilidade à luz, relacionadas com a idade, pode alterar a expressão 
comportamental dos ritmos. Assim, o objetivo do presente trabalho é avaliar o 
efeito da luz azul, nos aspectos funcionais, morfológicos e neuroquímicos do 
relógio biológico, NSQ. Para isso iremos utilizar 2 grupos de saguis, idosos e 
jovens. Será feito uma avaliação da atividade locomotora desses animais, para 
uma padronização da expressão comportamental dada por eles. Posteriormente 
esses animais receberam uma forte incidência de luz azul, durante uma 
especifica fase do ciclo, e então passaram por alguns testes de memória. Os 
animais serão submetidos aos mesmos testes após à exposição a luz, para que 
tenhamos um comparativo do efeito da fototerapia sobre a sua cognição. Os 
animais serão sacrificados tendo os NSQ analisados para as principais 
substancias neuroativas presentes. Acreditamos que a fototerapia com luz azul, 
possa causar uma melhora na expressão dos ritmos, e nos componentes 
neuroquímicos e estruturais do NSQ. 
 
Palavras-chave: Fototerapia, núcleo supraquiasmático, sagui idoso 

TITLE: Effects of blue light therapy on functional and neurochemical aspects of 

the suprachiasmatic nucleus of elderly marmosets (Callithrix jacchus). 

Abstract 

Luminous information can govern all cells functionality on the living organism 
through the suprachiasmatic nucleus (NSQ). One of the trends in research is the 
study of neuronal and behavioral changes and their relationships with advancing 
age. The adjustment of the NSQ to the environmental photoperiod is directly 
dependent on the quality of light received, so changes in light sensitivity related 
to age, can alter the behavioral expression of the rhythms. Thus, the objective of 
the present work is to evaluate the effect of blue light on the functional, 
morphological and neurochemical aspects of the biological clock, NSQ. For this 
we will use 2 groups of marmosets, elderly and young. An evaluation of the 
locomotor activity of these animals will be done, for a standardization of the 
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behavioral expression given by them. Later these animals will receive a strong 
incidence of blue light during a specific phase of the cycle, and then underwent 
some memory tests. The animals will be submitted to the same tests after light 
exposure, so that we have a comparison of the effect of phototherapy on their 
cognition. The animals will be sacrificed and the NSQs analyzed for the main 
neuroactive substances present. We believe that phototherapy with blue light 
may cause an improvement in rhythm expression, and in the neurochemical and 
structural components of NSQ. 
 
Keywords: Phototherapy, suprachiasmatic nucleus, elderly marmosets 
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TÍTULO: ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES DE SÍFILIS CONGÊNITA 

Resumo 

A sífilis é uma doença infecciosa que permanece como um dos principais 
agravos de notificação a ser enfrentado em âmbito global. Desse modo, ações 
efetivas para o controle da doença devem ser realizadas no pré-natal, em 
momento oportuno, para garantir a prevenção da forma congênita da doença. 
Neste sentido, esta pesquisa objetiva analisar as notificações de sífilis congênita 
e as lacunas das mesmas. Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo 
seccional, retrospectivo, de natureza descritiva e analítica. A amostra foi 
composta a partir dos critérios de elegibilidade e totalizou 132 notificações para 
sífilis congênita no período entre junho de 2011 e dezembro de 2015, no 
Município de Natal/RN. Os resultados apontam um expressivo número de 
notificações no ano de 2012. Além disso, foram observadas lacunas importantes 
nos processos de vigilância epidemiológica quanto ao preenchimento das 
notificações no que versa a informações ignoradas e em branco. A  análise da 
notificação da congênita possibilitou concluir que a expressiva ausência de 
dados clínicos corrobora com a existência de fragilidades nos processos de 
notificação e investigação epidemiológica, impossibilitando o monitoramento da 
doença. A elaboração de estratégias para detecção precoce e adesão ao 
tratamento da doença devem ser adotadas, tendo em vista o fortalecimento da 
assistência e a quebra na cadeia da transmissão vertical da sífilis. 
 
Palavras-chave: Sífilis congênita; Transmissão Vertical de Doença Infecciosa; 

TITLE: ANALYSIS OF NOTIFICATIONS OF CONGENITAL SYPHILIS 

Abstract 

Syphilis is an infectious disease that remains as one of the major reporting 
aggravations to be tackled globally. Thus, effective actions to control the disease 
must be performed in prenatal care, in a timely manner, to ensure the prevention 
of the congenital form of the disease. In this sense, this research aims to analyze 
the reports of congenital syphilis and their gaps. This is a cross-sectional, 
retrospective, epidemiological study of a descriptive and analytical nature. The 
sample was composed from the eligibility criteria and totaled 132 notifications for 
congenital syphilis in the period between June 2011 and December 2015, in the 
Municipality of Natal / RN. The results point to a significant number of notifications 
in the year 2012. In addition, important gaps have been observed in the 
processes of epidemiological surveillance regarding the filling of notifications with 
regard to ignored and blank information. The analysis of the congenital 
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notification made it possible to conclude that the significant absence of clinical 
data corroborates the existence of fragilities in the processes of notification and 
epidemiological investigation, making it impossible to monitor the disease. The 
development of strategies for early detection and adherence to treatment of the 
disease should be adopted, with a view to strengthening care and breaking down 
the vertical syphilis transmission chain. 

 
Keywords: Congenital syphilis; Vertical Transmission of Infectious Disease; 
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TÍTULO: Fatores de risco para doenças cardiovasculares e síndrome metabólica 

em docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Resumo 

A síndrome metabólica (SM) é uma doença crônica não-transmissível, 
caracterizada pela presença de três ou mais fatores de risco cardiovasculares 
associados principalmente à maus hábitos de vida, acarretando disfunções 
metabólicas. O presente estudo teve como objetivo relacionar as condições do 
trabalho dos docentes da UFRN ao risco de doenças cardiovascuares (DCV) e 
avaliar a prevalência da SM. A aquisição dos dados deu-se pelo preenchimento 
de um questionário online contendo perguntas a respeito de aspectos 
demográficos, socioeconômicos, estilo de vida, dados bioquímicos, qualidade do 
sono e nível de estresse docente. Além disso, houve o agendamento de uma 
avaliação física para coleta de dados antropométricos e aferição da pressão 
arterial. Até o presente momento da pesquisa, 14,81% (n=27) dos docentes 
preencheu os critérios para o diagnóstico da SM, em que 30,35% (n=56) 
apresentaram a circunferência da cintura elevada, sendo maior em mulheres 
(21,42%) que em homens (8,92%); e 12,72% (n=55) tinham pressão arterial 
(PA)⩾ 130/80 mmHg. Ademais, os valores glicêmicos (⩾100mg/dL), de HDL-
colesterol e de triglicerídeos encontraram-se acima do previsto, sendo 
respectivamente 16,21% (n=37), 28% (n=25) e 18,75% (n=32). Foi observado 
também que 13,3% (n=45) dos docentes foi classificado com distúrbio do sono. 
Diante disso, nota-se a importância da pesquisa visando indicar estratégias a fim 
de minimizarem o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e os 
riscos associados. 
 
Palavras-chave: Síndrome Metabólica, Doenças Cardiovasculares, Estresse, 

Sono, Docente 

TITLE: Risk factors for cardiovascular diseases and metabolic syndrome in 

teachers of the Federal University of Rio Grande do Norte 

Abstract 

Metabolic syndrome (MS) is a non-transmissible chronic disease, characterized 
by the presence of three or more cardiovascular risk factors associated mainly 
with poor life habits, leading to metabolic dysfunctions. The present study had as 
objective to relate the working conditions of UFRN professors to the risk of 
cardiovascular diseases (CVD) and to evaluate the prevalence of MS. The data 
acquisition was accomplished by completing an online questionnaire containing 
questions regarding demographic, socioeconomic, lifestyle, biochemical data, 
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sleep quality and teacher stress level. In addition, a physical evaluation was 
scheduled for anthropometric data collection and blood pressure measurement. 
Up to the present moment of the research, 14.81% (n = 27) of the professors 
fulfilled the criteria for the diagnosis of MS, in which 30.35% (n = 56) presented 
high waist circumference, being higher in women 21.42%) than in men (8.92%); 
and 12.72% (n = 55) had blood pressure (BP) ≤ 130/80 mmHg. In addition, 
glycemic values (⩾100mg / dL), HDL-cholesterol and triglycerides were found to 
be higher than predicted, being 16.21% (n = 37), 28% (n = 25) and 18.75% (n = 
32). It was also observed that 13.3% (n = 45) of the professors were classified as 
having sleep disturbance. Therefore, the importance of the research to indicate 
strategies in order to minimize the development of chronic noncommunicable 
diseases and the associated risks is noted. 
 
Keywords: Metabolic Syndrome, Cardiovascular Disease, Stress, Sleep, 

Professor 
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TÍTULO: Análise das propriedades mecânicas de diferentes técnicas 

restauradoras em cavidades extensas 

Resumo 

O presente estudo objetivou avaliar as propriedades físico-mecânicas de 
restaurações em cavidades extensas a partir de diferentes técnicas empregadas 
durante seu desenvolvimento. Foram utilizadas 3 técnicas restauradoras: direta 
com resina convencional, direta com resina BullkFill ou semi-direta com resina 
convencional. Os testes foram realizados com incisivos bovinos, livres de trincas 
e defeitos estruturais e, então, foi possível analisar as seguintes variáveis: 
profundidade de polimerização, adaptação marginal, nano infiltração e 
resistência de união . Para cada técnica restauradora, foram separadas vinte 
amostras as quais sofreram previamente uma desinfecção para que, em 
seguida, tivessem as raízes arrancadas com discos diamantados na altura da 
junção amelocementária, para que só então fossem realizados cortes 
transversais, deixando-os em formato de disco com 4mm de espessura. A 
distribuição dos grupos se deu pela profundidade de polimerização e resistência 
de união; Adaptação marginal e Nano infiltração. Comparando-se as regiões de 
topo e base das amostras, não houve diferença estatisticamente significativa 
entre topo e base para a profundidade de polimerização apenas para 
restaurações semidiretas, enquanto as restaurações diretas obtiveram 
diferenças estatisticamente significativas entre topo e base de todos os grupos, 
tanto para profundidade de polimerização quanto para adaptação marginal. Os 
resultados da análise da nanoinfiltração ainda estão em processamento. 
 
Palavras-chave: : cavidades extensas; polimerização; nano infiltração; incisivos 

bovin 

TITLE: Analysis of the mechanical properties of different restorative techniques 

in extensive cavities 

Abstract 

The present study aimed to evaluate the physico-mechanical properties of 
restorations in extensive cavities from different techniques employed during their 
development. Three restorative techniques were used: direct with conventional 
resin, direct with BullkFill resin or semi-direct resin with conventional resin. The 
tests were performed with bovine incisors, free of cracks and structural defects, 
and then it was possible to analyze the following variables: depth of 
polymerization, marginal adaptation, nano infiltration and bond strength. For each 
restoration technique, twenty samples were separated and previously disinfected 
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to have the roots removed with diamond discs at the time of the cementoenamel 
junction, so that only cross-sections were made, leaving them in disk format with 
4mm thickness. The distribution of the groups was due to the depth of 
polymerization and bond strength; Marginal adaptation and Nano infiltration. 
Comparing the top and bottom regions of the samples, there was no statistically 
significant difference between top and bottom for polymerization depth only for 
semi-straight restorations, while direct restorations obtained statistically 
significant differences between top and bottom of all groups, both for depth of 
polymerization and for marginal adaptation. The results of the nanofiltration 
analysis are still under processing. 
 
Keywords: extensive cavities; polymerization; nano infiltration; bovine incisors 
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TÍTULO: Isolamento e caracterização de células-tronco mesenquimais do tecido 

pulpar em dentes hígidos, cariados e periodontalmente comprometidos 

Resumo 

 

Introdução: Células-tronco derivadas de tecidos dentais possuem alta 
capacidade de diferenciação quando isoladas e caracterizadas e apresentam 
como grande vantagem a facilidade de obtenção. Dessa forma, a identificação 
de células-tronco mesenquimais na polpa dentária (PD), parece ser de grande 
relevância para a medicina reparativa. Métodos: A partir de dentes hígidos, 
cariados e periodontalmente comprometidos, indicados para exodontia, que 
passam por processamento, são coletadas células mesenquimais da PD que são 
cultivadas e posteriormente caracterizadas e analisadas. Resultados: As 
amostras colhidas foram contaminadas durante o processamento, restando 
apenas uma passível de coleta. O protocolo foi reavaliado e solicitado um novo 
kit antibacteriano que proporcionará adequado processamento, permitindo a 
obtenção e cultivo celular para subsequente análise de contagem, atividade 
mitocondrial, potencial de diferenciação celular, caracterização celular em 
citometria de fluxo e análises estatísticas para obtenção dos resultados. 
Conclusão: A conclusão da pesquisa é de extrema importância para o 
conhecimento da atividade e capacidade de diferenciação de células-tronco 
derivadas de tecidos dentais, pois, as mudanças no meio podem gerar 
alterações potenciais nas células, podendo trazer contribuições para as 
diferentes vertentes de ação das células-tronco e benefícios aos estudos na 
área.  

 
 
Palavras-chave: Células-tronco: Polpa dentária: Caracterização. 

TITLE: ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF MESENQUIMIAL THRONE 

CELLS OF PULP TISSUE IN HYGIENT, LORED AND PERIODONTALLY 

COMPROMISED TEETH 

Abstract 
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Introduction: Stem cells derived from dental tissues have a high capacity for 
differentiation when isolated and characterized and have the advantage of being 
easily obtained. Thus, the identification of mesenchymal stem cells in the dental 
pulp (DP), seems to be of great relevance for reparative medicine. Methods: From 
healthy teeth, carious and periodontally compromised, indicated for tooth 
extraction, which are processed, the mesenchymal cells are collected of the DP, 
cultured and later characterized and analyzed. Results: The samples collected 
were contaminated during processing. The protocol was reevaluated and 
requested a new antibacterial kit that will provide adequate processing, allowing 
the acquisition and cell culture for subsequent count analysis,mitochondrial 
activity, cell differentiation potential, cell characterization in flow cytometry and 
statistical analyzes to obtain the results. Conclusion: The conclusion of the 
research is of extreme importance for the knowledge of the activity and capacity 
of differentiation of stem cells derived from dental tissues, since changes in the 
medium can generate potential changes in the cells, being able to bring 
contributions to the different strands of action of stem cells and benefits to studies 
in the area.  

 
 
Keywords: Stem cells: Dental pulp: Characterization 
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TÍTULO: Monitorização da efetividade da varfarina e adesão do paciente 

Resumo 

A varfarina é um dos anticoagulantes orais utilizados para tratar e prevenir 
tromboembolismos isolados ou associados a diferentes doenças. O estudo teve 
como objetivo determinar o Time in Terapêutic Range (TTR) em uma 
amostragem de pacientes que fazem uso da Varfarina. O estudo contou com a 
participação de 101 pacientes que eram acompanhados no ambulatório do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) nos anos de 2015 a 2018. Para a 
determinação do TTR, foi utilizado uma sequência de resultados de exames da 
Relação Normalizada Internacional (RNI), tendo como parâmetro para cálculo o 
método de Rosendaal. Também foi analisado o perfil dos pacientes e suas 
comorbidades. A maioria são do sexo feminino (69,42%) e o uso de válvula 
cardíaca metálica e biológica se destacaram como as principais indicações para 
o uso do anticoagulante (34,71%). A média de medicamentos prescritos foi de 
4,65/paciente. A média geral de TTR foi insatisfatória (41,29%), o que pode ter 
sido influenciado pela polifarmácia, idade avançada e nível de escolaridade. Dos 
101 pacientes, 19 tiveram controle moderado da coagulação, 13 com alta 
qualidade no tratamento e 69 com valor de TTR abaixo do recomendado. Diante 
dos resultados foi constatado que a maioria dos pacientes se encontram em risco 
de sofrer complicações, que podem ser decorrente da toxicidade do fármaco ou 
redução do seu efeito, sendo necessário portanto criar estratégias que 
promovam melhor efetividade e segurança no tratamento dos pacientes. 
 
Palavras-chave: Varfarina, TTR, Rosendaal, Anticoagulante, Pacientes 

TITLE: Monitoring Varfarin Effectiveness and patient adhesion 

Abstract 

Warfarin is one of the oral anticoagulants used to treat and prevent 
thromboembolism isolated or associated with different diseases.The aim of the 
study was to determine the Time in Therapeutic Range (TTR) in a representative 
sample of patients taking warfarin. The study had the participation of 101 patients 
who were attended at the outpatient clinic of the University Hospital Onofre Lopes 
(HUOL) during the years 2015 to 2018. For the determination of the TTR, was 
used a sequence of results of the International Normalized Ratio (INR), and 
having as parameter for calculation the Rosendall method. The profile of the 
patients and their respective comorbidities were also analyzed. The majority of 
patients are females and the use of metallic and biological heart valve has stood 
out as the main indication for anticoagulant use. The median prescribed 
medication was 4.65 / patient. The patients' mean TTR was unsatisfactory 
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(41.29%), which may be related to polypharmacy, age and level of schooling. Of 
the 101 patients, 19 presented moderate anticoagulation control, 13 with high 
quality of treatment and 69 with TTR value below recommended levels. In view 
of the aforementioned results, it was observed that most patients are at risk of 
complications, which may be due to the toxicity of the drug or its effect, and it is 
necessary to create new strategies that promote better effectiveness and safety 
in the treatment of patients. 
 
Keywords: Warfarin, TTR, Rosendaal, Anticoagulant, Patients 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SOFRIMENTO MENTAL EM IDOSOS 

RESIDENTES EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Resumo 

O presente estudo é um recorte de uma pesquisa maior que se encontra ainda 
em andamento. Os dados apresentados serão uma parcial das coletas já 
realizadas totalizando 150, dessas entrevistas 58 deles serão à amostra desse 
trabalho sendo portanto aqueles indivíduos que atingiram um score segundo 
SRQ 20Objetivo: identificar a prevalência do risco para o sofrimento mental e 
caracterizar os fatores sociodemográficos e hábitos de vida na pessoa idosa. 
Métodos: Estudo descritivo, exploratório, transversal com abordagem 
quantitativa, envolvendo uma amostra composta por 58 indivíduos idosos 
residentes no município de Santa Cruz/RN. A coleta de dados ocorreu através 
de questionário sociodemográfico e do Self Report Questionare (SRQ-20), no 
período de Julho à Setembro de 2017 e os dados foram submetidos a analise 
descritiva. Resultados: A prevalência de transtornos mentais comuns foi de 
(38,7%). Sexo feminino (69,0%), idade entre 70 e 74 anos (27,6%). Não 
alfabetizados (37,9%), são casados (60,3%) e a maioria são católicos (77,6%). 
A maioria é aposentada (94,8%), agricultores (48,3%) e a renda é de 1 a 2 
salários mínimos (89,7%). Não tabagistas (81,0%) e não etilistas (96,6%), não 
frequentam grupos de convivência de idosos (79,3%) e a maioria não moram 
sozinhos (91,4%). Grande parcela apresentam problemas de saúde 
cardiovasculares (33%), seguido de endócrinos (19,8%). Conclusão: A 
prevalência de TMC na população estudada, aponta a importância do tema e a 
necessidade de novos estudos. 
 
Palavras-chave: Saúde Mental; Idoso; Saúde do Idoso; 

TITLE: PREVALENCE OF MENTAL SUFFERING IN ELDERLY RESIDENTS IN 

A MUNICIPALITY OF THE INTERIOR OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The present study is a clipping of a larger research that is still in progress. The 
data presented will be a partial of the collections already made totaling 150, of 
these interviews 58 of them will be to the sample of this work being therefore 
those individuals that reached a score according SRQ 20Objective: to identify the 
prevalence of the risk for the mental suffering and to characterize the 
sociodemographic factors and habits of life in the elderly. Methods: A descriptive, 
exploratory, cross - sectional study with a quantitative approach involving a 
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sample composed of 58 elderly individuals living in the municipality of Santa Cruz 
/ RN. Data were collected through a sociodemographic questionnaire and the Self 
Report Questionare (SRQ-20), from July to September 2017 and the data were 
submitted to descriptive analysis. Results: The prevalence of common mental 
disorders was (38.7%). Female gender (69.0%), age between 70 and 74 years 
(27.6%). Non-literate (37.9%), married (60.3%) and most are Catholics (77.6%). 
The majority are retired (94.8%), farmers (48.3%) and income is 1 to 2 minimum 
wages (89.7%). Non-smokers (81.0%) and non-alcoholics (96.6%) did not attend 
elderly cohabitation groups (79.3%) and most did not live alone (91.4%). Large 
portions present cardiovascular health problems (33%), followed by endocrine 
(19.8%). Conclusion: The prevalence of CMD in the studied population indicates 
the importance of the theme and the need for new studies. 
 
Keywords: Mental health; Old man; Health of the Elderly; 
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TÍTULO: Estoque de carboidratos não-estruturais influenciando o rebrotamento 

de espécies arbóreas utilizadas em programas de restauração da Caatinga 

Resumo 

 

Na ausência de estresses ambientais ou antrópicos, as espécies vegetais 
apresentam diferentes estratégias na alocação de reservas energéticas em 
diferentes compartimentos da planta, principalmente nas raízes. No entanto, os 
conteúdos de Carboidratos não-estruturais (CNEs) podem sofrer alterações com 
a necessidade da planta recuperar biomassa foliar após distúrbios. Foi verificado 
como as reservas energéticas de amido e açucares não-redutores (ANRs) 
variam em nove espécies da caatinga após simulação de perda de folhas. O 
experimento foi realizado com indivíduos juvenis dos quais alguns sofreram 
desfoliação total e outros tiveram sua biomassa foliar mantida. Plantas juvenis 
da Caatinga apresentaram diversas estratégias na alocação de CNEs ao 
sofrerem desfoliação. A. cearenses e C. vitifolium reduziram suas concentrações 
de amido radicular após desfoliação, indicando o uso para recuperação da 
biomassa foliar. As demais espécies apresentaram a manutenção do CNE 
radicular, demonstrando uma estratégia mais conservadora na utilização dos 
recursos. Foi encontrado uma relação positiva entre os conteúdos de CNEs e o 
armazenamento de água nas raízes, tal fato indica que a manutenção de altos 
conteúdos de CNEs em espécies da Caatinga podem estar relacionados não 
apenas com a recuperação da biomassa após estresses ambientais ou 
antrópicos, mas também é um importante mecanismo para manutenção do 
potencial osmótico da raiz e armazenamento de água. 

 
 
Palavras-chave: Estresse ambiental, Desfoliação, Reserva energética, 

Alocação. 

TITLE: Non structural carbohidrates storage influencing resprouting of tree 

species used in caatinga restoration programs 

Abstract 
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In the absence of environmental or anthropic stress, plant species present 
different strategies to storage reserves in the different plant compartments, 
mainly in the roots. However, non-structural carbohydrates content (NSCs) may 
change with the plant need to recover biomass after disturbances. In the present 
work, we verified how NSCs changed after defoliation events. The experiment 
was carried with juvenile individuals, some of which suffered total defoliation while 
others had their leaf biomass maintained. Juvenile plants of the Caatinga 
presented several strategies in the allocation of CNEs after defoliation. A. 
cearensis and C. vitifolium species reduced their starch concentrations after 
defoliation, indicating the use of storage starch for biomass recovery. The other 
species preserved their root CNEs, demonstrating a more conservative strategy. 
A positive relationship was found between CNE contents and water storage in 
the roots. This indicates that the maintenance of high CNE storage in Caatinga 
plant species may be related not only to biomass recovery after grazing, but also 
as an important mechanism for root water storage. 

 
 
Keywords: environmental stress, defoliation, reserve energy, allocation. 
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TÍTULO: Eventos adversos em recém nascidos submetidos a terapia ventilatória 

Resumo 

O estudo objetivou analisar os eventos adversos relacionados à terapia 
respiratória em recém-nascidos de alto risco de uma unidade neonatal. 
Métodos:Trata-se de um estudo observacional, longitudinal e prospectivo, 
realizado em uma maternidade, de referência no Estado do Rio Grande do Norte 
para gravidez e nascimento de alto risco. Os dados foram coletados no período 
de abril a setembro 2016. A amostra foi composta por 82 recém-nascidos 
submetidos à terapia ventilatória nas modalidades: ventilação mecânica 
invasiva, ventilação mecânica não invasiva e pressão positiva contínua das vias 
aéreas por prong nasal. Resultados:A incidência dos eventos adversos foi de 
48,8%, sendo os EA mais frequente a extubação não planejada (34%), seguida 
da lesão de septo nasal (13%), pneumonia associada à ventilação mecânica 
(7%) e o pneumotórax (6%), mais evidenciado em recém-nascidos prematuros 
e portadores de má-formação congênita.Conclusão:Conclui-se que nos recém-
nascidos prematuros submetidos a terapia ventilatória os eventos adversos mais 
freqüentes são aqueles relacionados com a ventilação mecânica invasiva e não 
invasiva como a extubação acidental e as lesões de septo nasal. Os portadores 
de malformação congênita também estão mais vulneráveis a ocorrência de 
eventos adversos. Recomenda-se a necessidade de construção e validação de 
protocolos de prevenção dos eventos adversos sobretudo para os neonatos 
portadores de malformação congênita, e para os prematuros extremos. 
 
Palavras-chave: Recém-nascido. Terapia ventilatória. Evento adverso. 

TITLE: Adverse events related to ventilatory therapy in high risk newborns 

Abstract 

The aim of this study was to analyze adverse events related to respiratory therapy 
in high risk neonates of a neonatal unit. METHODS: This is an observational 
study, and prospective study carried out in a maternity hospital, a reference in 
the State of Rio Grande do Norte for high risk pregnancy and birth. Data were 
collected from April to September 2016. The sample consisted of 82 newborns 
submitted to ventilatory therapy in the modalities: invasive mechanical ventilation, 
non-invasive mechanical ventilation and continuous positive airway pressure per 
prong nasal. RESULTS: The incidence of adverse events was 48.8%, with AF 
being the most frequent unplanned extubation (34%), followed by nasal septum 
lesion (13%), mechanical ventilation pneumonia (7%) and pneumothorax (6%), 
more evidenced in premature newborns and congenital malformations. 
Conclusion: It is concluded that in premature newborns submitted to ventilatory 
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therapy the most frequent adverse events are those related to invasive 
mechanical ventilation and non-invasive treatment such as accidental extubation 
and nasal septum lesions. People with congenital malformations are also more 
vulnerable to the occurrence of adverse events. The need to construct and 
validate protocols for the prevention of adverse events is recommended, 
especially for neonates with congenital malformations and for premature infants. 
 
Keywords: Newborn. Respiratory therapy. Adverse events. 
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TÍTULO: SÍNTESE VERDE DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA A PARTIR DE 

UM SUBPRODUTO AGRÍCOLA NEGLIGENCIADO, SABUGO DE MILHO, E 

SUA CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E EFEITO ANTILEISHMANIA 

Resumo 

 

O sabugo de milho é um subproduto que é pouco utilizado, o que leva ao 
desperdício de milhões de toneladas desse material. Do sabugo pode-se extrair 
moléculas, inclusive um polissacarídeo (xilana). Neste trabalho, foram 
produzidas, por um método sustentável (síntese verde), nanopartículas de prata 
e xilanas de sabugo de milho (nanoxilanas). Para tal, a xilana foi extraída com o 
auxílio de ondas de ultrassom. Análises químicas da xilana mostraram alto teor 
de açucares e baixa quantidade de contaminantes. A formação das nanoxilanas 
foi acompanhada por espectroscopia UV-visível. Análises de espectroscopia de 
infravermelho confirmaram a presença da prata e xilana na nanopartícula. Já as 
análises de DLS e de MFA mostraram que o tamanho das partículas foi em 
média de 102 nm e que essas tinham um formato arredondado. Os dados de 
DLS também mostraram que as nanoxilanas permaneceram estáveis por 12 
meses. Dados de espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado (ICP 
OES) mostraram que o percentual de prata na nanoxilana foi de 19%. A 
nanoxilana reduziu a viabilidade das formas promastigotas de Leishmania 
amazonensis (L. amazonensis) (IC50 25 μg/mL), enquanto a xilana não foi 
efetiva nessa concentração. Adicionalmente, a nanoxilana não foi citotóxica para 
as células normais (3T3). Os dados aqui apresentados mostram o potencial 
biotecnológico da nanoxilana e futuros ensaios, inclusive in vivo, devem ser feitos 
para confirmar esse potencial da nanoxilana. 

 
 
Palavras-chave: Polissacarídeos; Antileishimania; Subproduto agrícola 

TITLE: Green synthesis of silver nanoparticles from a byproduct, corn cob, and 

its physicochemical characterization and antileishmania effect. 

Abstract 

Corncob is a by-product that is underutilized, which leads to the waste of millions 
of tons of this material. From the corncob can be extracted molecules, including 
a polysaccharide (xylan). In this work, silver nanoparticles and corncob xylans 
(nanoxilanes) were produced by a sustainable method (green synthesis). For 
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this, the xylan was extracted with the aid of ultrasound waves. Chemical analyzes 
of xylan showed high sugar content and low amount of contaminants. The 
formation of nanoxylans was monitored by UV-visible spectroscopy. Infrared 
spectroscopy analyzes confirmed the presence of silver and xylan in the 
nanoparticle. On the other hand, DLS and MFA analyzes showed that the particle 
size was on average 102 nm and that these had a rounded shape. DLS data also 
showed that nanoxylans remained stable for 12 months. Plasma coupled optical 
emission spectrometry data (ICP OES) showed that the percentage of silver in 
nanoxylan was 19%. Nanoxylan reduced the viability of the promastigotes of 
Leishmania amazonensis (L. amazonensis) (IC 50 25 μg / mL), whereas xylan 
was not effective in this concentration. In addition, nanoxylan was not cytotoxic 
to normal cells (3T3). The data presented here show the biotechnological 
potential of nanoxylan and future trials, including in vivo, should be done to 
confirm this potential of nanoxylan. 
 
Keywords: Antileishmania effect, By-product, polissacharide. 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE PROTOCOLO ASSISTENCIAL 

PARA PACIENTES ATENDIDOS EM SERVIÇO DE TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA 

Resumo 

A tomografia computadorizada é um exame utilizado para visualizar estruturas 
corporais internas, auxiliando nos diagnósticos médicos. O exame compreende 
várias fases, e pode ser realizado com ou sem uso de contraste iodado, o qual 
é realizado à critério médico e baseado em informações clínicas do paciente e 
objetivo do exame. Dessa forma, a validação clínica do Protocolo Assistencial 
para Pacientes de Tomografia visa comprovar se o mesmo contribui para a 
qualidade no atendimento e segurança do paciente, se estabelece a 
padronização das ações a serem realizadas pelos profissionais do serviço de 
tomografia, possibilitando a diminuição de eventos adversos. 
 
Palavras-chave: Tomografia computadorizada, Protocolo assistencial, validação 

clínica. 

TITLE: Clinical Validation of Care Protocol for Tomography Patients 

Abstract 

 

Computed tomography is an examination used to visualize internal body 
structures, aiding in medical diagnoses. The examination comprises several 
phases and can be performed with or without the use of iodinated contrast media, 
which is performed at the discretion of the physician and based on clinical 
information of the patient and the purpose of the examination. Thus, the clinical 
validation of the Patient Assistance Protocol for Tomography aims to prove if it 
contributes to the quality of care and patient safety, establishing the 
standardization of the actions to be performed by the professionals of the 
tomography service, enabling the reduction of events adverse effects. 

 
 
Keywords: Computed tomography, Protocol of care, clinical validation 
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TÍTULO: Perfil das famílias atendidas na clínica escola 

Resumo 

A pesquisa propôs-se a aplicar o processo de enfermagem a indivíduos e suas 
famílias no processo de adoecimento a partir da investigação de seus perfis, dos 
efeitos causados pelo processo de adoecimento e da necessidade para 
execução de intervenções, além da elaboração de relatos de experiências pelos 
membros da pesquisa e estudos de caso dos indivíduos e suas famílias. Trata-
se de uma pesquisa qualitativa descritiva exploratória, desenvolvida com 
pacientes e seus familiares atendidos numa clínica de fisioterapia no interior do 
Rio Grande do Norte no período de julho a dezembrode 2017. A coleta de dados 
deu-se por entrevista semiestruturada, sendo a amostra definida por 
amostragem finita coletada por saturaçãoà partir dos pacientes atendidos na 
clínica de fisioterapia. Para o desempenho das intervenções foram utilizadas 
dinâmicas de grupo e consultas de enfermagem. Para análise de dados 
quantitativos será utilizada a estatística descritiva e categorização para dados 
qualitativos. 
 
Palavras-chave: Saúde; Doença; Família; Cuidador; Enfermagem. 

TITLE: Profile of families attended at the school clinic. 

Abstract 

The research aimed to apply the nursing process to individuals and their families 
in the process of becoming sick from the investigation of their profiles, the effects 
caused by the process of illness and the need to perform interventions, as well 
as the elaboration of reports of experiences by the members of the research and 
case studies of individuals and their families. This is an exploratory descriptive 
qualitative study, developed with patients and their relatives attended at a 
physiotherapy clinic in the interior of Rio Grande do Norte from July to December 
2017. The data collection was by semi-structured interview, the sample defined 
by finite sampling collected by saturation from the patients seen in the 
physiotherapy clinic. For the performance of the interventions, group dynamics 
and nursing consultations were used. For the analysis of quantitative data will be 
used descriptive statistics and categorization for qualitative data. 
 
Keywords: Cheers; Disease; Family; Caregiver; Nursing. 
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TÍTULO: Caracterização de metaloproteinases de tripanosomatídeos de 

importância médica. 

Resumo 

Os parasitas do grupo tripanossomatídeos são responsáveis pelas principais 
doenças negligenciadas em animais e humanos. Atualmente, ainda não foram 
desenvolvidas vacinas para essas doenças parasitárias humanas e os fármacos 
disponíveis causam muitos efeitos adversos. Diante disso, o objetivo deste 
estudo é caracterização da atividade proteolítica de metaloproteinases de 
tripanosomatídeos de importância médica, causadoras de doenças, tais como a 
doença de Chagas e as leishmanioses. Assim, conhecer melhor a possível 
participação dessas mataloproteinases nas alterações celulares e teciduais, abre 
caminho para um possível desenvolvimento de novos fármacos. A partir do 
cultivo axênico foram obtidos os extratos totais dos parasitas, do qual foi feito a 
quantificação, a caracterização do perfil e a atividade proteica por SDS-PAGE e 
zimografia, respectivamente. 

Os resultados preliminares mostram atividade proteolítica dessas proteases 
quando submetidas a ensaios de zimografia frente aos substratos de caseína e 
gelatina. 

 
 
Palavras-chave: Tripanossomatídeos; Metaloproteinases; Zimografia. 

TITLE: Characterization of trypanosomatid metalloproteinases of medical 

importance. 

Abstract 

The parasites of the trypanosomatid group are responsible for the major 
neglected diseases in animals and humans. Currently, vaccines for human 
parasitic diseases caused by protozoa have not been developed yet, and the 
available drugs cause many adverse effects. In view of this need to understand 
the interaction between the parasite and the host, the objective of this study is to 
characterize the proteolytic activity of metalloproteinases of important 
trypanosomatids responsible for important neglected tropical diseases, such as 
Chagas disease and leishmaniasis. Thus, to know better the possible 
participation of these metalloproteinases in the cellular and tissue changes opens 
the way for a possible development of new drugs based on the inhibitory activity 
on metalloproteinases. Preliminary results show the proteolytic activity of these 
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proteases when subjected to zymography assays against casein and gelatin 
substrates. 
 
Keywords: Trypanosomatids. Metalloproteinases. Zymography. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PERFIL DE CONSUMIDORES DE LEITE IN NATURA 

COMERCIALIZADO INFORMAMELMENTE NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-

RN 

Resumo 

 

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) acontecem pelo consumo de 
água ou alimentos contaminados em algum momento da cadeia produtiva. Um 
dos principais alimentos veículo de DTAs é o leite, visto que devido suas 
características bioquímicas e físicas possui condições ideais para a proliferação 
de microorganismos. Diante disso, a comercialização de leite in natura é proibida 
por lei desde 1970, entretanto ainda é realizada de forma significativa em 
municípios do interior do estado. Assim, o presente trabalho teve por objetivo 
conhecer o perfil dos consumidores de leite in natura no município de Santa 
Cruz-RN. Por meio da aplicação de questionários semiestruturados foram 
realizadas entrevistas com consumidores do leite in natura entre os períodos de 
dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, em locais de revenda do produto e em 
residências. Foram entrevistados 108 consumidores, dos quais a maior parte 
majoritariamente residia na zona urbana, possuindo o ensino médio completo e 
uma renda média de até dois salários mínimos. Os mesmos possuíam 
preferências pelo leite in natura (62%) em relação a leites processados e apenas 
53% relatou conhecer o que eram as DTAs. Assim, é possível observar que a 
falta de conhecimento da população estudada sobre os riscos das DTAs pode 
oferecer riscos à saúde, se fazendo necessáriao a realização de atividades 
educativas com os mesmos para se minimizar os riscos das DTAs principalmente 
para populações vulneráveis. 

 
 
Palavras-chave: Leite in natura, DTAs, Hábitos de consumo 

TITLE: EVALUATION OF THE CONSUMER PROFILE OF MILK IN NATURA 

REPORTABLELY MARKETED IN THE MUNICIPALITY OF SANTA CRUZ-RN 

Abstract 
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Foodborne Diseases (DTAs) are caused by the consumption of contaminated 
food or water at some point in the production chain. One of the main food vehicle 
of DTAs is milk, since due to its biochemical and physical characteristics it has 
ideal conditions for the proliferation of microorganisms. In view of this, the 
marketing of fresh milk has been prohibited by law since 1970, although it is still 
carried out in a significant way in municipalities of the interior of the state. Thus, 
the present study aimed to know the profile of the consumers of fresh milk in the 
municipality of Santa Cruz-RN. Through the application of semistructured 
questionnaires, interviews were conducted with consumers of fresh milk between 
the periods of December 2017 and February 2018, in resale places of the product 
and in residences. 108 consumers were interviewed, most of whom resided in 
the urban area, with a high school education and an average income of up to two 
minimum wages. They had preferences for in natura milk (62%) in relation to 
processed milks and only 53% reported knowing what the DTAs were. Thus, it is 
possible to observe that the lack of knowledge of the studied population about 
the risks of DTAs can present health risks, making it necessary to carry out 
educational activities with them in order to minimize the risks of DTAs, especially 
for vulnerable populations. 

 
 
Keywords: Milk in natura, DTAs, Habits of consumption 
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TÍTULO: HIV/aids, ativismo, mídias e redes sociais: um estudo teórico 

Resumo 

Tendo como objetivo geral analisar a configuração do (novo) ativismo em 
HIV/aids no Brasil, tendo em vista o momento de “maturidade” da epidemia e de 
acesso ampliado às redes e mídias sociais, foram desenvolvidos estudos 
teóricos para aprofundamento da equipe de pesquisa na temática dos novos 
movimentos sociais e suas interfaces com as redes e mídias sociais. Buscou-se 
elencar as principais aproximações e diferenças entre o (novo) ativismo em 
HIV/aids no Brasil e aquele engendrado nas décadas de 1980 e de 1990, 
identificando as pautas de reivindicações, os atores, os meios de relação e 
interação social, os objetivos, as estratégias de ação, o público-alvo dessas 
mobilizações individuais e/ou coletivas nas mídias sociais. 
 
Palavras-chave: HIV/aids. Ativismo. Mídias sociais. Redes sociais. 

TITLE: HIV/aids, activism, media and social networks: a theoretical study. 

Abstract 

With the general objective of analyzing the configuration of (new) HIV / aids 
activism in Brazil, in view of the "maturity" of the epidemic and of expanded 
access to social networks and media, theoretical studies were developed to 
deepen the research team in the theme of the new social movements and their 
interfaces with the networks and social media. The main approaches and 
differences between the (new) HIV / aids activism in Brazil and the one 
engendered in the 1980 and 1990 were identified, identifying the patterns of 
claims, actors, means of relation and social interaction, objectives, strategies of 
action, the target audience of these individual and / or collective mobilizations in 
social media. 
 
Keywords: HIV/aids. Activism. Social media. Social networks. 
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TÍTULO: Análise morfológica e estudo da expressão imuno-histoquimica do 

Fator de transcrição Sox2 e seus reguladores em lesões odontogênicas epiteliais 

Resumo 

As lesões odontogênicas constituem um grupo heterogêneo de patologias que 
acometem os maxilares, com origem a partir dos remanescentes epiteliais ou 
mesenquimais da embriogênese dentária, podendo variar de cistos a neoplasias 
verdadeiras. O ameloblastoma e o ceratocisto odontogênico se destacam, pois 
embora sejam lesões de natureza benigna, os ameloblastomas revelam 
comportamento localmente agressivo e os ceratocistos demonstram tendência a 
desenvolver recorrências. Em contrapartida, o tumor odontogênico 
adenomatóide, tem como característica um crescimento lento e um 
comportamento biológico bastante indolente. Já o tumor odontogênico epitelial 
calcificante apresenta pouca frequência e por isso são escassas as informações 
a respeito do seu comportamento biológico. A regulação de células-tronco é 
fundamental para a homeostase e função dos tecidos e distúrbios na sua 
regulação podem levar à proliferação excessiva de células, contribuindo para a 
manutenção tumoral. Marcadores de células-tronco são expressos em muitas 
células tumorais e estão envolvidos em várias etapas de formação das lesões, 
porém são escassos os estudos sobre sua atuação. Desta forma, o objetivo da 
presente pesquisa é analisar o papel do fator de transcrição demonstrado como 
marcador de células-tronco e as moléculas envolvidas na sua regulação pela 
expressão imuno-histoquimica, afim de melhor entender o comportamento 
biológico variado destas lesões. 
 
Palavras-chave: Lesões odontogênicas; Células-tronco; imuno-histoquimica. 

TITLE: MORPHOLOGICAL ANALYSIS AND STUDY OF 

IMMUNOHISTOCHEMISTRY EXPRESSION OF TRANSCRIPTION SOX2 

FACTOR AND ITS REGULATORS IN EPITHELIUM ODONTOGENIC INJURIES 

Abstract 

 

Odontogenic lesions constitute a heterogeneous group of pathologies that affect 
the jaws, originating from the epithelial or mesenchymal remnants of dental 
embryogenesis, and may vary from cysts to true neoplasms. The ameloblastoma 
and the odontogenic keratocyst are prominent, because although they are lesions 
of a benign nature, the ameloblastomas reveal locally aggressive behavior and 
the keratocysts show tendency to develop recurrences. On the other hand, the 
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adenomatoid odontogenic tumor has a slow growth and a very indolent biological 
behavior. The calcifying epithelial odontogenic tumor presents little frequency 
and, therefore, the information about its biological behavior is scarce. Regulation 
of stem cells is critical for homeostasis and tissue function and regulatory 
disorders can lead to excessive cell proliferation, contributing to tumor 
maintenance. Stem cell markers are expressed in many tumor cells and are 
involved in several stages of lesion formation, but there are few studies on their 
performance. Thus, the aim of the present study is to analyze the role of the 
transcription factor demonstrated as a marker of stem cells and the molecules 
involved in its regulation by immunohistochemistry expression, in order to better 
understand the varied biological behavior of these lesions. 

 
 
Keywords: Odontogenic lesions; Stem cells; immunohistochemistry. 
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TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DE ALTERAÇÕES NUCLEARES EM 

LEUCOPLASIAS ORAIS EM PACIENTES FUMANTES E NÃO FUMANTES 

Resumo 

Introdução: As desordens potencialmente malignas (DPM) podem preceder o 
carcinoma de células escamosas oral (CCEO), dentre as quais a leucoplasia oral 
(LO) é a mais comum. Ao longo dos anos, foram propostos diversos sistemas de 
classificação que objetivam mensurar o potencial de transformação maligna das 
DPM, no entanto há acentuada dificuldade de implementação dos mesmos. 
Dessa forma, é importante realizar a análise morfométrica do tecido alterado, a 
fim de verificar parâmetros quantitativos que possam servir como indicadores 
fidedignos para essa aferição. Objetivo: O presente estudo se propõe a avaliar 
morfometricamente parâmetros celulares e nucleares associados à leucoplasias 
orais em seus diferentes graus de alteração morfológica, relacionando de forma 
quantitativa as alterações citológicas com o tabagismo. Metodologia: Foram 
analisados 33 lâminas com diagnóstico histopatológico de leucoplasia oral, em 
pacientes tabagistas (15), não tabagistas (9) e ex-tabagistas (9). Os casos, 
corados em hematoxilina e eosina, foram escaneados e analisados levando em 
consideração os parâmetros morfométricos de área celular (AC) e nuclear (AN), 
diâmetro celular (DC) e nuclear (DN), e a razão (proporção) núcleo-citoplasma 
(R/C). Os dados clínicos e histopatológicos foram submetidos a uma análise 
descritiva e aplicação dos testes estatísticos não paramétricos ANOVA e Man-
Whitney. Resultados: Nosse estudo, não foi verificada diferença estatística 
significativa nos parâmetros morfométricos 
 
Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas. Leucoplasia Bucal. 

Tabagismo. 

TITLE: MORPHOMETRIC ANALYSIS OF CELLULAR AND NUCLEAR 

CHANGES IN A SERIES OF LEAFLASPLASIAS ORAIS AND ITS 

ASSOCIATION WITH TOBACCO. 

Abstract 

Introduction: Oral potentially malignant disorders (OPMD) may precede oral 
squamous cell carcinoma (OSSC) which oral leukoplakia (OL) is the most 
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frequent. Over the years, several classification systems have been proposed to 
measure the malignant transformation potential of the OPMD but there is a 
marked difficulty in implementing them. Thus, it is important to perform the 
morphometric analysis of the altered tissue in order to verify quantitative 
parameters that can serve as reliable indicators for this admeasurement. 
Objective: To evaluate morphometrically cellular and nuclear parameters 
associated with OLs in their different degrees of morphological alteration, 
quantitatively correlating cytological changes with smoking. Methodology: Thirty-
three cases diagnosed as OLs of smokers (15), non-smokers (9) and former 
smokers (9) were analyzed. The hematoxylin and eosin-stained lamina were 
scanned and analyzed taking into consideration the morphometric parameters of 
cell (AC) and nuclear (AN) area, cell (DC) and nuclear (DN) diameter, and 
nuclear-cytoplasm ratio (R/C). The clinical and histopathological data were 
submitted to a descriptive analysis and application of non-parametric statistical 
tests ANOVA and Man-Whitney. Results: In our study, no statistically significant 
difference was observed in the morphometric parameters evaluated in smokers 
and former smokers compared to non-smokers. Conclusion: The morphometric 
analysis of oral mucosa cells with OL does not seem to be a 
 
Keywords: Carcinoma, Squamous Cell. Leukoplakia, Oral. Tobacco use disorder. 
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TÍTULO: "DESEMPENHO MOTOR E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS E 

ADULTOS" 

Resumo 

o declínio nas capacidades motoras, compromete o desempenho na realização 
de atividades diárias e aumento do risco de quedas, tornando o idoso cada vez 
mais dependente, acarretando consequências negativas para a autonomia e a 
qualidade de vida desse segmento. Objetivo: avaliar o desempenho motor e a 
qualidade de vida da pessoa idosa. Metodologia: Trata-se de um estudo de corte 
transversal, onde foram avaliados 38 idosos. Utilizou-se para a coleta de dados 
um questionário sociodemográfico, o Miniexame do Estado Mental (MEEM), a 
Short Physical Performance Battery (SPPB) e o Short Form (SF-36). A análise 
dos dados foi realizada através do programa Statistical Package for the Social 
Science (SPSS), versão 20.0, por meio das medidas de tendência central e 
dispersão. Resultados: Do total de 38 idosos incluídos no estudo, 32 eram 
mulheres (84,2%) e 6 homens (15,8%), com média de idade de 68,02(±5,38) 
anos. Os dados da SPPB indicam que mais da metade da amostra apresentou 
um desempenho moderado 52,6% e dentre os domínios avaliados pelo SF-36, 
os piores escores de qualidade de vida foram observados quanto aos domínios 
para dor no corpo 37,8% e estado geral de saúde 40,1%. Conclusão: os 
resultados deste estudo possibilitaram concluir que a bateria de teste da SPPB 
e o SF-36 podem contribuir para a realização de avaliações e triagens 
adequadas, por equipes multiprofissionais que visem potencializar ações de 
promoção, prevenção e tratamento para a população em risco. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento; Promoção a saúde; Habilidade motora 

TITLE: ENGINE PERFORMANCE AND LIFE QUALITY OF ELDERLY 

Abstract 

The decline in measures compromises the achievement of new opportunities and 
raises risk rates, becoming increasingly dependent, leading to a negative 
autonomy and a higher quality of life. Objective: to evaluate the motor 
performance and the quality of life of the elderly person. Methodology: This is a 
cross-sectional study, in which 38 elderly people were evaluated. Use to collect 
data from sociodemographic questionnaire, Mental State Minisease (MEEM), 
Short Physical Performance Battery (SPPB), and the Short Form (SF-36). Data 
analysis was performed using the statistical program Statistical Package for 
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Social Science (SPSS), version 20.0, through measures of central tendency and 
dispersion. Results: Of the total of 38 years included in the study, 32 were women 
(84.2%) and 6 men (15.8%), with a mean age of 68.02 (± 5.38) years. Data from 
the SPPB indicate that the lowest level of current performance is 52.6% and the 
groups evaluated by the SF-36, quality of life scores were observed in the 
domains of the body 37.8% and general health status 40.1%. Conclusion: the 
results of this study allowed the test of the SPPB and SF-36 to contribute to the 
evaluation and screening of real images, through multiprofessional research, 
aiming to promote promotion, prevention and treatment actions for the population 
at risk. 
 
Keywords: Aging; Health promotion; Motor ability. 
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TÍTULO: PERFIL IMUNOMOLECULAR DAS LEUCEMIAS AGUDAS 

Resumo 

 
 
Leucemias são neoplasias malignas que afetam as células sanguíneas 
originadas na medula óssea. Essa, por sua vez, trata-se de um tecido gelatinoso 
interior aos ossos. Para entender o mecanismo fisiopatológico das leucemias é 
imprescindível uma boa acepção do funcionamento medular. A produção 
de stem cells é o primeiro passo na hematopoese, as células-tronco irão 
posteriormente transformar-se em células multipotentes da linhagem linfoide ou 
mieloide. As CFU-L originam os linfócitos, já a CFU-M é a precursora das demais 
células do sangue. Leucemias agudas caracterizam-se pelo acúmulo das células 
jovens, mostrando um defeito na maturação. A ausência da quantidade ideal de 
células maduras no organismo explica os sintomas clássicos da leucemia. 
Consequência da inaptidão do organismo em sua proteção. As técnicas de 
diagnóstico para leucemias agudas amplificaram-se nas últimas décadas e a 
simples e fundamental combinação entre morfologia e citoquímica receberam 
um sofisticado upgrade na agregação de novas tecnologias. Tais que permitem 
não só um simples diagnóstico, mas traçam um mapeamento imunológico da 
doença, auxiliando na escolha ideal para o tratamento. A técnica em questão 
trata-se da imunofenotipagem, feita com auxílio de um citômetro de fluxo. Ao 
submeter uma amostra, o citômetro fornece informações a respeito das células 
que foram previamente ligadas a anticorpos monoclonais associados 
a fluorocromos. O percentual positivo de um anticorpo define a leucemia 
investigada.  
 
Palavras-chave: Leucemias, hematopoese, imunofenotipagem, citometria, 

anticorpos. 

TITLE: Immunomolecular Profile of Acute Leukemias 

Abstract 

Leukemias are malignant neoplasms that affect the blood cells originated in the 
bone marrow. This, in turn, is a gelatinous tissue inside the bones. To understand 
the pathophysiological mechanism of leukemias, a good understanding of the 
marrow is essential. The production of stem cells is the first step in 
haematopoiesis, these cells will later transform into multipotent cells of the 
lymphoid or myeloid lineage. The CFU-L originates lymphocytes, whereas the 
CFU-M is the precursor of all the other blood cells. Acute leukemias are known 
by the accumulation of young cells, showing a stop in maturation process. The 
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small number of mature cells in the body explains the classic symptoms of 
leukemia. What explains the unfitness of the organism in its protection. Diagnostic 
techniques for acute leukemias have grown in the last decades and the simple 
and fundamental combination between morphology and cytochemistry has 
received a sophisticated upgrade in the aggregation of new technologies. These 
allow not only a simple diagnosis, but also provide an immunological mapping of 
the disease, aiding in the ideal choice for the treatment. The technique in question 
is the immunophenotyping, which is made by the help of a flow cytometer. In 
submitting a sample, the cytometer provides information regarding cells that were 
previously attached to fluorochrome-associated monoclonal antibodies. The 
positive percentage of an antibody defines the leukemia investigated. 
 
Keywords: Leukemias, hematopoiesi, immunophenotyping, cytometer, 

antibodies. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1132 

 

CÓDIGO: SB1318 

AUTOR: DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS 

CO-AUTOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA 

CO-AUTOR: EDNA MARIA DA SILVA 

ORIENTADOR: MARIA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS 

 

 

TÍTULO: Conhecimento dos discentes e docentes do curso de Odontologia da 

UFRN sobre os aspectos legais que envolvem a utilização de dentes humanos 

extraídos. 

Resumo 

As atividades odontológicas se utilizam de dentes humanos sem o devido 
respeito aos aspectos éticos e legais para sua obtenção. Esse trabalho teve 
como objetivo identificar o conhecimento do corpo docente e discente de 
Odontologia da UFRN acerca dos aspectos éticos e legais envolvidos na 
obtenção e manipulação de elementos dentários humanos extraídos usados 
para fins de pesquisa e treinamento pré-clínico. Foi aplicado um questionário 
semiestruturado aos docentes efetivos do Departamento de Odontologia e aos 
discentes a partir do 2º período. Os dados foram analisados estatisticamente e 
apresentados de forma descritiva. Trinta e sete docentes e 201 discentes 
responderam o questionário sendo que 70,27% e 72,63%, respectivamente, 
reconheceram o elemento dentário como um órgão de forma similar a outros 
órgãos vitais. Quanto à forma de obtenção, 40,5% dos alunos conseguiram em 
consultórios odontológicos e 34,6% em unidades de saúde. Entretanto, 91,04% 
dos alunos e 75,67% dos docentes desconhecem qualquer tipo de 
comercialização. Na biossegurança, tanto acadêmicos (78,60%) quanto 
professores (89,19%) reconhecem o risco na manipulação desses elementos e 
realizaram algum tipo de desinfecção. Apesar do conhecimento dos discentes e 
docentes acerca do elemento dentário como um órgão, sua obtenção ocorre de 
forma ilegal no ambiente acadêmico. Assim, o Banco de dentes demonstra ser 
ideal para suprir as necessidades de forma a cumprir as exigências legais, éticas 
e biossegurança 

 
Palavras-chave: Bioética, Agentes biológicos 

TITLE: Knowledge of the students and professors of the UFRN Dentistry course 

on the legal aspects that involve the use of extracted human teeth 

Abstract 

The dental activities are used of human teeth without due respect to the ethical 
and legal aspects to obtain them. This study aimed to identify the knowledge of 
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the faculty and student of Dentistry of UFRN about the ethical and legal aspects 
involved in obtaining and manipulating extracted human dental elements used for 
research and preclinical training purposes. A semi-structured questionnaire was 
applied to the effective teachers of the Department of Dentistry and to the 
students from the second period. The data were analyzed statistically and 
presented in a descriptive way. Thirty-seven teachers and 201 students 
answered the questionnaire, and 70.27% and 72.63%, respectively, recognized 
the dental element as an organ similar to other vital organs. As for the way of 
obtaining, 40.5% of the students obtained in dental offices and 34.6% in health 
units. However, 91.04% of the students and 75.67% of the teachers do not know 
any type of commercialization. In biosafety, both academics (78.60%) and 
teachers (89.19%) recognize the risk in handling these elements and performed 
some kind of disinfection. Despite the knowledge of the students and teachers 
about the dental element as an organ, its acquisition occurs illegally in the 
academic environment. Thus, Banco de dientes proves to be ideal to meet the 
needs in order to comply with legal, ethical and biosafety requirements. 
 
Keywords: Bioethics, Biological agents 
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TÍTULO: REGISTRO DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS EM CADERNETAS DE 

SAÚDE DE CRIANÇAS EM 2 CENÁRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE E 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Resumo 

 

OBJETIVO: A Caderneta de Saúde da Criança (CSC) constitui-se em uma das 
mais importantes ferramentas de promoção à saúde infantil por permitir o registro 
de todas as informações relevantes acerca das crianças, entre elas, dados de 
crescimento e desenvolvimento. Pretende-se avaliar o registro das variáveis 
antropométricas de crianças através do registro na CSC. METODOLOGIA: 
Foram analisadas 84 CSC de crianças entre 0 e 5 anos, em enfermarias e 
ambulatórios pediátricos do Hospital Universitário Onofre Lopes na cidade do 
Natal-RN. A coleta de dados foi realizada entre janeiro e julho de 2018. 
Observaram-se os preenchimentos da folha de registro de dados 
antropométricos (FRDA) e de gráficos de crescimento, analisando-os em duas 
categorias: um ou mais registros (R) e nenhum registro (NR). RESULTADOS: 
FRDA: NR = 16 (19,04%), R = 68 (81,06%). Em relação aos gráficos, entre 0 a 
2 anos, observaram-se: Perímetro Cefálico x Idade: NR (19,4%) e R (80,6%); 
Peso x Idade: NR = (11,9%) e R = (88,1%); Comprimento x Idade: NR = (19,4%) 
e R = (80,6%); IMC x Idade: NR = (76,1%) e R = (23,9%). Em relação à faixa 
etária de 2 a 5 anos: Peso x Idade NR = (67,1%) e R = (32,9%); Comprimento x 
Idade NR = (67,1%) e R = (32,9%); IMC x Idade: NR = (85%) e R = (15%). 
CONCLUSÃO: O registro de dados antropométricos na CSC se faz de maneira 
insuficiente, sobretudo na faixa etária de 2 a 5 anos, sendo o IMC x Idade a 
variável menos avaliada pelos profissionais de saúde. 

 
 
Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: Caderneta de Saúde da Criança; Dados 

antropométricos; 

TITLE: REGISTRATION OF ANTHROPOMETRIC DATA IN CHILDREN'S 

HEALTH CARE IN 2 SCENARIOS OF HEALTH CARE AND CHILD EDUCATION 

Abstract 
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OBJECTIVE: The Child Health Handbook (CSC) is one of the most important 
tools to promote children's health by allowing the registration of all relevant 
information about children, including data on growth and development. The aim 
of this study was to evaluate the anthropometric variables of children by recording 
the CSC. METHODOLOGY: A total of 84 CSCs were analyzed in infants and 
pediatric outpatients at the Onofre Lopes University Hospital in the city of Natal, 
Brazil. Data collection was performed between January and July 2018. Filling of 
the anthropometric data record sheet (FRDA) and growth charts was analyzed 
by analyzing them in two categories: one or more records (R) and none 
registration (NR). RESULTS: FRDA: NR = 16 (19.04%), R = 68 (81.06%). In 
relation to the graphs, between 0 and 2 years, we observed: Cephalic Perimeter 
x Age: NR (19.4%) and R (80.6%); Weight x Age: NR = (11.9%) and R = (88.1%); 
Length x Age: NR = (19.4%) and R = (80.6%); BMI x Age: NR = (76.1%) and R 
= (23.9%). In relation to the age group of 2 to 5 years: Weight x Age NR = (67.1%) 
and R = (32.9%); Length x Age NR = (67.1%) and R = (32.9%); BMI x Age: NR 
= (85%) and R = (15%). CONCLUSION: The registry of anthropometric data in 
CSC is insufficient, especially in the age group of 2 to 5 years, and BMI x Age is 
the variable least evaluated by health professionals. 

 
 
Keywords: KEY-WORDS: Child Health Handbook;; Anthropometric data; 

Schoolchildren 
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AUTOR: FABIA JULLIANA JORGE DE SOUZA 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO 

 

 

TÍTULO: Síntese e caracterização de hidrogéis de poli (álcool vinílico) contendo 

anfotericina B 

Resumo 

Os hidrogéis são redes poliméricas hidrofílicas, flexíveis, biocompatíveis e com 
alta capacidade de intumescimento. Este trabalho teve como objetivo 
desenvolver e caracterizar hidrogéis de poli (vinil álcool) (PVA) e trimetafosfato 
de sódio (STPM) contendo anfotericina B (AmB), um fármaco utilizado para o 
tratamento de infecções fúngicas sistêmicas e de leishmaniose. Os hidrogéis 
foram sintetizados utilizando banho de ultrassom e agitação magnética com 
temperatura controlada e em meio alcalino. Adicionalmente, um desenho fatorial 
foi realizado para otimizar as formulações. Posteriormente, avaliaram-se os 
parâmetros cinéticos relacionados ao grau de intumescimento e foi realizada 
análise estatística. As amostras foram caracterizadas por espectroscopia de 
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e difração de raios-X (DRX). 
Os resultados demonstraram que o grau de intumescimento foi maior com o 
aumento da temperatura correlacionada a alta concentração de NaOH. Nos 
espectros de FTIR dos hidrogéis observou-se picos característicos do PVA, AmB 
e do STPM. Já nos difratogramas foi observado que a AmB foi incorporada na 
forma amorfa. Dessa forma, os hidrogéis produzidos se mostram como 
potenciais sistemas de liberação tópica de AmB. 

 
Palavras-chave: Hidrogel, anfotericina B, STMP. 

TITLE: Synthesis and characterization of poly (vinyl alcohol) hydrogels containing 

amphotericin B 

Abstract 

Hydrogels are flexible, biocompatible and hydrophilic polymer networks with high 
swelling capacity. The present study aimed to develop and characterize poly 
(vinyl alcohol) (PVA) and sodium trimetaphosphate (STPM) hydrogels containing 
AmB, a drug used for the treatment of systemic fungal infections and 
leishmaniasis. Hydrogels were synthesized using ultrasonic bath and magnetic 
stirring with controlled temperature and in alkaline medium. In addition, a factorial 
design was performed to optimize the formulations. Subsequently, the kinetic 
parameters related to the degree of swelling were evaluated and statistical 
analysis was performed. The samples were characterized by Fourier transform 
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infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray diffraction (XRD). The results showed 
that the degree of swelling was higher with the increase in temperature correlated 
with high concentration of NaOH. In the FTIT spectra the characteristic peaks of 
PVA, AmB and STPM were observed. According to the diffractograms, AmB was 
incorporated in the amorphous form. Thus, the produced hydrogels are shown as 
a potential AmB topical delivery system. 

 
Keywords: Hydrogel, amphotericin B, STMP. 
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TÍTULO: "Demarcação de áreas infestadas por larvas de Aedes aegypti na EAJ." 

Resumo 

A Escola Agricola de Jundiaí é um ambiente bastante propricio para o 
desenvolvimento de larvas de insetos. De acordo com dados fornecidos pela 
secretaria de vgilancia sanitária de Macaíba/RN, os mosquitos aedes sp e Culex 
sp são os insetos mais frequentemente encontrados. 
 
Palavras-chave: dengue 

TITLE: "Demarcation of areas infested by Aedes aegypti larvae in EAJ." 

Abstract 

The Escola Agricola de Jundiaí is a very suitable environment for the 
development of insect larvae. According to data provided by the Secretariat of 
Sanitary Vigilance of Macaíba / RN, mosquitoes aedes sp and Culex sp are the 
most frequently found insects. 
 
Keywords: dengue 
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CÓDIGO: SB1327 
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TÍTULO: Estudo do conhecimento acerca da assistência a saúde bucal com 

pessoas em situação de rua do município de Parnamirim-RN 

Resumo 

 

Em razão da configuração da sociedade contemporânea, aliada ao mercado 
capitalista, há um elevado nível de desigualdade social, trazendo um aumento 
nas taxas de desemprego e marginalização, o que é refletido em um crescente 
número de Pessoas em Situação de Rua (PSR). Em realidade, a exclusão e 
invisibilidade que afetam essa população, garantem, em sua maioria, uma 
dificuldade em acesso a informação, gerando um desconhecimento quanto aos 
seus direitos de acordo com os princípios básicos do SUS e uma negligência 
quanto a questão de saúde. Aliado a isso, a saúde bucal está entre os principais 
problemas que acometem esse contingente. Dessa forma, este estudo trata-se 
de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, e busca entender a percepção 
acerca da saúde bucal da PSR do município de Parnamirim-RN. Como 
instrumento de coleta será adotado um roteiro de entrevista com questões 
semiestruturadas e abertas, e a análise do conteúdo será feita de acordo com o 
estudo proposto por Bardim (1977), transcrevendo-se o conteúdo das entrevistas 
gravadas. 

 
 
Palavras-chave: Saúde Bucal; Políticas Públicas de Saúde; Pessoas em 

Situação de Rua. 

TITLE: Study of the knowledge about oral health care with people living in the 

street in the city of Parnamirim-RN 

Abstract 

 

In relation to the definition of contemporary society, allied to the capitalist market, 
there is a high level of social inequality, leading to a rise in the unemployment 
and marginalization rates, which is reflected in a large number of people in Street 
Situation (PSR). The reality, exclusion and invisibility of this population 
guarantee, in most cases, a difficulty in accessing information, a disconnection 
as to their rights according to the basic principles of SUS and a neglect of a health 
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issue. Allied to this, oral health is among the main problems that affect this 
contingent. Thus, this study is a descriptive study of a qualitative approach, and 
a search for understanding about the oral health of RSP in the city of Parnamirim-
RN. As an instrument of collection, an interview script will be adopted with the 
semi-structured questions, and a content analysis will be done according to the 
study by Bardim (1977), translating the content of the recorded recordings. 

 
 
Keywords: Oral Health; Public Health Policies; People on the Street. 
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TÍTULO: COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO 

CORPORAL EM BAILARINAS: ABSORCIOMETRIA DE FEIXE DUPLO (DXA) E 

ANTROPOMETRIA 

Resumo 

No ballet clássico, a composição corporal tem forte relação com o seu 
desempenho esportivo. A absorciometria por dupla energia de raios-x (DXA), é 
um método considerado de referência para a estimativa de massa gorda (MG) e 
massa livre de gordura (MLG). Todavia seu amplo uso ainda é limitado pelo 
maior custo e menor acesso, sendo a antropometria um método de custo mais 
acessível. No entanto, ela depende da utilização de equações preditivas para 
estimativa de MG e MLG. Na literatura podem ser encontradas diversas 
equações preditivas, desenvolvidas e validadas para diferentes populações. 
Este estudo teve como objetivo comparar os resultados de composição corporal 
obtidos entre a antropometria (utilizando-se 8 diferentes equações) e a DXA. 
Realizou-se um estudo transversal de 2016 a 2018, no qual se avaliaram 37 
bailarinas clássicas de nível intermediário/avançado, do gênero feminino. Foi 
utilizada a correlação de Pearson (r), one sample T-test e a análise de Bland-
Altman para a análise estatística dos dados. O teste de Bland-Altman revelou 
que a equação de Durin e Womersley (1974) não subestimou ou superestimou 
a massa gorda, com diferença média de 0,57% (R² = -0,055, p = 0,929), logo 
essa equação apresentou boa concordância com o DXA, sendo então, a única 
dentre as testadas aplicável à população de estudo. 
 
Palavras-chave: Composição corporal. Equações preditivas. DXA. Dança. 

TITLE: COMPARISON OF METHODS OF ANALYSIS OF BODY 

COMPOSITION IN BALLET DANCERS: BONE DENSITOMETRY BY DUAL-

ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY (DXA) AND ANTHROPOMETRY 

Abstract 

In classical ballet, body composition is strongly related to their sports 
performance. Dual-energy x-ray absorptiometry (DXA) is a reference method for 
the estimation of fat mass (MG) and fat-free mass (MLG). However, its wide use 
is still limited by higher cost and less access, with anthropometry being a more 
affordable cost method. However, it depends on the use of predictive equations 
for estimating MG and MLG. In the literature can be found several predictive 
equations, developed and validated for different populations. This study aimed to 
compare the results of body composition obtained between anthropometry (using 
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8 different equations) and DXA. A cross-sectional study was carried out from 
2016 to 2018, in which 37 classical intermediate / advanced female dancers were 
evaluated. The Pearson correlation (r), one sample T-test and the Bland-Altman 
analysis were used for the statistical analysis of the data. The Bland-Altman test 
revealed that the Durin and Womersley equation (1974) did not underestimate or 
overestimate the fat mass, with a mean difference of 0.57% (R² = -0.055, p = 
0.929), so this equation showed good agreement with the DXA, being the only 
one among the tested ones applicable to the study population. 
 
Keywords: Body composition. Predictive equations. DXA. Dance. 
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AUTOR: GABRIELA DA SILVA FAULHABER 

ORIENTADOR: ALEXANDRE FADIGAS DE SOUZA 

 

 

TÍTULO: Uma classificação florística da Amazônia 

Resumo 

Com uma grande diversidade de plantas, o Brasil possui a flora mais rica do 
mundo, com quase 50 mil espécies florísticas. A amazônia, domínio evidenciado 
em nossa pesquisa, ocupa um território de aproximadamente 5,5 milhões de 
km2, cerca de 3,6% do território brasileiro. O objetivo deste trabalho foi a 
elaboração de uma base de dados sobre a composição florística e estrutura de 
abundâncias das comunidades de plantas lenhosas no domínio amazônico. A 
base de dados Caaporã, criada no presente projeto, foi elaborada com intuito de 
reunir informações a respeito da vegetação, com a abstração de dados florísticos 
e fitossociológicos. Todos os dados foram obtidos a partir do levantamento de 
trabalhos científicos, registros de herbários, dissertações, teses e etc. A base 
está organizada em três planilhas: referências, abundância e florística. São 
reunidas informações referentes a vegetação arbórea e arbustiva. Atualmente, a 
nossa base possui 4491 pontos referentes à Amazônia, evidenciando o alto 
número bibliográfico utilizado. Os pontos abrangem todas as regiões em que a 
amazônia está contida, incluído o território internacional. Já foram classificadas, 
aproximadamente, 10 fitofisionomias diferentes. O território brasileiro apresentou 
a maior parte dos pontos, sendo a sua maioria pertencente ao estado do 
Amazonas. O domínio amazônico será concluído nos próximos meses, e, logo 
em seguida, a nomenclatura das espécies será revisada e as análises 
estatísticas serão iniciadas. 
 
Palavras-chave: Amazônia. Base de dados. Vegetação. Fitogeografia. 

Fisionomia 

TITLE: A floristic classification of the Amazon 

Abstract 

With a great diversity of plants, Brazil has the richest flora of the world, with almost 
50 thousand floristic species. The Amazon, the work cycle published on January 
18, 2012, area showed a percentage of 5.5 million km2, about 3.6% of the 
Brazilian territory. The objective of this work was the elaboration of a database 
on the floristic composition and abundance structure of the woody plant 
communities in the Amazonian domain. The Caaporã database, created without 
a present, was elaborated with the purpose of obtaining information about the 
vegetation, with an abstraction of floristic and phytosociological data. All the data 
were obtained from the survey of scientific works, herbarium records, 
dissertations, theses and etc. The base is organized in three planes: references, 
abundance and floristics. Information on tree and shrub vegetation is collected. 
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Currently, our database has 4491 points known by Amazon, evidencing the high 
bibliographic number used. The points cover all regions where the Amazon is 
contained, including the international territory. Approximately 10 different 
phytophysiognomies have been classified. The Brazilian territory presented a 
greater part of the points, being its majority belonging to the state of Amazonas. 
The Amazonian name will be completed with the last months, and soon after, a 
nomenclature of the species will be reviewed and the analyzes will be analyzed. 
 
Keywords: Amazon. Data base. Vegetation. Phytogeography. Physiognomy 
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TÍTULO: EXPRESSÃO DE MARCADORES CELULARES E MOLECULARES 

DA RESISTÊNCIA ÀS DROGAS NAS LEUCEMIAS AGUDAS 

Resumo 

Apesar dos índices de cura relacionados a leucemias agudas (especialmente 
leucemia linfoide aguda) terem avançado (Barret 2006 p. 46-55.), ainda se tem 
um número considerável de pacientes que apresentam recaída da doença 
(Schubert 2000. p. 607-18.). Sabe-se que a existência de genes específicos 
associados a resistência de múltiplas drogas presentes nestes indivíduos podem 
conferir o fenótipo de irresponsividade ao tratamento das neoplasias (Scully 
1983 Mar/Apr; p. 121-5.), detacando-se os genes relacionados a bombas de 
efluxo: PgP e MRP e seus produtos de transcrição que podese ser detectados 
por método imunológicos tais com a citometria de fluxo. 
 
Palavras-chave: Resistência a Múltiplas Drogas, Glicoproteína P, Leucemia 

Linfoide 

TITLE: INVESTIGATION OF EXPRESSION OF CELLULAR AND MOLECULAR 

MARKERS OF DRUG RESISTANCE IN ACUTE LEUKEMIA 

Abstract 

Although cure rates related to acute leukemias (especially acute lymphoid 
leukemia) have advanced (Barrett 2006, pp. 46-55), there are still a considerable 
number of patients with relapse of the disease (Schubert 2000, p 607-18 .). It is 
known that the existence of specific genes associated with the resistance of 
multiple drugs present in these individuals may confer the phenotype of 
irresponsiveness to the treatment of neoplasias (Scully 1983 Mar / Apr, pp. 121-
5), highlighting the genes related to efflux pumps: PgP and MRP and their 
transcription products which can be detected by immunological method such as 
flow cytometry. 
 
Keywords: Resistance to Multiple Drugs, P-glycoprotein, Acute Lymphoid 

Leukemia 
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TÍTULO: ANÁLISE DA MORBIDADE E MORTALIDADE INFANTIL NO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE: UM ESTUDO ECOLÓGICO 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Os indicadores de saúde apresentam-se como fundamentais 
para o planejamento em saúde uma vez que possibilitam a análise situacional 
de saúde das populações, e a elaboração de metas e avaliação de políticas 
públicas de saúde. OBJETIVO: Analisar a mortalidade e a morbidade hospitalar 
infantil no estado do Rio Grande do Norte. METODOLOGIA: Trata-se de um 
estudo descritivo, ecológico de série temporal, realizado com uso de dados do 
Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde, Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vivos e Sistema de Informação sobre Mortalidade, 
em uma série histórica dos últimos dez anos (2007-2016), extraídos a partir do 
DATASUS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se redução da 
mortalidade infantil, obtendo-se 15.90 como taxa de mortalidade infantil média 
da série, por 1.000 crianças nascidas vivas, e 13.35 em 2016, ultimo ano da 
série. Quanto à morbidade hospitalar infantil, verificaram-se predominantemente 
como causas, as afecções originadas no período perinatal, as doenças do 
aparelho respiratório e algumas doenças infecciosas e parasitárias. 
CONCLUSÃO: A análise situacional oferecida possibilita informações 
atualizadas, para que gestores e profissionais da saúde direcionem a tomada de 
decisões e o fomento de estratégias de políticas públicas para os problemas de 
saúde prevalentes na população infantil, bem como avalie a efetividade das 
ações que vêm sendo executadas a fim de obter melhores resultados. 

 
Palavras-chave: Saúde da Criança. Indicadores Básicos de Saúde. 

Epidemiologia. 

TITLE: ANALYSIS OF MORBIDITY AND CHILD MORTALITY IN THE STATE 

OF RIO GRANDE DO NORTE: AN ECOLOGICAL STUDY 

Abstract 

 

INTRODUCTION: Health indicators are fundamental for health planning since 
they enable the situational analysis of health of the population, and the 
elaboration of goals and evaluation of public health policies. OBJECTIVE: To 
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analyze infant mortality and morbidity in the state of Rio Grande do Norte. 
METHODOLOGY: This is a descriptive, ecological study of a time series, carried 
out using data from the Hospital Information System of the Unified Health System, 
Information System on Live Births and the Mortality Information System, in a 
historical series of the last ten years (2007-2016), extracted from DATASUS. 
RESULTS AND DISCUSSION: A reduction in infant mortality was observed, 
obtaining 15.90 as the average infant mortality rate of the series, per 1.000 
children born alive, and 13.35 in 2016, the last year of the series. In terms of 
childhood hospital morbidity, there were predominant causes, diseases 
originating in the perinatal period, diseases of the respiratory system and some 
infectious and parasitic diseases. CONCLUSION: The situational analysis offered 
provides updated information for managers and health professionals to guide 
decision making and the promotion of public policy strategies for the health 
problems prevalent in the child population, as well as to evaluate the 
effectiveness of the actions being undertaken for better results. 

 
 
Keywords: Child Health. Health Status Indicators. Epidemiology. 
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TÍTULO: Determinação da glicemia de Jejum em trabalhadores vinculados ao 

Programa de Alimentação do Trabalhador no Rio Grande do Norte 

Resumo 

No que se refere ao diabetes mellitus tipo 2 (DM), o desenvolvimento e a 
perpetuação da hiperglicemia ocorrem concomitantemente com outras 
alterações no organismo, passando a evolução para esse tipo de diabetes por 
estágios intermediários. Atualmente os critérios aceitos para o diagnóstico do 
DM com utilização da glicemia de jejum são: normoglicemia:<100, pré-diabetes: 
≥100 a <126, e diabetes estabelecido: ≥126. Estudos realizados com 
trabalhadores vinculados ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) 
têm demonstrado o risco de desenvolvimento de DCV e doenças metabólicas 
nesse grupo populacional, evidenciando a necessidade de monitoramento dos 
seus indicadores de saúde. O objetivo desse estudo foi determinar a glicemia de 
jejum de trabalhadores vinculados ao PAT no RN. Foi realizado um estudo 
experimental, transversal e prospectivo com base numa amostra aleatória 
probabilística, estratificada, em multi-estágios. O campo de aplicação foi a 
indústria do Setor de Transformação, representada pelos segmentos alimentos 
e bebidas, têxtil, e de minerais não-metálicos. Os trabalhadores foram 
submetidos à coleta de sangue, em jejum de 12h. O valor médio de glicemia de 
jejum encontrado para o conjunto de trabalhadores que participaram desta 
pesquisa foi de 87,8 ± 26,6 mg/dL que se situou dentro do valor normal. Desse 
conjunto 87,21% apresentaram normoglicemia, 9,88% pré-diabetes e 2,91% 
diabetes estabelecido. Observou-se, portanto, uma predominância de glicemia 
de jejum normal. 

 
Palavras-chave: Glicemia, trabalhadores, Diabetes Mellitus, hiperglicemia 

TITLE: Determination of fasting glycemia in workers linked to the Worker Food 

Program in Rio Grande do Norte 

Abstract 

Regarding type 2 diabetes mellitus (DM), the development and perpetuation of 
hyperglycemia occur concomitantly with others alterations in the body, passing 
the evolution to this type of diabetes through intermediate stages. The accepted 
criteria for the diagnosis of DM with fasting glycemia are: normoglycemia: <100, 
pre-diabetes: ≥100 to <126, and established diabetes: ≥126. Studies carried out 
with workers linked to the Worker Food Program have demonstrated risk of 
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development of DCV and diseases metabolic in this population group, evidencing 
the necessity of monitoring of their health indicators. The aim of study was to 
determine the fasting glycemia of workers linked to the PAT in the RN. A 
transversal and prospective experimental study based on a probabilistic random 
sample, stratified, in multi-stages. The field of application was the industry of the 
manufacturing sector, represented by the segments foods and beverages, 
textiles, and non-metallic minerals. The workers were submitted to the collection 
of peripheral blood, in a fast of 12h. The mean value of fasting glycemia found for 
this group of workers was 87.8 ± 26.6 mg / dL, which fell within the normal range. 
Of these, 87.21% presented normoglycemia, 9.88% pre-diabetes and 2.91% 
established diabetes. It was observed, therefore, a predominance of normal 
fasting glycemia 
 
Keywords: Blood glucose, workers, Diabetes Mellitus, Hyperglycemia 
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TÍTULO: Análise de dados anatomicos do folheto intergeniculado em animais 

idosos 

Resumo 

O Folheto Intergeniculado (FIG) é uma área talâmica do corpo geniculado lateral, 
composta por neurônios GABAérgicos divididos em duas sub-populações: 
GABA- encefalina 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: NEUROCHEMICAL CHANGES OF SENESCENT ANIMALS 

Abstract 

The intergeniculate leaflet (IGL) is a thalamic area of the lateral geniculate body, 
composed of GABAergic neurons divided into two sub-populations: encephalin- 
GABA 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, 
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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 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: Circadian System Timing. Ageing. Intergeniculate Leaflet 
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TÍTULO: Adesão a programas de suplementação de ferro, vitaminas A e D em 

crianças nas enfermarias do HUOL e em CMEIs 

Resumo 

 

A Caderneta de Saúde da Criança (CSC) constitui-se em uma das mais 
importantes ferramentas de promoção à saúde infantil por permitir o registro de 
todas as informações relevantes acerca das crianças, entre elas, dados de 
crescimento e desenvolvimento. Pretende-se avaliar o registro das variáveis 
antropométricas de crianças através do registro na CSC. Foram analisadas 135 
crianças de 6 meses a 5 anos, em 3 cenários distintos: Centros Municipais de 
Educação Infantil (2 CMEI’s), enfermarias e ambulatório pediátrico de Hospital 
Universitário em Natal-RN sobre a ocorrência de suplementação de ferro na faixa 
de 6 a 24 meses, suplementação vitamina A (N = 151) e D (N= 135) nas faixa de 
6 a 59 meses e de 0 a 24 meses, respectivamente. Dos 135 avaliados 51,8% 
tinham relato de suplementação de ferro, seja através da informação verbal ou 
da caderneta, enquanto que 48,2%nunca foram suplementados. Dentre os 
suplementados, 71% não possuíam tal registro na CSC. 80,6% haviam realizado 
suplementação de Vitamina A e 19,4% não tinham realizado nenhuma 
suplementação, seja através de dose diária ou megadose. Vitamina D, 23,8% 
haviam recebido alguma suplementação e 76,2% nunca receberam. 

 

Observaram-se baixa adesão à suplementação de ferro, Vitamina A e sobretudo 
de Vitamina D diante as recomendações obrigatórias para as respectivas faixas 
de idade, o que demonstra a baixa adesão a tais medidas com possibilidades de 
prejuízos a saúde da criança por falta de ação preventiva. 

 
 
Palavras-chave: Suplementação de ferro, vitamina A, vitamina D 

TITLE: Adherence to iron supplementation programs, vitamins A and D in 

children in the HUOL and CMEI wards 
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Abstract 

 

The Child Health Handbook (CSC) is one of the most important tools for 
promoting child health by enabling all relevant information about children to be 
recorded, including data on growth and development. The aim of this study was 
to evaluate the anthropometric variables of children by recording the CSC. A total 
of 135 children aged 6 months to 5 years were analyzed in 3 different settings: 
Municipal Infant Education Centers (2 CMEI's), infirmaries and pediatric 
outpatient clinic of University Hospital in Natal-RN on the occurrence of iron 
supplementation in the range of 6 to 24 months, vitamin A supplementation (N = 
151) and D (N = 135) in the range of 6 to 59 months and 0 to 24 months, 
respectively. Of the 135 evaluated, 51.8% had reported iron supplementation, 
either through verbal or book information, while 48.2% were never supplemented. 
Among those supplemented, 71% did not have such a record in CSC. 80.6% had 
received Vitamin A supplementation and 19.4% had not performed any 
supplementation, either through daily dose or megadose. Vitamin D, 23.8% had 
received some supplementation and 76.2% had never received it. 

 

Low adherence to iron, Vitamin A and especially Vitamin D supplementation was 
observed due to the mandatory recommendations for the respective age ranges, 
which shows the low adherence to such measures with possibilities of damages 
to the child's health due to lack of preventive action . 

 
 
Keywords: Supplementation of iron, vitamin A, vitamin D 
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TÍTULO: Avaliação da susceptibilidade antifúngica de leveduras isoladas de 

fezes de pombos (Columbia livia) 

Resumo 

Embora seja amplamente conhecido que Cryptococcus spp. pode transmitir 
criptococose através de aerossóis formados quando fezes secas de aves 
(principalmente pombos) são dispersos no ar, pouco se sabe sobre o papel 
destas aves em abrigar outras leveduras patogênicas em seu trato 
gastrointestinal, penas e bicos, especialmente porque esses animais costumam 
se abrigar e reproduzir próximos ou mesmo acima de unidades de 
condicionadores de ar. No presente trabalho, avaliou-se a prevalência de 
leveduras patogênicas isoladas de excrementos de pombos coletadas na área 
externa de um hospital universitário no Brasil. Nosso objetivo também foi 
investigar a susceptibilidade antifúngica de espécies de Candida de interesse 
médico isoladas destas amostras. Portanto, realizamos o teste de 
susceptibilidade antifúngica frente a fluconazol, itraconazol, anfotericina e 
micafungina. O gênero Candida foi o mais prevalente em nosso estudo, com 
várias espécies de interesse médico isoladas. Candida spp. demonstraram 
suscetibilidade reduzida aos azólicos. O fato de essas cepas terem sido 
coletadas da área externa de um hospital terciário pode ser de interesse, porque 
podem servir de fonte de infecção, especificamente para pacientes 
imunocomprometidos. 
 
Palavras-chave: Candida spp, resistência antifúngica, fezes de pombos, 

Columbia livia 

TITLE: Candida species isolated from pigeon (Columbia livia) droppings 

mayexpress resistance to azoles 

Abstract 

Even though it is widely known that Cryptococcus spp. may transmit 
cryptococcosis trough aerosol formed when dried birds (mainly pigeons) 
droppings are dispersed and become airborne, little is known about the role of 
these birds in harboring other pathogenic yeasts in their gastrointestinal tract, 
feathers and beaks, specifically because these animals often stay and reproduce 
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close or even above air conditioner units. Here we evaluated the prevalence of 
pathogenic yeasts isolated from pigeon droppings collected in the outside area 
of a University Hospital in Brazil. We also aimed to investigate the antifungal 
susceptibility of Candida species of medical interest isolated from these samples. 
Therefore, we performed the antifungal susceptibility testing against fluconazole, 
itraconazole, amphotericin and micafungin. The Candida genus was the most 
prevalent in our study, with several medically important species being isolated. 
Of note, Candida spp. demonstred reduced susceptibility to azoles. The fact 
these strains were collected from the outside area of a tertiary hospital may be of 
interest, because they may be a source of infection, specifically to 
immunocompromised hosts. 
 
Keywords: Candida spp, antifungal resistance, pigeon droppings, Columbia livia 
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TÍTULO: Sentimentos e dificuldades enfrentados por famílias de crianças com 

microcefalia em decorrência do Zika vírus: Uma revisão da literatura 

Resumo 

 

Em finais de 2014 e início de 2015, relações importantes começaram a ser 
estabelecidas entre o vírus Zika e o nascimento de crianças com microcefalia. 
Entre as Semanas Epidemiológicas 45/2015 e 52/2017 foram notificados 15.298 
casos suspeitos; destes, 3.071 (20,1%) foram confirmados. O acompanhamento 
familiar é fundamental, uma vez que, a convivência diária com uma criança com 
um quadro crônico altera o funcionamento familiar, repercutindo de forma direta 
na qualidade de vida. Este trabalho objetiva descrever os impactos causados 
nas famílias após o nascimento de uma criança acometida por microcefalia em 
decorrência da infecção gestacional pelo Zika vírus. Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura. Durante a busca foram encontrados 65 artigos na 
SciELO, 716 no Google Acadêmico e 4 no Lilacs, totalizando 785 trabalhos. 
Apenas 7 foram selecionados. Os sentimentos apresentados em maior 
frequência são tristeza, medo e raiva. As dificuldades mais citadas são a falta de 
apoio e auxílio financeiro por parte do governo, além da falta de apoio familiar. 
Percebe-se que muitos pais abandonam seus filhos após o nascimento, e os que 
permanecem, muitas vezes, não conseguem estabelecer um vínculo afetivo com 
o filho. Considera-se fundamental que os profissionais possuam preparação 
adequada para realizar o acompanhamento também às famílias, ajudando-os a 
lidar com seus sentimentos e reações e encaminhando-os para um profissional 
especializado, caso haja necessidade. 

 
 
Palavras-chave: Microcefalia. Zika vírus. Criança. Família. 

TITLE: Feelings and difficulties faced by families of children with microcephaly 

due to Zika virus: A review of the literature 

Abstract 

 

In late 2014 and early 2015, important relationships began to be established 
between the Zika virus and the birth of children with microcephaly. Between the 
Epidemiological Weeks 45/2015 and 52/2017 15,298 suspected cases were 
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reported; of these, 3,071 (20.1%) were confirmed. Family follow-up is 
fundamental, since daily living with a child with a chronic condition alters family 
functioning, having a direct impact on quality of life. This work aims to describe 
the impacts caused in families after the birth of a child affected by microcephaly 
as a result of gestational infection by Zika virus. This is an integrative review of 
the literature. During the search were found 65 articles in SciELO, 716 in Google 
Academic and 4 in Lilacs, totaling 785 works. Only 7 were selected. The most 
frequently presented feelings are sadness, fear and anger. The most cited 
difficulties are the lack of support and financial assistance from the government, 
as well as the lack of family support. It is noticed that many parents abandon their 
children after birth, and those who remain often can not establish an affective 
bond with the child. It is considered fundamental that the professionals have 
adequate preparation to follow the families also, helping them to deal with their 
feelings and reactions and referring them to a specialized professional, if need 
be. 

 
 
Keywords: Microcephaly. Zika virus. Child. Family. 
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TÍTULO: Controle postural e composição corporal de crianças e adolescentes 

vivendo com HIV/Aids. 

Resumo 

A infecção por HIV de forma vertical vem sofrendo reduções decorrentes dos 
avanços da medicina, porém, ainda existem casos de contaminação na infância, 
nos quais os indivíduos convivem com o vírus durante toda as fases de 
desenvolvimento e maturação, podendo desencadear alguns prejuizos na 
composição corporal. Assim, o presente estudo apresentou como objetivo avaliar 
a composição corporal de crianças e adolescentes vivendo com HIV/Aids. Trata-
se de um estudo com delineamento de tipo transversal, composto por 12 
crianças e 6 adolescentes, de ambos os sexos, com idade entre 6 e 18 anos, 
vivendo com HIV/Aids, em acompanhamento clínico no Serviço de Atenção 
Especializada em HIV/Aids do Hospital Giselda Trigueiro. Foi avaliado a 
composição corporal pelo método indireto de Absortometria Radiológica de 
Dupla Energia. Ao final do estudo foi observado que a maior parte dos 
participantes apresentaram IMC eutrófico, porém 55,5% deles estavam com 
percentual de gordura elevado, distribuída em sua maioria, principalmente nas 
regiões periféricas. Assim, é possível observar nesse grupo alterações corporais 
similares ao da população em geral 
 
Palavras-chave: Crianças, Adolescentes, HIV/AIDS, Composição corporal. 

TITLE: Postural control and body composition of children and adolescents living 

with HIV / AIDS. 

Abstract 

Vertical HIV infection has been undergoing reductions due to advances in 
medicine. However, there are still cases of childhood contamination, in which the 
individuals live with the virus during all stages of development and maturation, 
and may trigger some damages in the body composition. Thus the present study 
aimed to evaluate the body composition of children and adolescents living with 
HIV / AIDS. This is a cross-sectional study of 12 children and 6 adolescents of 
both sexes, aged 6 to 18 years, living with HIV / AIDS, in clinical follow-up at the 
Specialized Attention Service on HIV / AIDS of the Hospital Giselda Trigueiro. 
The body composition was evaluated by the indirect method of Dual Energy 
Radiological Absortometry. At the end of the study, it was observed that most of 
the participants presented normal BMI, but 55.5% of them had high percentage 
of fat, mostly distributed in peripheral regions. Thus, it is possible to observe in 
this group corporal changes similar to the general population. 
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Keywords: Children, Adolescents, HIV / AIDS, Body composition 
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TÍTULO: Educação, o maior recurso contra o preconceito: Capacitação de 

profissionais de saúde em Terapia Larval em Natal/RN 

Resumo 

Terapia larval utiliza larvas de moscas específicas, desinfectadas, para 
tratamento de feridas de difícil cicatrização. Apesar do reconhecimento mundial 
da técnica, é altamente negligenciada no Brasil. A negligência no país ocorre por 
diversos fatores, mas principalmente pela falta de conhecimento da técnica pela 
classe médica. O trabalho teve como objetivo realizar capacitações em terapia 
larval para profissionais de saúde em Natal/RN. A metodologia utilizada para a 
capacitação foi a team based learnig (TBL), que foi criada especificamente para 
o aprendizado em equipes para profissionais de saúde, foi desenvolvido 
materiais didáticos para a capacitação dos profissionais de saúde como: textos 
de conhecimento prévio, avaliações, práticas e roteiros. Até o primeiro semestre 
de 2018 foram capacitados cerca de 70 profissionais de saúde entre técnicos de 
enfermagem, enfermeiras, cuidadores de idosos e demais profissionais da 
saúde. A capacitação do profissional de saúde no ambiente de trabalho permite 
a participação dele, sendo uma forma de melhoramento do profissional e auxilia 
a divulgação da técnica da terapia larval na área da saúde uma vez que cada 
profissional se torna um dispersor do conhecimento adquirido. Ao final de 2018 
pretendemos capacitar mais pelo menos 30 profissionais de saúde no Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL). 
 
Palavras-chave: Capacitação.Terapia Larval.Bioterapia.Educação. 

TITLE: Education, the greatest resource against prejudice:Training of health 

professionals in Larval Therapy in Natal / RN 

Abstract 

Larval therapy uses specific fly larvae, disinfected, to treat wounds that are 
difficult to heal. Despite the worldwide recognition of the technique, it is highly 
neglected in Brazil. The negligence in the country occurs by several factors, but 
mainly by the lack of knowledge of the technique by the medical class. The 
objective of this study was to conduct training in larval therapy for health 
professionals in Natal / RN. The methodology used for the training was the team 
based learnig (TBL), which was created specifically for the learning in teams for 
health professionals, was developed didactic materials for the qualification of 
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health professionals as: prior knowledge texts, evaluations, practices and scripts. 
Up to the first half of 2018 about 70 health professionals were trained among 
nursing technicians, nurses, caregivers of the elderly and other health 
professionals. The qualification of the health professional in the work environment 
allows his participation, being a way of improving the professional and helps the 
dissemination of the technique of larval therapy in the health area once each 
professional becomes a disperser of the knowledge acquired. By the end of 2018, 
we intend to train at least 30 health professionals at the University Hospital 
Onofre Lopes (HUOL). 
 
Keywords: Training.Maggot therapy.Biotherapy.Education. 
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TÍTULO: Determinação do perfil genético de polimorfismos do gene da CYP2C9 

dos pacientes em uso de varfarina que se mantém dentro de faixa terapêutica 

Resumo 

A varfarina é um anticoagulante oral cumarínico muito utilizado na atualidade, 
possuindo uma estreita janela terapêutica que requer constante monitoramento 
através do INR. A avaliação da efetividade desse fármaco pode ser realizada 
utilizando o TTR, baseado no método de Rosendaal. A efetividade pode ser 
modificada pela adesão ao tratamento e existem vários fatores que influenciam 
na adesão medicamentosa. Os principais fatores que interferem na efetividade 
da varfarina são a alimentação rica em vitamina K, a polifarmácia, e a genética. 
Com o objetivo de avaliar o perfil genético dos pacientes que se mantém dentro 
da faixa terapêutica foi aplicado o TTR. Dos pacientes que se mantiveram com 
TTR>60% foi obtido o DNA por precipitação salina a partir do sangue total 
periférico. O DNA obtido foi quantificado e sua integridade avaliada. A 
genotipagem foi realizada por PCR em Tempo Real e os resultados obtidos 
associados com os diferentes fenótipos. Até o momento foram genotipados 13 
pacientes, sendo que apenas um era heterozigoto para o polimorfismo 
CYP2C9*2. O maior teor de vitamina K na alimentação foi observado entre os 
pacientes com os menores valores de TTR, entretanto não foi observada 
significância estatística (p=0,528); A polifarmácia não foi associada ao TTR 
(p=0,228). Faz-se necessária a continuidade do estudo com o aumento do 
número de pacientes e maiores estudos para que possa se ter uma 
concretização dos dados observados. 
 
Palavras-chave: Varfarina; TTR; CYP2C9 

TITLE: Determination of the genetic profile of CYP2C9 gene polymorphisms in 

patients taking warfarin who remain within the therapeutic range 

Abstract 

Warfarin is a coumarin oral anticoagulant widely used today, with a narrow 
therapeutic window that requires constant monitoring through INR. The 
evaluation of the effectiveness of this drug can be performed using the TTR, 
based on the Rosendaal method. Effectiveness can be modified by adherence to 
treatment and there are several factors that influence drug adherence. The main 
factors that interfere with the effectiveness of warfarin are vitamin K-rich feeding, 
polypharmacy, and genetics. In order to evaluate the genetic profile of the 
patients that remain within the therapeutic range, TTR was applied. Of the 
patients maintained with TTR> 60%, the DNA was obtained by saline 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1163 

 

precipitation from peripheral whole blood. The obtained DNA was quantified and 
its integrity evaluated. Genotyping was performed by real-time PCR and the 
results obtained associated with the different phenotypes. To date, 13 patients 
were genotyped, with only one being heterozygous for the CYP2C9 * 2 
polymorphism. The highest vitamin K content in the diet was observed among the 
patients with the lowest TTR values; however, no statistical significance was 
observed (p = 0.528); Polypharmacy was not associated with TTR (p = 0.228). It 
is necessary to continue the study with the increase in the number of patients and 
further studies so that the data can be observed. 
 
Keywords: Warfarin; TTR; CYP2C9 
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TÍTULO: EFEITO DE UM DENTIFRÍCIO DESSENSIBILIZANTE NA 

SENSIBILIDADE TRANS E PÓS CLAREAMENTO DENTÁRIO DE 

CONSULTÓRIO. 

Resumo 

Apesar de o clareamento dentário de consultório ser um procedimento eficaz, 
uma alta frequência de sensibilidade durante e após a aplicação do agente 
clareador ainda é relatada. Esse estudo teve como objetivo avaliar a efetividade 
de um creme dental dessensibilizante no controle da sensibilidade gerada pelo 
clareamento de consultório. . Foi realizado com 10 pacientes, divididos em dois 
grupos de acordo com o tipo de dentifrício utilizado (Colgate Sensitive Pro-Alívio 
–dessensibilizante; ou Colgate Total 12 -controle) (n=5). Os indivíduos utilizaram 
os dentifrícios por sete dias e, em seguida, receberam o procedimento clareador 
com peróxido de hidrogênio a 35%. Foram realizadas duas sessões de 
clareamento dentário, sendo duas aplicações de 20 minutos por sessão. A 
tomada de cor foi realizada antes e após o clareamento dentário com escala 
Vitapan Classical. A sensibilidade foi avaliada por meio de uma escala visual 
analógica de dor e registrada num “diário de sensibilidade”. Os resultados 
mostraram que não houve diferenças significativas entre as sessões para o 
mesmo creme dental. P > 0,05, nem entre os cremes dentais para a mesma 
sessão. Concluiu-se que o uso do dentifrício à base de carbonato de cálcio e 
arginina, durante 21 dias, antes e durante o período do tratamento de 
clareamento dental de consultório não reduziu a intensidade da sensibilidade 
dental percebida pelos pacientes nas semanas de tratamento. 
 
Palavras-chave: Clareamento. Dentifrício. Sensibilidade. 

TITLE: EFFECT OF A DENSENSIBILIZING DENTIFRICE ON TRANS AND 

POST SENSITIVITY DENTAL CLARIFICATION OF DENTAL CONSULTORY. 

Abstract 

 

Although the in office tooth whitening is an effective procedure a high frequency 
sensitivity during and after the application of bleaching agent is still reported. This 
study aimed to evaluate the effectiveness of a desensitizing toothpaste in 
controlling the sensitivity generated by in office bleaching. This is a randomized 
double-blind clinical trial. It was carried out with 10 patients divided into two 
groups according to the type of used dentifrice (Colgate Sensitive Pro-Relief - 
desensitizing; or Colgate Total 12 - control) (n = 10). The subjects used the 
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dentifrices for seven days and then received the bleaching procedure with 35% 
hydrogen peroxide. There were two sessions of tooth whitening, each session 
had two applications of 20 minutes duration. The color grading was performed 
prior to and after tooth whitening with Vitapan Classical scale. The sensitivity was 
assessed using a visual analogue pain scale and recorded in a "sensitivity diary". 
The results showed no significant differences between sessions to the same 
toothpaste (P>0,05) or among toothpastes for the same session. It was 
concluded that the use of the dentifrice base of calcium carbonate and arginine 
for 21 days before and throughout the period of in office tooth bleaching treatment 
did not reduce the intensity of tooth sensitivity perceived by the patient in the 
weeks of treatment. 

 
 
Keywords: whitening, toothpaste, sensitivity. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO DERIVADO 

DA POLPA DE DENTE DECÍDUO HUMANO CULTIVADAS SOBRE UM 

ARCABOUÇO DE PLA EM UM MODELO DE DOENÇA PERIODONTAL 

INDUZIDA: UM ESTUDO IN VIVO 

Resumo 

A doença periodontal (DP) é caracterizada pela inflamação dos tecidos de 
inserção dos dentes que leva a uma mudança destrutiva destas estruturas e 
resulta em perda do ligamento periodontal e de tecido ósseo. Os métodos 
tradicionais de regeneração do tecido periodontal perdido apresenta limitações 
em alguns estágio de gravidade. Porém, a identificação das células-tronco 
extraídas da polpa de dente decíduo (SHED) e a utilização de biopolímeros 
sintéticos tem gerado uma boa pespectiva para a regeneração do tecido 
periodontal. Com isso, o objetivo do estudo foi avaliar a utilização de SHED 
cultivadas em um arcabouço nano-fibroso de PLA no tratamento da doença 
periodontal, induzida através de um modelo de doença periodontal em ratos. As 
células serão obtidas de dentes decíduo em estágios finais de esfoliação, onde 
as SHED serão isoladas, processas e cultivadas em condições de cultivo celular. 
Como arcabouço para as células, será o utilizado nano-fibras de poli (ácido 
láctico) (PLA). Os grupos foram divididos em quatro grupos experimentais: Grupo 
I (controle negativo); Grupo II (controle positivo); Grupo III (defeitos periodontais 
em ratos tratados com nano-fibras e PLA); Grupo IV (defeitos periodontais em 
ratos tratados com SHED cultivadas sobre nano-fibras e PLA). O presente 
estudo teve dificuldade na obtenção da aprovação pelo cômite de ética em 
pesquisa animal (CEUA), pela dificuldade no cadastramento do biotério animal, 
o que inviabilizou a continuidade da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Células-tronco, Doença Periodontal, Regeneração Tecidual. 

TITLE: EVALUATION OF THE USE OF STEAM CELLS DERIVED FROM THE 

HUMAN DECIDUOS TOOTH POWDER CULTIVATED ON A PLA 

ARCHITECTURE IN A MODEL OF INDUCED PERIODONTAL DISEASE: AN IN 

VIVO STUDY 

Abstract 

Periodontal disease (PD) is characterized by inflammation of the tissues of the 
insertion of the teeth that leads to a destructive change of these structures and 
results in loss of the periodontal ligament and bone tissue. The traditional 
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methods of regenerating lost periodontal tissue have limitations at some stage of 
severity. However, the identification of stem cells extracted from deciduous tooth 
pulp (SHED) and the use of synthetic biopolymers has generated a good 
perspective for the regeneration of periodontal tissue. The aim of this study was 
to evaluate the use of cultured SHED in a nanofibrous PLA framework in the 
treatment of periodontal disease induced by a model of periodontal disease in 
rats. Cells will be obtained from deciduous teeth in the final stages of exfoliation, 
where SHED will be isolated, processed and cultured under cell culture 
conditions. As a framework for cells, it will be the nano-fibers of poly (lactic acid) 
(PLA). The groups were divided into four experimental groups: Group I (negative 
control); Group II (positive control); Group III (periodontal defects in rats treated 
with nano-fibers and PLA); Group IV (periodontal defects in SHED-treated rats 
cultured on nano-fibers and PLA). The present study had difficulty in obtaining 
approval by the ethics census in animal research (CEUA), due to the difficulty in 
registering the animal husbandry, which impaired the continuity of the research. 
 
Keywords: Steam cells, Periodontal disease, Tissue Regeneration. 
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TÍTULO: Atividade antibiofilme de extratos vegetais e óleo essencial da Lippia 

gracilis Schauer 

Resumo 

 

Sabe-se hoje que os biofilmes são universais e estão presentes em diversos 
ambientes como os sistemas industriais, bem como os hospitais através de 
diversos dispositivos médicos relevantes para a saúde pública. Bactérias como 
Staphylococcus epidermidis e Pseudomonas aeruginosa apresentam cepas 
resistentes e representam um grande risco à saúde humana em situações 
oportunistas. Tendo em vista a prospecção de fitoterápicos como uma nova 
alternativa de terapia antimicrobiana, o presente estudo buscou avaliar a ação 
antimicrobiana do extrato hidroalcoólico da planta Lippia gracilis Schauer e a 
capacidade de inibição da produção de biofilme. A concentração inibitória 
mínima (CIM) e concentração bactericida mínima (CBM) foram obtidas usando 
o método da microdiluição seguindo o Clinical and Laboratory Standart Institute 
(CLSI). 

 

A formação do biofilme foi avaliada pela técnica do cultivo em placa de 96 poços 
com meio TSBGlc, seguido de ensaio com cristal violeta e leitura da formação 
analisada através da densidade óptica obtida com espectrofotômetro. O extrato 
da L. gracilis apresentou atividade antibacteriana e antibiofilme contra as cepas 
testadas, obtendo resultados de CIM = 0,3 mg/mL; CBM = 6,25 mg/mL e 
potencial de inibição do biofilme de S. epidermidis na concentração de 3,125 
mg/mL. Os resultados obtidos no presente estudo apontam para uma substância 
antibacteriana potente com ação antibiofilme para bactérias de reconhecido 
interesse clínico. 

 
 
Palavras-chave: atividade antibiofilme; extrato; óleo essencial; Lippia gracilis 

TITLE: Antibiofilm and antimicrobial activity of plant extracts and essential oil of 

Lippia gracilis Schauer 

Abstract 
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It is known that biofilms are universal and are present in various environments 
such as industrial systems, as well as hospitals through various medical devices 
relevant to public health. Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas 
aeruginosa are resistant bacteria that represent a great risk to human health in 
opportunistic situations. In view of the herbal prospecting as a new alternative 
antimicrobial therapy, the aim of this study was to evaluate the antimicrobial 
activity of the hydroalcoholic extract of Lippia gracilis Schauer plant and the 
capacity of inhibition of biofilm production. Minimum inhibitory concentrations 
(MICs) and minimum bactericidal concentrations (MBCs) were attained using the 
microdilution method following the recommendations of the Clinical and 
Laboratory Standard Institute (CLSI). For antibiofilm evaluation assays, the 
biofilm formation was evaluated by the 96-well plate culture with TSBGlc medium, 
followed by crystal violet assay and the formation analyzed by the optical density 
obtained with a spectrophotometer. The extract of L. gracilis presented 
antibacterial and antibiofilm activity against the tested strains, obtaining results of 
MIC = 0.3 mg/mL; MBC = 6.25 mg/mL and inhibition potential of S. epidermidis 
biofilm at a concentration of 3.125 mg/mL. The results obtained in the present 
study point to a promising antibacterial and antibiofilm against bacteria of 
recognized clinical interest. 

 
 
Keywords: antibiofilm activity; extract; essential oil; Lippia gracilis 
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TÍTULO: VARIAÇÃO ECOMORFOLÓGICA E ALOMETRIA ENTRE TRÊS 

ESPÉCIES DE MABUYA (SQUAMATA: SCINCIDAE) DE REGIÃO SEMIÁRIDA 

BRASILEIRA 

Resumo 

Estudos ecomorfológicos são relevantes para esclarecer variações na 
morfologia corporal de organismos ao longo da sua evolução e as relações 
destas com os habitats que ocupam. Nessa perspectiva, foram analisadas as 
variações morfológicas em três espécies de lagartos do gênero Mabuya 
habitantes de diferentes ecossistemas do Nordeste brasileiro, Mabuya 
agmosticha, M. heathi e M. macrorhyncha. Medidas corporais destas espécies 
depositadas em Coleções Herpetológicas foram aferidas (catorze variáveis), 
assim como as diferenças intra e interespecíficas nas proporções corporais. 
Além de análise descritiva de cada espécie, utilizaram-se testes estatísticos 
(programa R, pacotes Random Forest e Vegan) para definir a variável 
morfométrica mais relevante nas três espécies. As variáveis foram comparadas 
com os habitats específicos das espécies para testar a hipótese de que as 
variações morfológicas restringem ou potencializam o desempenho desses 
lagartos. Embora algumas análises ainda necessitem serem adicionadas, os 
resultados obtidos demonstram a importância deste estudo para esclarecimento 
acerca de como as espécies de Mabuya que ocupam diferentes habitats foram 
moldadas pela ação do tempo, através da seleção natural e, principalmente, 
corroborar a ideia de que as espécies bromelícolas (M. agmosticha e M. 
macrorhyncha) de fato apresentam adaptações morfológicas para a vida 
escansorial. 
 
Palavras-chave: Ecomorfologia. Random Forest. Mabuyidae. Semiárido. 

TITLE: ECOMORFOLOGY OF THREE SPECIES OF MABUYA (SQUAMATA: 

MABUYIDAE) IN THE SEMIARID REGION. 

Abstract 

Ecomorphological studies are relevant to clarify variations in the body 
morphology of organisms throughout their evolution and their relationships with 
the habitats they occupy. In this perspective, the morphological variations in three 
species of Mabuya lizards living in different Brazilian Northeast ecosystems, 
Mabuya agmosticha, M. heathi and M. macrorhyncha, were analyzed. Body 
measurements of these species deposited in Herpetological Collections were 
measured (fourteen variables), as well as intra and interspecific differences in 
body proportions. In addition to descriptive analysis of each species, statistical 
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tests (R program, Random Forest and Vegan packages) were used to define the 
most relevant morphometric variable in the three species. The variables were 
compared to the specific habitats of the species to test the hypothesis that the 
morphological variations restrict or potentiate the performance of these lizards. 
Although some analyzes still need to be added, the results obtained demonstrate 
the importance of this study to clarify how the Mabuya species that occupy 
different habitats were shaped by the action of time, through natural selection 
and, mainly, corroborate the idea that the bromelic species (M. agmosticha and 
M. macrorhyncha) do in fact present morphological adaptations for the life 
scansorial. 
 
Keywords: Ecomorphology. Random Forest. Mabuyidae. Semiarid. 
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TÍTULO: Adaptação de comprimidos de sulfadiazina para pacientes pediátricos 

como alternativa para tratamento de Toxoplasmose Congênita. 

Resumo 

A sulfadiazina é utilizada no tratamento de toxoplasmose congênita sendo 
comercializada sob a forma de comprimidos, o que dificulta torna a administração 
nos recém-nascidos portadores da infecção. O objetivo desse trabalho foi 
reproduzir adaptações pediátricas de sulfadiazina, encontradas na literatura, na 
forma de suspensões e analisar as características físico-químicas. Duas 
formulações foram escolhidas e manipuladas em triplicata, e então avaliadas 
quanto ao parâmetros físico-químicos: avaliação macroscópica, determinação 
de pH, determinação de condutividade, determinação de Viscosidade, 
determinação da distribuição do Tamanho de Partícula. A determinação da 
caracterização físico-química das suspensões de SDZ foi realizada com 
sucesso. Apesar de diferirem entre si, as preparações de SDZ em xarope e 
sorbitol apresentaram valores de pH, condutividade e viscosidade adequados e 
aceitáveis para as formulações. Os tamanhos de partículas apresentaram 
variabilidade entre as duas formulações. Os resultados obtidos são promissores 
e geraram expectativas para a continuidade do projeto. Estudos de doseamento 
e estabilidade estão em andamento e serão importantes para estabelecer qual 
das duas formulações é mais interessante para o tratamento da Toxoplasmose 
Congênita, o que será de grande importância para o sucesso do tratamento dos 
pacientes acometidos por esta condição. 
 
Palavras-chave: Toxoplasmose congênita, Suspenção, Adaptação, Sulfadiazina 

TITLE: Adaptation of sulfadiazine tablets to pediatric patients as an alternative 

for the treatment of Congenital Toxoplasmosis. 

Abstract 

Sulfadiazine is used in the treatment of congenital toxoplasmosis being marketed 
as tablets, which makes it difficult to administer to the newborns who are infected. 
The objective of this study was to reproduce pediatric adaptations of sulfadiazine, 
found in the literature, in the form of suspensions and to analyze the 
physicochemical characteristics. Two formulations were chosen and manipulated 
in triplicate, and then evaluated for physico-chemical parameters: macroscopic 
evaluation, pH determination, conductivity determination, Viscosity 
determination, Particle Size distribution determination. Determination of the 
physico-chemical characterization of the SDZ suspensions was performed 
successfully. Although differing from each other, the SDZ preparations in syrup 
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and sorbitol showed adequate and acceptable pH, conductivity and viscosity 
values for the formulations. Particle sizes showed variability between the two 
formulations. The results obtained are promising and generated expectations for 
the continuity of the project. Dosage and stability studies are underway and will 
be important to establish which of the two formulations is most interesting for the 
treatment of Congenital Toxoplasmosis, which will be of great importance for the 
successful treatment of the patients affected by this condition. 
 
Keywords: Congenital Toxoplasmosis, Suspension, Adaptation, Sulfadiazine. 
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TÍTULO: Influência da prematuridade na maturação do nervo auditivo e tronco 

encefálico 

Resumo 

Objetivo: Analisar a influência da prematuridade na maturação do nervo auditivo 
e tronco encefálico. Método: a pesquisa contou com 10 crianças (20 orelhas), 
sendo sete pré-termos e três a termo, com faixa etária de 23 dias a 26 meses. 
Adotou-se como critérios de exclusão alterações condutivas e comorbidades que 
influenciassem nas respostas do exame. Analisou-se os resultados do Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco Encefálico com estimulo clique, por meio das 
latências absolutas das ondas I, III V e intervalos interpicos I-III, III-V e I-V. 
Adicionalmente analisou-se o reflexo acústico estapediano nas frequências de 
500, 1000, 2000 e 4000Hz e estímulo de banda larga (BBN), ipsi e contralateral. 
Resultados: Os resultados demonstraram que 85% da casuística já possuíam 
onda I dentro dos padrões de normalidade proposto pela literatura, entretanto as 
demais ondas III e V ainda estavam em processo de maturaçional, obtendo 
apenas 25% e 10% respectivamente das orelhas dentro do esperado. Com 
relação aos intervalos interpicos, o III-V apresentou 50% das orelhas com valores 
aceitáveis, já o I-III e o I-V em ambos identificou-se somente 10% com padrões 
esperados. Os resultados foram similares nos dois grupos. Em relação aos 
reflexos estapedianos, 90% das crianças apresentaram presença em pelo 
menos uma frequência independentemente da idade e da prematuridade. 
Conclusão: crianças nascidas a termo e pré-termo apresentam um padrão 
similar de maturação do nervo auditivo e tronco encefálico. 
 
Palavras-chave: Prematuridade; Maturação; Potencial Evocado Auditivo 

Encefálico; 

TITLE: Influence of prematurity on maturation of the auditory nerve and brainstem 

Abstract 

Objective: To analyze the influence of prematurity on the maturation of the 
auditory nerve and the brainstem. Method: the study had 10 children (20 ears), 
with seven preterms and three term, with ages ranging from 23 days to 26 
months. Conductive changes and comorbidities that influenced the responses of 
the test were adopted as exclusion criteria. The results of the Brainstem Auditory 
Evoked Potential with click stimulus were analyzed by means of the absolute 
latencies of waves I, III V and interpeak intervals I-III, III-V and I-V. Stapedian 
acoustic reflex was also analyzed in the frequencies of 500, 1000, 2000 and 
4000Hz and broadband (BBN), ipsi and contralateral stimulus. RESULTS: The 
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results showed that 85% of the sample had wave I within the norms of normality 
proposed in the literature, but the other III and V waves were still in the maturation 
process, obtaining only 25% and 10%, respectively, of the ears within the 
expected . Regarding the interpeak intervals, III-V presented 50% of the ears with 
acceptable values, whereas I-III and I-V in both were identified only 10% with 
expected patterns. The results were similar in both groups. Regarding the 
stapedial reflexes, 90% of the children presented presence in at least one 
frequency regardless of age and prematurity. Conclusion: term and preterm 
infants present a similar pattern of maturation of the auditory nerve and brainstem 
 
Keywords: Prematurity; Maturation; Auditory Evoked Potential Brain; 
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TÍTULO: Elaboração de materiais educativos para desenvolvimento de 

intervenções educativas em saúde aos pacientes cirúrgicos 

Resumo 

 

OBJETIVO: Identificar as orientações realizadas pela equipe de saúde aos 
pacientes no período pré e pós-operatório e os principais diagnósticos de 
enfermagem em pacientes cirúrgicos. MÉTODO: Estudo quantitativo realizado 
em enfermarias do Hospital Universitário Onofre Lopes, por meio de entrevista 
estruturada com 29 pacientes cirúrgicos sobre as orientações que foram 
repassadas pela equipe de saúde no perioperatório e alta hospitalar e 
identificação dos diagnósticos de enfermagem mediante acesso aos dados da 
prescrição de enfermagem do sistema informatizado AGHU. RESULTADOS: Os 
principais diagnósticos de enfermagem elencados aos pacientes cirúrgicos 
foram” risco de queda” e “risco de infecção”, quanto as orientações pré-
operatórias o jejum obteve maior destaque com 74%, seguido do banho/higiene 
com 51,9 %. Enquanto no pós-operatório as orientações mais citadas foram a 
mobilização precoce e exercícios com 48,1% cada, seguido de nutrição e 
líquidos e não informado com 33,3%. CONCLUSÃO: A maioria dos pacientes 
tem o conhecimento dos procedimentos que serão submetidos, porém não 
receberam orientações ou não foram adequadas durante o pré e pós-operatório. 
Os principais diagnósticos foram risco de queda e riscos de infecções. 

 
 
Palavras-chave: Diagnóstico de Enfermagem; Assistência Perioperatório; 

Cuidados de Enf 

TITLE: MAIN DIAGNOSES AND PRIOR AND POSTAL GUIDELINES FOR 

SURGICAL PATIENTS: KNOWING TO INTERVENE 

Abstract 

 

OBJECTIVE: To identify the orientations performed by the health team to patients 
in the pre and postoperative period and the main nursing diagnoses in surgical 
patients. METHOD: A quantitative study carried out in infirmaries of the Onofre 
Lopes University Hospital, through a structured interview with 29 surgical patients 
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about the guidance that were passed on by the health team in the perioperative 
and hospital discharge and identification of nursing diagnoses through access to 
the nursing prescription data of the computerized system AGHU. RESULTS: The 
main nursing diagnoses referred to surgical patients were "risk of falling" and "risk 
of infection", As for the preoperative guidelines, fasting was more prominent with 
74%, followed by bathing / hygiene with 51.9%. While in the postoperative the 
most cited guidedance were early mobilization and exercises with 48.1% each, 
followed by nutrition and liquids and not informed with 33.3%. CONCLUSION: 
The majority of patients are aware of the procedures that will be submitted, but 
have not received guidelines or were not adequate during the pre- and 
postoperative period. The main diagnoses were a risk of falling and risk of 
infection. 

 
 
Keywords: Nursing Diagnosis, Atencio, nursing care,Atención Perioperativa 
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TÍTULO: Avaliação dos parâmetros químicos de sucos de frutas de grande 

consumo no nordeste brasileiro 

Resumo 

O consumo dos produtos naturais está cada vez mais em alta no Brasil, visto 
que há uma maior preocupação da sociedade com a saúde. Decorrente disso, o 
índice de comercialização das frutas tropicais no Nordeste vem crescendo 
devido ao alto consumo de sucos de frutas, relacionados ao valor nutricional 
ofertado e a praticidade. Objetivo: realizar a caracterização dos parâmetros 
químicos de sucos de fruta naturais do nordeste brasileiro, comparar as 
características de pH e acidez total entre sucos de fruta regionais e os sucos de 
fruta de maior consumo no Brasil (laranja, manga, uva, pêssego e maracujá), 
além de, elaborar uma cartilha com informações técnicas para profissionais de 
saúde sobre acidez de sucos de frutas. Metodologia: Refere-se à um estudo de 
natureza exploratória, caráter analítico, realizado no Laboratório de Técnica 
Dietética e no Laboratório de Análise e Bioquímica de Alimentos, da Faculdade 
de Ciências da Saúde do Trairi/UFRN. Sendo assim, através desta pesquisa será 
possível caracterizar o nível de acido cítrico e acidez obtidos no presente estudo. 
 
Palavras-chave: Nutrição. Sucos. Frutas. pH. 

TITLE: EVALUATION OF CHEMICAL PARAMETERS OF HIGHLY 

CONSUMPTION FRUIT JUICES IN NORTHEAST BRAZIL 

Abstract 

The consumption of natural products is increasing in Brazil, since there is a 
greater concern of society with health. As a result, the tropical fruits 
commercialization index in the Northeast has been growing due to the high 
consumption of fruit juices, related to the nutritional value offered and the 
practicality. Objective: to characterize the chemical parameters of natural fruit 
juices in the Brazilian Northeast, to compare the pH and total acidity 
characteristics between regional fruit juices and the most consumed fruit juices 
in Brazil (orange, mango, grape, peach and passion fruit) ), besides elaborating 
a booklet with technical information for health professionals about the acidity of 
fruit juices. Methodology: Refers to a study of an exploratory nature, analytical 
character, carried out in the Laboratory of Dietary Technique and in the 
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Laboratory of Analysis and Biochemistry of Food, Faculty of Health Sciences of 
Trairi / UFRN. Thus, through this research it will be possible to characterize the 
level of citric acid and acidity obtained in the present study. 
 
Keywords: nutrition, juices, fruits, pH. 
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CÓDIGO: SB1381 
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TÍTULO: Influência da alteração condutiva na avaliação eletroacústica e 

eletrofisiológica da audição. 

Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar a influência do componente condutivo 
em exames eletrofisiológicos e eletroacústicos nos primeiros meses de vida. 
Trata-se de um estudo descritivo, com delineamento de relato de séries de 
casos. Casuística foi composta por seis lactantes com idades entre zero e seis 
meses, divididos em três grupos de estudo: GI – duas crianças com perda 
auditiva condutiva; GII – duas crianças com pressão negativa na orelha média; 
GIII – o grupo controle, sem alteração de orelha média. Os participantes foram 
submetidos aos exames: Potenciais evocados auditivos de tronco encefálico por 
estímulo clique (PEATE-clique) e por estímulo tone burst (PEATE-FE), 
imitânciometria e emissões otoacústicas evocadas por transiente (EOEt). Para o 
GI, as crianças apresentaram PEATE-clique com latências absolutas 
aumentadas e intervalos interpicos dentro da normalidade e EOEt ausentes 
compatível com a alteração condutiva. Para o GII as pressões negativas 
apresentadas não interferiram no registro do PEATE-clique e nas EOEt. Quando 
comparado os três grupos, pareados por idade, pode-se observar que a 
alteração condutiva com modificação na compliância estática teve potencial 
influenciador nas latências do PEATE-clique e nos limiares eletrofisiológicos do 
PEATE-FE. Os resultados indicam que as alterações condutivas podem ou não 
influenciar no diagnóstico audiológico infantil, dependendo da alteração, sendo 
essencial a realização completa da avaliação audiológica infantil. 

 
 
Palavras-chave: Lactentes. Eletrofisiologia. Orelha Média. Perda Auditiva 

Condutiva. 

TITLE: Influence of conductive disorders on the electroacoustic and 

electrophysiological evaluation of hearing. 

Abstract 

The aim of the present study was to analyze the conductive influence on 
electrophysiological and electroacoustic tests in the first months of life. It is a 
descriptive study, with a series of cases reports. The participants were six infants 
with zero to six months, divided into three study groups: GI - two children with 
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conductive hearing loss; GII - two children with negative pressure in the middle 
ear; GIII - the control group, without middle ear alteration. Participants underwent 
tests: auditory brainstem response with click stimulus (click-ABR) and tone burst 
stimulus (tone-ABR), imitanciometry, and transient evoked otoacoustic emissions 
(EOA). For the GI, the children presented click-ABR with increased absolute 
latencies and interpeak intervals within normal range, EOA absent consistent with 
conductive problem. For the GII the negative pressures presented did not 
interfere with the record of the click-ABR. When comparing the three age-
matched groups, it could be observed that the conduction disorders with 
modification in the static complaisance had a potential influence on the ABR 
latencies and the electrophysiological thresholds of the tone-ABR. The results 
indicate that the conductive problems may or may not influence the child's 
audiological diagnosis, depending on the alteration; therefore, it is essential to 
complete the audiological evaluation of children. 
 
Keywords: Infants. Electrophysiology. Ear, Middle. Hearing Loss, Conductive 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ROTULAGEM DE LEITE UHT ZERO LACTOSE 

COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE NATAL/RN 

Resumo 

 

As informações contidas na rotulagem dos alimentos devem ser bem claras, de 
modo que não causem danos à saúde do consumidor e confusão no momento 
da leitura desta, devem ser fidedignas, além de atenderem as normas 
estabelecidas pelas legislações vigentes. Este estudo teve como objetivo avaliar 
as conformidades das rotulagens geral e nutricional de leites UHT “zero lactose” 
de diferentes marcas comercializados em supermercados e hipermercados da 
cidade de Natal/RN, de acordo com os requisitos obrigatórios estabelecidos 
pelas normas técnicas brasileiras. Foi aplicado um check list com 42 
recomendações especificadas pelas normas brasileiras vigentes sobre 
rotulagem de alimentos, incluindo as normas referentes a produtos de origem 
animal, devido ao tipo de amostra analisada. Foram avaliadas 8 marcas de leite 
UHT Zero Lactose, sendo 2 integrais e 6 semi-desnatados. Nenhuma marca 
apresentou a rotulagem totalmente em conformidade com as normas brasileiras, 
no entanto, as marcas C, D, e G foram as que apresentaram o maior número de 
não conformidades, com um percentual de 33,0% para as marcas C e D, e 41,7% 
para marca D, dos itens avaliados, revelando que apesar dos órgãos reguladores 
estabelecerem normas legais sobre a rotulagem de alimentos, ainda são 
identificados o não cumprimento às exigências estabelecidas pelas legislações 
vigentes. 

 
 
Palavras-chave: Rotulagem de alimentos. Laticínios. Intolerância à Lactose. 

Legislação 

TITLE: Evaluation of the labeling of UHT "Lactose free" milk commercialized in 

the city of Natal / RN 

Abstract 
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The information contained in the food labeling must be clear, so that it does not 
cause harm to the consumer's health and confusion at the time of the consumer's 
reading, must be reliable, in addition to complying with the rules established by 
current legislation. The objective of this study was to evaluate the conformity of 
the general and nutritional labeling of UHT "lactose free" milks of different brands 
marketed in supermarkets and hypermarkets in the city of Natal / RN, in 
accordance with the mandatory requirements established by Brazilian technical 
standards. A checklist was applied with 42 recommendations specified by the 
current Brazilian standards on food labeling, including standards for animal 
products, due to the type of sample analyzed. Eight brands of UHT lactose free 
milk were evaluated, being 2 integrals and 6 semi-skimmed. No brand presented 
the labeling fully in accordance with Brazilian standards, however, the C, D, and 
G marks presented the highest number of nonconformities, with a percentage of 
33.0% for brands C and D, and 41.7% for brand D, of the evaluated items, 
revealing that although the regulatory agencies establish legal norms on food 
labeling, they still identify noncompliance with the requirements established by 
current legislation. 

 
 
Keywords: Food labeling. Dairy products. Lactose intolerance. Food legislation. 
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TÍTULO: GRADIENTES FLORÍSTICOS DA MATA ATLÂNTICA BRASILEIRA - 

FASE I 

Resumo 

 

Muitos dos sistemas de classificação da vegetação brasileira foram baseados 
em observações da co-ocorrência de espécies e sua relação com diversos 
fatores ecológicos e abióticos. Mesmo com o avanço de pesquisas a respeito de 
padrões florísticos e fisionômicos da vegetação brasileira, ainda é preciso 
compilar essas informações. O trabalho seguiu com o preenchimento base de 
dados Caaporã através do lançamento de trabalhos obtidos em plataformas e 
disponíveis online reunindo o conhecimento existente sobre a distribuição das 
espécies nas comunidades em que foram amostradas tendo como objetivo 
descrever a apresentar essas comunidades incluindo dados de abundância, 
quando existentes, e também informações a respeito das localidades estudadas, 
permitindo análises importantes em uma segunda etapa. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: base de dados,vegetação, fitogeografia, Mata 

Atlântica 

TITLE: FLORISTIC GRADIENTS OF THE BRAZILIAN ATLANTIC FLOREST 

Abstract 

 

Many of the Brazilian vegetation classification systems were based on 
observations of co-occurrence of species and their relationship with assorted 
ecological and abiotic factors. Even with the advancement of research on floristic 
and physiognomic patterns of Brazilian vegetation it is still necessary to compile 
this information. The work pursue with filling the Caaporã database through the 
launching of works obtained in platforms and available online gathering the 
existing knowledge on the distribution of the species in the communities in which 
they were sampled objectifying describe to present those communities including 
data of abundance, when as well as information about the studied areas, allowing 
important analysis in a future step. 
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Keywords: Keywords: database, vegetation, physiognomic, Atlantic forest 
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TÍTULO: Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças com 

microcefalia decorrente da infecção congênita pelo Zika Vírus: Um relato de 

Experiência 

Resumo 

 

No Protocolo de Atenção à Saúde e resposta à ocorrência de microcefalia 
relacionada à infecção pelo vírus Zika, um dos objetivos fundamentais está no 
acompanhamento das crianças na atenção básica e na reabilitação com ênfase 
na estimulação precoce. O estudo tinha como objetivo geral descrever o 
crescimento e desenvolvimento (CD) de crianças com microcefalia decorrente 
da infecção gestacional por Zika vírus. No entanto, devido às limitações 
apresentadas para o desenvolvimento da proposta os mesmos tiveram que ser 
ajustados, desta forma, o presente relatório terá por objetivo descrever a 
experiência vivenciada por acadêmicos de Enfermagem na realização da 
consulta de CD Coletivo com crianças regulares no Instituto Santos 
Dumont/CEPS Anita Garibaldi. As consultas de CD das crianças são essenciais 
para a identificação precoce de possíveis alterações, além de diminuir os riscos 
de morbimortalidade. O projeto nos apresentou um grande desafio que é a 
assistência de Enfermagem à criança portadora de microcefalia na rede de 
atenção em Natal. As limitações deste estudo e a inviabilidade para a execução 
da proposta inicial deram-se, sobretudo, devido à ausência de protagonismo do 
profissional Enfermeiro na atenção e no acompanhamento dessas crianças na 
rede. A experiência relatada permitiu adentrar em novos espaços e também 
fortalecer o processo de educação em Enfermagem, fundamental para apoiar, 
instrumentalizar e fortalecer as famílias no processo de cuidar destas crianças. 

 
 
Palavras-chave: Saúde da criança, microcefalia, enfermagem. 

TITLE: The growth and development monitoring of children with microcephaly 

resulting from congenital Zika virus infection: A report of experience 

Abstract 
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In the Health Care Protocol on and the Microcephaly Response to be blamed by 
the Zika virus, the key objectives are not to accompany women in basic care and 
early rehabilitation. The study had a general description of the growth and 
development of children with microcephaly resulting from gestational infection by 
Zika virus. However, with due care, this report had the proposal experienced by 
nursing students in the consultation of growth and development monitoring 
collective with regular children in the Instituto Santos Dumont / CEPS Anita 
Garibaldi. How growth and development monitoring children's appointment are 
essential for anticipated scheduling change, as well as reducing the risks of 
morbidity and mortality. The project presented a great challenge, which is the 
nursing care to the carrier of microcephaly in the health care network in Natal. 
The limitations of this study and the execution impracticability to the initial 
proposal are, mainly, due to the lack of nurse professional protagonism on the 
care and monitoring of children in the network. The reported experience has 
allowed us to enter into new spaces and to strengthen the nursing education 
process, fundamental to support, instrumentalize and strengthen families in the 
process of caring for these children. 

 
 
Keywords: child health, microcephaly, nursing. 
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TÍTULO: BIOQUÍMICA QUÂNTICA DA INTERAÇÃO DO FÁRMACO 

TOREMIFENO COM O COMPLEXO GLICOPROTEICO GP1/GP2 DO VÍRUS 

EBOLA 

Resumo 

 

A Doença pelo Vírus Ebola, DVE, (anteriormente conhecida como febre 
hemorrágica Ebola) é uma doença grave, muitas vezes fatal, com taxa de 
letalidade que pode chegar á 90%, de acordo com a OMS (Organização mundial 
da saúde). O vírus DVE possui um envelope que é estruturalmente composto 
por trímeros de uma glicoproteína (GP), que é clivada por furinas para formação 
das subunidades GP1 e GP2. Estas estão associadas à ancoragem e a fusão do 
vírus na célula do hospedeiro, que ocorre dentro da subunidade GP2, em uma 
região chamada de “laço de fusão”, que atua como sítio de acoplamento KZ52 
de um potente inibidor, o Toremifeno que realizada uma efetiva ligação com a 
gliproteína do vírus Ebola. De fato, ensaios concisos de deslocamento térmico 
indicam que o toremifeno quando ligado ao complexo glicoproteico, causa 
desestabilização de GP e promove prematuramente a ativação de GP2, dessa 
forma impossibilitando a fusão entre o vírus e o endossoma do hospedeiro. 
Nesse relatório, técnicas de modelagem molecular, singularmente o Método de 
Fracionamento Molecular com capas Conjugados (MFCC), serão aplicadas para 
que sejam feitos os cálculos quânticos das energias de ligação entre os resíduos 
de aminoácidos da gliproteína GP do vírus Ebola e o fármaco Toremifeno com 
objetivo de caracterizar energeticamente esse sistema em interação. E, 
subsequentemente, essa análise energética possibilitará a fundamentação 
teórica para o desenvolvimento de drogas anti-Ebola, até então, não atuantes. 

 
 
Palavras-chave: Ebola, Toremifeno, modelagem molecular, complexo 

toremifeno-GP1/GP2. 

TITLE: QUANTIC BIOCHEMISTRY OF THE INTERACTION OF THE 

TOREMIFENO DRUG WITH THE GLYCOPROTEIC COMPLEX GP1 / GP2 OF 

THE EBOLA VIRUS 

Abstract 
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Ebola Virus Disease, EVD (formerly known as Ebola hemorrhagic fever) is a 
serious, often fatal disease with a fatality rate that can reach as high as 90%, 
according to the World Health Organization (WHO). The DVE virus has an 
envelope that is structurally composed of trimers of a glycoprotein (GP), which is 
cleaved by furins to form the GP1 and GP2 subunits. These are associated with 
anchoring and fusion of the virus in the host cell, which occurs within the GP2 
subunit, in a region called the "fusion loop", which acts as the KZ52 coupling site 
of a potent inhibitor, Toremifene which effective binding to Ebola virus 
glycoprotein. In fact, concise thermal displacement assays indicate that 
toremifene when bound to the glycoprotein complex causes GP destabilization 
and prematurely promotes GP2 activation, thereby making it impossible to merge 
the virus with the host endosome. In this report, molecular modeling techniques, 
notably the Conjugated Coating Molecular Fractionation Method (MFCC), will be 
applied to make the quantum calculations of the binding energies between the 
amino acid residues of the Ebola virus GP glycoprotein and the drug Toremifene 
with objective of characterizing this system in interaction. And, subsequently, this 
energy analysis will provide the theoretical basis for the development of anti-
Ebola drugs, until then, not acting. 

 
 
Keywords: Ebola, Toremifene, molecular modeling, toremifene-GP1 / GP2 

complex. 
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TÍTULO: Comparação entre sucos de fruta industrializados e naturais de maior 

consumo no Brasil 

Resumo 

Atualmente, o consumo de sucos tem ganhado ascensão, principalmente por 
seus atributos nutricionais e pela sua praticidade. Este trabalho visa comparar 
as características químicas dos sucos naturais e industrializados, assim como 
avaliar a adequação dos Padrões de Identidade de Qualidade e analisar a 
rotulagem dos produtos industrializados de acordo com a legislação, como 
suporte para orientações nutricionais à pacientes com gastroenteropatias. Foram 
analisadas 55 amostras de sucos industrializados, entre néctares, polpas, sucos 
concentrados, adoçados e prontos, dos sabores laranja, uva, pêssego, maracujá 
e manga. Foram também analisadas 35 amostras de suco in natura de 10 
sabores distintos. Foram realizadas medições de pH e acidez, bem como 
avaliados a adequação das informações dos rótulos dos produtos 
industrializados, com base nas legislações nacionais que os regulamentam. As 
maiores inadequações nos produtos industrializados, quanto ao padrão de 
qualidade estabelecidos por legislação, estão associadas ao valor calórico e a 
acidez dos produtos. Os resultados apontam que a alternativa mais viável para 
prevenir possíveis desconfortos gastroesofágicos seriam: optar pelo suco 
natural, e quando não for possível, consumir polpas ou sucos prontos de mesmo 
sabor; priorizar o consumo dos sabores abacaxi, goiaba, laranja, uva, manga e 
caju; e evitar ou diminuir a frequência de consumo dos sabores umbu, cajá, 
limão, maracujá e acerola, assim como a maioria dos sucos industrializados. 
 
Palavras-chave: Suco de fruta; pH; Acidez; Gastroenteropatias 

TITLE: Juice of fruit; pH; Acidity; Gastroenteropathy 

Abstract 

Currently, the consumption of juices has gained rising, primarily for its nutritional 
attributes and its convenience. This work aims to compare the chemical 
characteristics of natural and industrialized juices, as well as evaluate the 
adequacy of the Quality Identity Standards and to analyze the labeling of 
processed products according to the legislation, as support for nutritional 
guidelines for patients with gastroenteropathy. Were analyzed 55 samples of 
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industrialized juices, between nectars, pulps, concentrated, sweetened and ready 
juices, of the orange, grape, peach, passion fruit and mango flavors. And 
analyzed 35 samples of fresh juice in 10 flavors. Measurements of pH and acidity 
were carried out, as well as assessing the adequacy of the information on the 
labels of the industrialized products, based on the national laws that regulate 
them. The greatest inadequacies in industrialized products, as regards the quality 
standard established by legislation, are associated with the caloric value and the 
acidity of the products. The results indicate that the most viable alternative for to 
prevent possible gastroesophageal discomforts would be: opt for natural juice, 
and when this is not possible, to consume pulps or ready-made juices of the same 
flavor; prioritize the consumption of the flavors pineapple, guava, orange, grape, 
mango and cashew and; avoid or reduce the frequency of consumption of the 
flavors umbu, cajá, lemon, passion fruit and acerola, as well as the majorit 
 
Keywords: Juice of fruit; pH; Acidity; Gastroenteropathy 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE LEITE UHT ZERO LACTOSE 

COMERCIALIZADO NA CIDADE DE NATAL/RN 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar as características físico-químicas 
de diferentes marcas do leite ultra pasteurizado integral zero lactose 
comercializado na cidade de Natal/RN. No período entre fevereiro a agosto de 
2018, foram coletadas seis amostras referentes a três diferentes marcas 
disponíveis nas redes de hipermercados e supermercados na cidade de 
Natal/RN. A qualidade destas amostras foi avaliada de acordo com os 
parâmetros mínimos de qualidade (acidez; matéria gorda; estabilidade ao etanol 
a 68% e extrato seco desengordurado) estabelecidos pela legislação vigente. As 
análises foram realizadas em triplicata conforme a Instrução Normativa nº 68 de 
12 de dezembro de 2006 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e o do Instituto Adolfo Lutz (Brasil, 2006). Os resultados indicaram que 
todas as marcas apresentaram conformidade com a legislação vigente para o 
leite UHT integral com lactose. Mediante os resultados obtidos conclui-se que os 
parâmetros de qualidade do leite UHT são suficientes para avaliar a versão zero 
lactose, embora seja necessária a inclusão da análise do índice crioscópico, pois 
este pode ser utilizado como um importante indicador da eficiência da hidrólise 
enzimática, contribuindo para o controle de qualidade desse alimento. 
 
Palavras-chave: Laticínios. Legislação. Segurança alimentar. Acidez. Matéria 

Gorda. 

TITLE: PHYSICAL-CHEMICAL EVALUATION OF UHT LACTOSE- FREE MILK 

COMMERCIALIZED IN THE CITY OF NATAL/RN 

Abstract 

 

The aim of this study was to evaluate the physical and chemical characteristics 
of ultra-pasteurized, whole, lactose-free milk's different brands commercialized in 
the city of Natal / RN. In the period between February and August 2018, six 
samples were collected referring to three different brands available in 
hypermarket and supermarket chains in the city of Natal / RN. The quality of these 
samples was evaluated according to the minimum parameters of quality (acidity, 
fat content, stability to ethanol at 68%, and fat-free dry extract), established by 
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the current legislation. The analyzes were carried out in triplicate according to 
Normative Instruction nº 68 of December 12, 2006 of the Ministry of Agriculture, 
Livestock and Supply (MAPA) and the Instituto Adolfo Lutz (Brazil, 2006). The 
results indicated that all brands were in compliance with current legislation for 
UHT whole milk with lactose. Based on the results obtained, it is concluded that 
the UHT milk quality parameters are sufficient to evaluate the lactose-free 
version, although it is necessary to include the analysis of the cryoscopic index, 
since it can be used as an important indicator of enzymatic hydrolysis efficiency, 
contributing to the quality control of this food. 

 
 
Keywords: Dairy products. Food legislation. Food safety. Acidity. Fat content. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CRONOTIPO EM PACIENTES DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN 

Resumo 

O cronotipo é a expressão do estado de maior atividade do organismo, é a 
predileção Por uma alocação preferencial das atividades diárias, muitos fatores 
estão associados a isso, endógenos e outros extrínsecos. O projeto teve como 
objetivo analisar o cronotipo de usuários de uma unidade básica de saúde (UBS) 
de Caicó-RN, através do Questionário cronotipo de Munique (MCTQ). A análise 
foi realizada com 12 usuários, sendo 9 mulheres e 3 homens, a média de idades 
foi de 43,3 anos. Após a aplicação dos questionários e cálculos do MSFc (Ponto 
médio do horário de sono em dias livres corrigido), o cronotipo mais freqüente, 
foi o moderadamente matutino 41,7%. Os achados corroboram com as 
expectativas iniciais. Por a cidade possuir características de uma cidade rural e 
a literatura já demonstrar que populações mais rurais, há uma tendência ao 
cronotipo matutino. Mas, além do aspecto mais rural, a temperatura alta da 
cidade traz particularidades, a maioria do comércio fecha durante a hora do 
almoço e reabre apenas às 14h, de forma que muitas pessoas utilizam esse 
horário para cochilos, a sesta. Assim, há expectativa que com mais questionários 
aplicados, essa particularidade reflita em um cronotipo mais específico. 
 
Palavras-chave: Questionário CronoTipo de Munique (MCTQ), matutino, UBS, 

sesta 

TITLE: EVALUATION OF CHRONOTYPES IN PRIMARY CARE PATIENTS IN 

THE CAICÓ-RN MUNICIPALITY 

Abstract 

The chronotype is the expression of the state of greater activity of the organism. 
it is a preferential allocation of the daily activities, many factors are associated to 
this, endogenous and other extrinsic. The project goal was to analyze the 
chronotype of users of a basic health unit (UBS) of Caicó-RN, through the Munich 
Chronotype Questionnaire (MCTQ). The analysis was performed so far with 12 
users, being 9 women and 3 men, the average age was 43.3 years. After applying 
the questionnaires and calculations of the MSLc (Mean point of free sleeping time 
corrected), the most frequent chronotype so far was the moderately morning 
41,7%. The findings corroborate with the initial expectations. Because the city 
has characteristics of a rural city and the literature already shows that at more 
rural populations, there is a tendency to the morning chronotype. But in addition 
to the more rural aspect, the high temperature of the city brings particularities, 
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most of the local businesses closes during lunch time and reopens only at 2pm, 
many people use that time for naps, the siesta. Thus, it is expected that with more 
questionnaires applied, this particularity reflects on a more specific chronotype. 
 
Keywords: Questionnaire CronoType of Munich (MCTQ), morning, UBS, siesta 
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TÍTULO: USANDO REDES DE INTERAÇÃO DE RESÍDUOS PARA ENTENDER 

AS CONSEQUÊNCIAS ESTRUTURAIS E A ORIGEM DE POLIMORFISMOS 

EM GENOMAS DO VÍRUS ZIKA. 

Resumo 

 

O vírus da Zika é do gênero Flavivirus, composto por uma fita única de RNA, 
com genoma de 10.7 kb e onze genes identificados, dentre estes, três compõem 
a região estrutural do vírus e os restante a não estrutural. Seguindo os novos 
estudos que associam as modificações nas regiões não estruturais como 
possíveis volantes para o surgimento de sintomas de microcefalia e a síndrome 
de Guillain-Barré, o presente estudo utiliza uma abordagem de construção de 
redes de interação de resíduos (RINs) para as proteínas do Zika, com o intuito 
de encontrar novas informações que possam auxiliar num melhor entendimento 
da dispersão desse vírus. Uma RIN permite a observação da estrutura das 
proteínas como um grafo, analisando cada aminoácido como um nó e as ligações 
químicas efetuadas com os demais aminoácidos na como arestas. Todo o 
pipeline foi desenvolvido em python, estratégias de alinhamento local foram 
utilizadas para a categorização dos trechos a serem analisados e em seguida 
aplicamos scripts para a busca e mapeamento das regiões polimórficas. A partir 
da identificação das regiões polimórficas verificamos os impactos na estrutura 
da proteína com base nas mudanças das estruturas primárias. Além de 
verificaremos a origem dos polimorfismos em sítios que apresentam alta 
conectividade, por meio de uma análise filogenética. 

 
 
Palavras-chave: avivírus; RINs; Proteína não estrutural 

TITLE: USING RESIDUE INTERACTION NETWORKS TO UNDERSTAND THE 

STRUCTURAL CONSEQUENCES AND THE ORIGIN OF POLYMORPHISMS 

IN ZIKA VIRUS GENOME. 

Abstract 

The Zika virus is of the genus Flavivirus, composed of a single strand of RNA, 
with a genome of 10.7 kb and eleven genes identified, among these, three make 
up the structural region of the virus and the rest to nonstructural. Following the 
new studies that associate the modifications in the non-structural regions as 
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possible fliers for the appearance of symptoms of microcephaly and Guillain-
Barré syndrome, the present study uses an approach of construction of networks 
of interaction of residues (RINs) for proteins of Zika, with the intention of finding 
new information that can help in a better understanding of the dispersion of this 
virus. An RIN allows observation of the structure of the proteins as a graph, 
analyzing each amino acid as a node and the chemical bonds made with the 
other amino acids in the same as edges. The entire pipeline was developed in 
python, local alignment strategies were used to categorize the sections to be 
analyzed and then we applied scripts to search and map polymorphic regions. 
From the identification of the polymorphic regions we verified the impacts on the 
protein structure based on the changes of the primary structures. In addition, we 
will verify the origin of the polymorphisms in sites that have high connectivity, 
through a phylogenetic analysis. 
 
Keywords: Flavivírus; RINs; Non structural protein 
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TÍTULO: RELAÇÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS NA AUTOPERCEPÇÃO DA 

IMAGEM CORPORAL E COMPORTAMENTO ALIMENTAR NA COMUNIDADE 

ACADÊMICA DA UFRN 

Resumo 

Objetivo: Avaliar a associação entre o acesso às mídias sociais ao 
comportamento alimentar, checagem e satisfação corporal da comunidade 
universitária. Metodologia: Estudo transversal realizado com 127 participantes 
da cidade de Santa Cruz-RN em que foram identificadas as variáveis 
socioeconômicas, acesso às mídias sociais e temas influentes. Foram utilizados 
o Body Checking Questionnaire ou Male Body Checking Questionnaire, o 
Questionário Holandês do Comportamento Alimentar e Escala de Figuras de 
Silhuetas. Os dados foram analisados no software SPSS 21.0 pelo teste t de 
amostras independentes, testes qui-quadrado e exato de Fisher, considerando 
a confiança de 95%. Resultados: Verificou-se significância estatística nas 
relações entre classificação do estado nutricional versus estética (p=0,019), 
renda versus estética (p=0,034), renda versus alimentação saudável (p=0,031), 
sexo versus notícias gerais (p= 0,022) e classificação do estado nutricional pelo 
índice de massa corporal versus notícias gerais (p=0,001). O instagram lidera o 
nível de acesso que envolvem mídias sociais com os temas estética, alimentação 
saudável e notícias gerais, que se mostram de moderado a muito influentes 
Conclusão: Destaca-se que a estética apresenta forte influência para o 
comportamento de checagem corporal em mulheres e que a percepção corporal 
está bastante associada com o índice de massa corporal. 
 
Palavras-chave: redes sociais, comportamento alimentar, insatisfação corporal 

TITLE: RELATIONSHIP OF SOCIAL MEDIA IN THE AUTHORIZATION OF 

BODY IMAGE AND FOOD BEHAVIOR IN THE UFRN ACADEMIC COMMUNITY 

Abstract 

Objective: To evaluate the association between access to social media to eating 
behavior, checking and corporal satisfaction of the university community. 
Methodology: A cross-sectional study was carried out with 127 participants from 
the city of Santa Cruz-RN, in which socioeconomic variables, access to social 
media and influential themes were identified. The Body Checking Questionnaire 
or Male Body Checking Questionnaire, the Dutch Food Behavior Questionnaire 
and the Silhouetted Figures Scale were used. The data were analyzed in the 
SPSS 21.0 software by the t-test of independent samples, chi-square and 
Fisher's exact tests, considering 95% confidence. Results: Statistical significance 
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was found in the relationships between nutritional status versus aesthetic status 
(p = 0.019), income versus esthetics (p = 0.034), income versus healthy eating 
(p = 0.031), sex versus general news and classification of nutritional status by 
body mass index versus general news (p = 0.001). The instagram leads the level 
of access involving social media with the themes "aesthetics, healthy eating and 
general news", which show moderate to very "influential". Conclusion: It is 
emphasized that aesthetics has a strong influence on the behavior of body check 
in women and that body perception is strongly associated with body mass index. 
 
Keywords: social networks, eating behavior, body dissatisfaction 
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TÍTULO: PERFIL ANTROPOMÉTRICO, HÁBITOS E COMPORTAMENTOS 

ALIMENTARES DE CABOS E SARGENTOS DA MARINHA DO BRASIL NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

Resumo 

 
A rotina de serviço de militares comparada a outros regimes tem suas 
particularidades que devem ser levadas em consideração no momento que se 
avalia o estado nutricional e hábitos alimentares desses indivíduos. O objetivo 
do estudo é avaliar o estado nutricional através da antropometria, hábitos e 
comportamentos alimentares de cabos e sargentos da marinha do Brasil. A 
pesquisa se deu após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido pelo participante. Como instrumento de levantamento de dados e 
informações para as análises propostas pelo estudo, foram utilizados dois 
questionários estruturados: Questionário de Frequência do Consumo Alimentar 
e The Three Factor Eating Questionnaire para avaliar o consumo alimentar e 
comportamento alimentar respectivamente, além da coleta de dados 
antropométricos e de composição corporal utilizando os métodos recomendados 
e validados. Os dados coletados foram analisados estatisticamente e 
comparados entre si, para que possam expressar a relação ou não entre o hábito 
e comportamento alimentar e o estado antropométrico que os participantes se 
encontram. A média do IMC dos 36 avaliados foi de 26,1 Kg/m² demonstrando 
que 55,5% (n=20) da população encontrava-se com sobrepeso, 33,3% (n=12) 
estavam eutróficos seguidos de 8,3% (n=3); sendo 50% (n=18) dos militares com 
percentual de gordura corporal acima da média; e 25,0% (n=9) e 5,5% (n=2) 
possuíam nível de risco elevado e muito elevado respectivamente de 
complicações metabólicas associ 
 
Palavras-chave: Comportamento alimentar. Hábito alimentar. Ingestão de 

alimentos. 

TITLE: ANTHROPOMETRIC PROFILE, HABITS AND FOOD BEHAVIOR OF 

CABLES AND SARGENTS OF THE BRAZILIAN NAVY IN THE STATE OF RIO 

GRANDE DO NORTE. 

Abstract 

 
The military service routine compared to other regimes has its peculiarities that 
must be taken into account when evaluating the nutritional status and eating 
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habits of these individuals. The objective of the study is to evaluate the nutritional 
status through the anthropometry, eating habits and behaviors of Brazilian Navy 
sergeants and cables. The research was done after the signing of the Free and 
Informed Consent Form by the participant. As a tool to collect data and 
information for the analyzes proposed by the study, two structured questionnaires 
were used: Food Consumption Frequency Questionnaire and The Three Factor 
Eating Questionnaire to evaluate food consumption and eating behavior 
respectively, as well as anthropometric and of body composition using the 
recommended and validated methods. The data collected were analyzed 
statistically and compared to each other, so that they can express the relationship 
or not between the habit and eating behavior and the anthropometric state that 
the participants are. The mean BMI of the 36 evaluated was 26.1 kg/ m2, showing 
that 55.5% (n = 20) of the population were overweight, 33.3% (n = 12) were 
eutrophic followed by 8.3 % (n = 3); being 50% (n = 18) of the military with above-
average body fat percentage; and 25.0% (n = 9) and 5.5% (n = 2) had a high and 
very high risk level of metabolic complications associated with obesity.  
 
Keywords: Food behavior. Food habit. Food intake. 
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TÍTULO: Tendência temporal dos postos de trabalho para o profissional 

enfermeiro nos Estados da Região Nordeste no período de 2002 a 2016 

Resumo 

 

Estudo descritivo de tendência temporal que analisou a tendência temporal dos 
postos de trabalho para o profissional enfermeiro para os profissionais 
enfermeiros nos Estados da Região Nordeste no período de 2002 a 2016. 
Avaliou-se a tendência de geração de empregos para técnicos e auxiliares de 
enfermagem e enfermeiros para os estados da região Nordeste, avaliando o 
número de vínculos de um ano para o outro, por meio da fórmula: Número de 
vínculos no ano 2004 = Número de vínculos no ano 2004 - Número de vínculos 
no ano 2003. No que diz respeito a geração de vínculos empregatícios para 
enfermeiros verificou-se tendência estacionária, assim como o observado nos 
estados de Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe. Em contrapartida, nos estados da Bahia e Ceará a tendência 
de geração de vínculos empregatícios foi descendente. 

 
 
Palavras-chave: Trabalho; Mercado de trabalho; Enfermeiro; Enfermeira; 

Emprego; 

TITLE: Temporal trend of nurse professionals jobs in the States of the Northeast 

Region, Brazil, from 2003 to 2016. 

Abstract 

The aim of this study is to analyze the time trend of jobs for the nursing 
professional, understanding this trend as a complex phenomenon, being 
influenced, in particular, by the dynamics of the economy, health needs and 
policies related to the right and access to health care adopted by the different 
countries. The trend of job creation for nursing technicians and auxiliaries and 
nurses was evaluated for the states of the Northeast region, evaluating the 
number of links from year to year, using the formula: Number of links in year 2004 
= Number of links in the year 2004 - Number of links in the year 2003. Regarding 
the generation of employment bonds for nurses, there was a steady trend, as 
observed in the states of Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
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Grande do Norte and Sergipe. On the other hand, in the states of Bahia and 
Ceará, the trend of employment generation was downward. 

 
Keywords: Keywords Work; Labor market; Nursing; Nurse; Employment; 

Unemployment; 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DO MODELO DE PARES MÍNIMOS – OPOSIÇÕES 

MÁXIMAS – NA TERAPIA DO TRANSTORNO FONOLÓGICO 

Resumo 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a eficácia do Modelo de Pares 
Mínimos – Oposições Máximas empregado na terapia de uma criança com 
transtorno fonológico na cidade de Natal-RN. Participou desta pesquisa uma 
criança do sexo masculino com cinco anos e nove meses de idade, com 
diagnóstico de transtorno fonológico, de acordo com o percentual de consoantes 
corretas o grau levemente-moderado. Foram realizadas 12 sessões de terapia 
seguindo o modelo de Pares mínimos - Oposições Máximas, com os fonemas 
/g/ e /r/. Ao final da décima segunda sessão, foi realizada reavaliação utilizando 
o protocolo de Avaliação Fonológica da Criança, na qual observou-se uma 
melhora no percentual de consoantes corretas, além da ocorrência de 
generalizações para fonemas não trabalhados em terapia, indicando eficácia do 
modelo no tratamento do transtorno fonológico. 

 
 
Palavras-chave: fala, fonologia, terapia 

TITLE: APPLICATION OF THE MINIMUM PAIR MODEL - MAXIMUM 

OPPOSITIONS - IN PHONOLOGICAL DISORDER THERAPY 

Abstract 

 

The present study aimed to analyze the efficacy of the Minimum Peers Model - 
Maximal Oppositions employed in the therapy of a child with phonological 
disorder in the city of Natal-RN. A male child with five years and nine months of 
age, with a diagnosis of phonological disorder, according to the percentage of 
correct consonants, had a mildly-moderate degree. Twelve sessions of therapy 
were performed following the model of Minimum pairs - Maximal Oppositions, 
with the phonemes / g / and / r /. At the end of the twelfth session, a reevaluation 
was performed using the Phonological Assessment of the Child protocol, in which 
an improvement in the percentage of correct consonants was observed, as well 
as the occurrence of generalizations for non-working phonemes in therapy, 
indicating effectiveness of the model in the treatment of phonological disorder. 
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Keywords: speaks, phonology, therapy 
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TÍTULO: IMPACTO DA RADIAÇÃO NATURAL NA SAÚDE DA POPULAÇÃO 

NO SEMIÁRIDO POTIGUAR 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo investigar os possíveis danos oxidativos 
oriundos da radiação natural a partir da mensuração de 8-oxoguanina (8-oxoG) 
em am-iostras de urina da população caso e controle. A metodologia consistiu 
na coleta de amostras urinárias, aplicação de questionários sobre os hábitos de 
vida e análise de quantificação de 8-oxoG através do ensaio de imunoabsorção 
enzimática (ELISA). Os resultados foram avaliados através de estatística 
descritiva e testes não paramétricos e foram comparados com a literatura. Os 
valores das medianas obtidas para a quantidade de 8-oxoG variaram entre 
101,15 ng/dL em adultos e 161,93ng/dL em crianças, entre 153,97 ng/dL e 91,70 
ng/dL em indivíduos que consomem frutas e verduras regularmente e os que não 
consomem, entre 129,21 ng/dL e 151,64ng/dL entre 214,80 ng/dL não fumantes, 
fumantes e ex fumantes, respectivamente. O total dos resultados de 8-oxoG 
foram maiores dos que relatados na literatura, porém não houve significância 
estatística. Percebeu-se que a maioria da população do município de Lajes 
Pintadas mantém hábitos saudáveis como a prática de exercícios e consumo de 
frutas e verduras, permitindo a conclusão que essas práticas contribuem para a 
estabilidade dos níveis de estresse oxidativo. Recomenda-se a implementação 
de ações de esclarecimento da população sobre o gás radônio e enfatizar a 
importância de hábitos saudáveis. 
 
Palavras-chave: Radiação natural. Estresse oxidativo. Lajes Pintadas. 8-

oxoguanina 

TITLE: IMPACT OF NATURAL RADIATION ON THE HEALTH OF THE 

POPULATION IN THE SEMIARID POTIGUAR 

Abstract 

The aims of the present work is to investigate the possible oxidative damage 
induced by natural radiation by measuring 8-oxoguanine (8-oxoG) in urine 
samples from the population living in Lajes Pintadas/RN city. The methodology 
consisted in the collection of urinary samples from the population, questionnaires 
about life habits and quantification analysis of 8-oxoG through the enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA). The results were evaluated through descriptive 
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statistics and non-parametric tests and compared with the literature. The median 
values obtained for the amount of 8-oxoG varied between 101,15 ng/dL in adults 
and 161,93 ng/dL children, between 153,97 ng/dL and 91.70 ng/dL in individuals 
who eat fruits and vegetables regularly and those who don’t, among 129,21 
ng/dL, 151.64 ng/dL and 214.80 ng/dL in non-smokers, smokers and ex-smokers, 
respectively. Total 8-oxoG found in this research were higher than those reported 
in the literature, but there was not statistical significance. It was observed that the 
majority of the population from Lajes Pintadas city maintains healthy habits like 
the practice of exercises and consumption of fruits and vegetables, which allowed 
the conclusion that these practices contribute to the stability of the levels of 
oxidative stress. It is recommended the implementation of actions to clarify the 
population about radon gas and emphasize the importance of healthy habits. 

 
Keywords: Natural radiation. Oxidative stress. Lajes Pintadas. 8-oxoguanine 
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TÍTULO: Influencia da Oxigenoterapia hiperbárica no estresse oxidativo em rins 

de ratos diabéticos 

Resumo 

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença complexa, endócrina e difusa que acarreta 
diversas complicações, entre elas a nefropatia diabética. A oxigenoterapia 
hiperbárica (OHB) envolve uma administração intermitente de 100% de O2 sob 
alta pressão, a qual possivelmente diminui os danos oriundos de hipoxemia e 
hipóxia tecidual. Este trabalho visou investigar os aspectos bioquímicos 
relacionados, principalmente, a danos de estresse oxidativo de ratos diabéticos 
submetidos à OHB. Ratos Wistar, machos, com 60 dias de idade, pesando entre 
230-300g, foram divididos nos seguintes grupos (n=12/ grupo): controle 
normoglicêmico (C) e diabético (DM). O DM foi induzido por estreptozotocina 
(40mg/kg de peso corporal). Os grupos (COHB) e (DMOHB) serão tratados com 
a OHB por 60 min, durante 5 dias na semana, por 2 semanas. Após a eutanásia, 
os rins foram coletados para análise bioquímica, mensurar a atividade das 
enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT). Nossos 
resultados revelaram que o grupo diabético, apresentou hiperglicemia quando 
comparado ao grupo controle (***P < 0.001 GC vs. GD). E a atividade das 
enzimas antioxidantes foi aumentada nos dois casos, tanto na atividade da CAT, 
como na atividade da SOD (*P < 0.05 GC vs. GD). Este trabalho fornecerá os 
primeiros resultados da oxigenoterapia hiperbárica na prevenção a danos 
teciduais evidenciados na nefropatia diabética. 

 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, estresse oxidativo, oxigenoterapia 

hiperbárica 

TITLE: The influence of hyperbaric oxygenotherapy in the oxidative stress of 

diabetic rats’ kidneys 

Abstract 

The Diabetes Mellitus (DM) is a complex, endocrine and diffuse disease which 
triggers many complications, between them the diabetic nephropathy. The 
hiperbaric oxigenotherapy (HBO) includes an intermittent administration of O2 at 
100% under high pressure, which possibly decrease the damage resulted from 
hypoxemia and tissue hypoxia. This study aims to investigate the biochemistry 
aspects related, mainly, to the oxidative stress harm in diabetic rats, submitted to 
the HBO. Wistar rats, male, 60 days old, weighing 230-300g, were divided in the 
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following groups (n=12 per group): Normoglycemic control (C), and diabetic (DM). 
The DM was induced by streptozotocin (40mg/kg of body weight). Two weeks 
after inducing, the HBO treatment was realized for 60 min, over 5 days a week, 
for 2 weeks. After the euthanasia, the kidneys were harvested for biochemistry 
analysis, to measure the activity of the antioxidant enzyme superoxide dismutase 
(SOD) and catalase (CAT). Our results reveal that the diabetic group, as 
expected, showed hyperglycemia when compared to control group (***P < 0.001 
GC vs. GD). The antioxidant enzyme activity was increased in both groups, not 
only in the CAT activity, as also in the SOD activity (*P < 0.05 GC vs. GD). This 
study supplies the firsts results of HBO in the prevention to tissular damage 
highlighted in diabetic nephropathy. 
 
Keywords: Diabetes Mellitus, oxidative stress, hyperbaric oxygenotherapy 
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CÓDIGO: SB1412 

AUTOR: LUSINETE MARIA DE LIMA 

ORIENTADOR: RAFAELA CAROLINI DE OLIVEIRA TAVORA 

 

 

TÍTULO: Influência da técnica do copinho e treinamento profissional para 

translactação 

Resumo 

O leite materno é o único alimento natural, completo e perfeito para os recém-
nascidos, sendo uma fonte nutricional, imunológica e psicológica indispensável 
para seu desenvolvimento e crescimento saudável, contudo muitas mulheres 
acabam desmamando precocemente seus filhos por diferentes motivos. Como 
principais fatores do desmame precoce apontado pelos autores podemos citar: 
a demora da apojatura láctea, traumas mamilares, anatomia mamaria, e 
insegurança. Tendo em vista que o desmame precoce é considerado pela 
Organização Mundial da Saúde, um problema de saúde pública, as instituições 
de saúde juntamente com os profissionais da área, estabelecem normas, 
técnicas e rotinas para o incentivo ao aleitamento materno assim como ofertam 
ferramentas que promovam a continuidade e o estabelecimento da 
amamentação nas primeiras horas de vida do recém-nascido. Diante do 
conhecimento que essas técnicas de aleitamento materno promovem a 
continuidade e estabelecimento da amamentação e perante os desafios das 
puérperas em amamentar, surge a necessidade de verificar o uso da técnica de 
amamentação por copinho pelas mães durante sua internação em um hospital 
do Rio Grande do Norte, considerando seus efeitos na continuidade do processo 
de lactação. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória de abordagem 
qualitativa, envolvendo o binômio mãe-filho admitidos no alojamento conjunto do 
Hospital universitário Ana Bezerra (HUAB). 

  

 
 
Palavras-chave: Amamentação. Puéperio. Recém-Nascido. 

TITLE: Influence of the cup technique and professional training for translacting 

Abstract 

Breastmilk is the only natural food that is complete and perfect for newborns. It is 
a nutritional, immunological and psychological source essential for healthy 
growth and development. However, many women end up pre-weaning their 
children for different reasons. As the main factors of early weaning pointed out 
by the authors we can mention: the delay of lactating daughters, mammillary 
traumas, mammary anatomy, and insecurity. Given that early weaning is 
considered by the World Health Organization, a public health problem, health 
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institutions together with health professionals establish standards, techniques 
and routines to encourage breastfeeding as well as offer tools that promote the 
continuity and the establishment of breastfeeding in the first hours of life of the 
newborn. Given the knowledge that these breastfeeding techniques promote the 
continuity and establishment of breastfeeding and the challenges of 
breastfeeding mothers, there is a need to verify the use of breastfeeding 
technique by mothers during their stay in a hospital in Rio Grande do Sul North, 
considering its effects on the continuity of the lactation process. This is an 
exploratory descriptive exploratory qualitative approach, involving the mother-
child binomial admitted in the joint housing of the University Hospital Ana Bezerra 
(HUAB). 

  

 
 
Keywords: Breast-feeding. Puperperio. Newborn 
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CÓDIGO: SB1413 
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TÍTULO: Extrato de folhas de goiabeira para tratar doenças fúngicas em peixes 

ornamentais 

Resumo 

  
 

A fitoterapia é o estudo das plantas para uso no tratamento e prevenção de 
enfermidades em humanos e animais, que podem ser produtos oriundos de 
plantas e algumas vezes não terem ainda o princípio ativo, que de fato atua na 
cura. Para que as enfermidades sejam controladas ou eliminadas, são investidos 
muitos recursos financeiros, devido alto custo de produtos químicos, manejo e 
mão‐de‐obra especializada. Além disso sabemos que a presença de resíduos 
nos animais e no ambiente é um enorme risco a saúde única (animal, humana e 
ambiental). A equipe de pesquisa vem trabalhando com homeopatia e fitoterapia, 
tendo avançado com a planta de nome vulgar, castanhola, (Terminalia catappa) 
Esta árvore é alvo de diversas pesquisas, pois apresenta em suas folhas tanino, 
que já foi identificado como fungicida e bactericida. O extrato de folha de 
goiabeira (Psidium guajava) está relatado com ação antimicrobiana, com 
potencial antibacteriano elevado. Nossa expectativa foi iniciar o tratamento com 
folhas de goiabeira, para uso como antimicrobiano na ação fungicida, entretanto 
devido a obras necessárias no laboratório de ensino e pesquisa onde 
desenvolveríamos esta parte da pesquisa, não foi possível , dessa forma 
trabalhamos em uma revisão de literatura sobre o tema. 

 
Palavras-chave: Palavras chaves: fitoterápicos, sustentabilidade e peixes 

ornamentais 

TITLE: Extract of guava leaves to treat fungi in ornamental fish 

Abstract 

Phytotherapy is the study of plants for use in the treatment and prevention of 
diseases in humans and animals, which may be products from plants and 
sometimes do not yet have the active principle, which actually acts in the cure. In 
order for diseases to be controlled or eliminated, many financial resources are 
invested because of the high cost of chemicals, management and skilled labor. 
In addition we know that the presence of residues in animals and the environment 
is a huge risk to unique health (animal, human and environmental). The research 
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team has been working with homeopathy and phytotherapy, having advanced 
with the common name plant, Chestnut (Terminalia catappa). This tree is the 
target of several researches, as it presents in its leaves tannin, which has already 
been identified as fungicide and bactericide. The extract of guava leaf (Psidium 
guajava) is reported with antimicrobial action, with high antibacterial potential. 
Our expectation was to start the treatment with guava leaves for use as an 
antimicrobial in the fungicide action, however due to the necessary works in the 
teaching and research laboratory where we would develop this part of the 
research, it was not possible, in this way we work on a literature review on the 
theme. 

 
Keywords: Key words: phytotherapics, sustainability and ornamental fish. 
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CÓDIGO: SB1415 

AUTOR: THAIS DE SOUZA LOPES 

ORIENTADOR: RENATA MARTINS BRAGA 

 

 

TÍTULO: Avaliação do potencial energético de resíduos agrícolas da mandioca 

Resumo 

O Brasil é conhecido mundialmente por sua grande produção agrícola, porém, 
como conseqüência, grandes volumes de resíduos são comumente descartados 
em locais inapropriados, causando impactos negativos ao meio ambiente. 
Dentre a produção agrícola nacional, a mandioca (Manihot esculenta Crantz ) 
merece destaque. pela produtividade e quantidade de resíduo gerada, . Além 
das partes do vegetal, a casca também é um resíduo que corresponde 
aproximadamente 5% do peso da mandioca, podendo variar de acordo com o 
tipo, as condições de cultivo e solo. Este trabalho tem por objetivo caracterizar a 
casca de mandioca (CM), para avaliar seu potencial energético por meio de 
análises termogravimétrica (TGA), Espectroscopia na região do infravermelho 
por transformada de Fourier (FTIR), teor de cinzas, voláteis, umidade, carbono 
fixo, densidade aparente, poder calorífico e pirólise analítica acoplada a 
cromatografia a gás. A CM apresentou um alto teor de voláteis (86,4%), 
consequentemente, baixo teor de carbono fixo (1,41%) e cinzas (3,17%), o poder 
calorífico de (15,7MJ/Kg) e uma densidade aparente (376,58 Kg/m3). Além 
destas características favoráveis a produção energética, a pirólise apresentou 
produtos de diferentes classes orgânicas como compostos oxigenados de cadia 
curta (C1-C4), furanos e fenóis, culminando para a possibilidade do uso da CM 
para produção de biocombustíveis a partir da conversão energética. 
 
Palavras-chave: Biomassa, bioenergia, resíduos agrícolas 

TITLE: Pirólise rápida catalítica de resíduos agrícolas regionais 

Abstract 

Brazil is known worldwide for its large agricultural production, but as a 
consequence, large volumes of waste are commonly disposed in inappropriate 
places causing negative impacts on the environment. Among the national 
agricultural production, manioc (Manihot esculenta Crantz) deserves attention 
due to the productivity and quantity of waste generated. In addition to the parts 
of the vegetable, the bark is also a residue that corresponds to approximately 5% 
of the weight of the manioc, and may vary according to the type, cultivation 
conditions and soil. The objective of this work was to characterize manioc peel 
(CM) to evaluate its energy potential through thermogravimetric analysis (TGA), 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), ash, volatile, moisture, carbon 
content, bulk density, calorific value and analytical pyrolysis coupled to gas 
chromatography. CM presented a high content of volatiles (86.4%), 
consequently, low fixed carbon content (1.41%) and ash (3.17%). The calorific 
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value of (15.7 MJ/kg) and a bulk density (376.58 kg/m3). In addition to these 
characteristics favorable to energy production, pyrolysis presented products of 
different organic classes, such as short-chain (C1-C4) oxygenated compounds, 
furans and phenols, culminating in the possibility of using CM to produce biofuels 
from energy conversion. 
 
Keywords: Biomass, Bioenergy, Agricultural wastes. 
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CÓDIGO: SB1418 

AUTOR: SAMY HERBET MENDES TAVARES 

ORIENTADOR: ROBSON ALEXSANDRO DE SOUSA 

 

 

TÍTULO: Efeito de diferentes doses de esterco bovino e da fração de lixiviação 

sobre o crescimento do sorgo irrigado com água salina. 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da fração de lixiviação e doses de 
esterco bovino sobre o desenvolvimento de plantas de sorgo [Sorghum bicolor 
(L.) Moench.] cv. BRS Ponta Negra irrigado com água salina, em casa de 
vegetação. As plantas serão cultivadas em vasos contendo solo arenoso. Será 
aplicado quatro doses de esterco bovino: 0; 10; 20; e 30 t ha-1. A confecção da 
solução salina será realizada com a utilização de sais de NaCl, CaCl22H2O e 
MgCl26H2O, na proporção de 7:2:1. As frações de lixiviação serão de 0, 50 e 
100% da lâmina de irrigação. O delineamento experimental foi o inteiramente 
casualizado com quatro repetições, em esquema fatorial 4 x 3. As variáveis 
matéria seca total; diâmetro do colmo; altura das plantas; área foliar total foram 
avaliadas como características morfológicas das plantas. 
 
Palavras-chave: Sorgo, água salina 

TITLE: Effect of different doses of bovine esterco and living fraction on growth of 

irrigated sorghum with salt water 

Abstract 

 

The objective of this work was to evaluate the effects of leaching fraction and 
doses of bovine manure on the development of sorghum plants [Sorghum bicolor 
(L.) Moench.] Cv. BRS Ponta Negra irrigated with saline water, in a greenhouse. 
The plants will be grown in pots containing sandy soil. Four doses of bovine 
manure will be applied: 0; 10; 20; and 30 t ha-1. The preparation of the saline 
solution will be carried out using the NaCl, CaCl22H2O and MgCl26H2O salts in 
the proportion of 7: 2: 1. The leaching fractions will be 0, 50 and 100% of the 
irrigation blade. The experimental design was a completely randomized design 
with four replications, in a 4 x 3 factorial scheme. The variables total dry matter; 
diameter of the stem; height of plants; total leaf area were evaluated as 
morphological characteristics of the plants. 

 
 
Keywords: Sorghum, saline water 
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CÓDIGO: SB1419 
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TÍTULO: Qualidade físico-química e microbiológica do leite de vaca in natura 

comercializado no município de Santa Cruz-RN 

Resumo 

O leite de vaca é um alimento bastante consumido por toda população e a 
comercialização do mesmo acaba sendo uma fonte de renda para muitas 
famílias de pequenos produtores. No entanto é necessário que haja controle 
minucioso na ordenha e no manuseio do produto, evitando que o mesmo chegue 
a população com baixa qualidade higiênico-sanitária. Considerando a prática 
comum de comercialização de leite cru em pequenos municípios e que se trata 
de um produto passível de contaminação e fraudes, o objetivo do nosso estudo 
foi verificar a qualidade físico-química e microbiológica do leite de vaca in natura 
comercializado em Santa Cruz-RN, baseando-nos nos parâmetros vigentes 
determinados pela legislação brasileira. As análises foram realizadas no 
Laboratório de Microbiologia da UFRN e no Laboleite da Escola Agrícola de 
Jundiaí entre junho e julho de 2018. Encontrou-se nesse estudo que 5 das 16 
amostras estavam com matéria gorda e de proteína abaixo dos 3,0/100g e 
2,9/100g permitido, respectivamente, também que 7 amostras estavam com 
estrato seco desengordurado abaixo de 8,4g/100g, além de 11 amostras com 
contaminação acima do permitido e 7 com células somáticas acima dos 
parâmetros. Faz-se necessário então uma maior cautela com o manuseio da 
produção de leite, podendo ofertar melhores produtos para população. 
 
Palavras-chave: composição de leite, contaminação, saúde pública 

TITLE: Physical-chemical and microbiological quality of raw cow's milk marketed 

in the Santa Cruz-RN city 

Abstract 

Cow's milk is a food that is widely consumed by the whole population and its 
commercialization ends up being a source of income for many families of small 
producers. However, careful monitoring of the milking and manipulation of the 
product is required, avoiding that it arrive the population with low hygienic-
sanitary quality. Considering the usual practice of marketing raw milk in small 
cities and that it is a product liable to contamination and fraud, the objective of 
our study was to verify the physical-chemical and microbiological quality of raw 
cow's milk marketed in Santa Cruz-RN based on the current parameters 
determined by the brazilian legislation. The analyzes were carried out in the 
Laboratório de Microbiologia from UFRN and Laboleite of Escola Agrícola from 
Jundiaí between june and july 2018. It was found in this study that 5 of the 16 
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samples were with fat and protein below 3,0/100g and 2,9/100g allowed, 
respectively, also that 7 samples were with low defatted dry extract of 8,4g / 100g, 
besides 11 samples with contamination above the allowed and 7 with somatic 
cells above the parameters. It is then necessary a greater caution with the 
handling of the milk production, being able to offer better products for the 
population. 
 
Keywords: milk composition, contamination, public health 
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TÍTULO: Parâmetros químicos e da rotulagem de sucos de fruta de maior 

consumo no Brasil 

Resumo 

Apesar do mercado brasileiro de sucos prontos e néctares ter caído nos últimos 
anos, a busca dos consumidores por produtos seguros, de alto valor nutricional 
e o mais próximo ao natural é crescente. Para isso, a característica dos produtos 
deve obedecer a legislação do país para os padrões de qualidade e identidade. 
O objetivo desse trabalho foi avaliar diferentes marcas de néctares, sucos 
tropicais, sucos concentrados e polpa de fruta quanto a parâmetros químicos, 
rotulagem e comprar os resultados dos sucos de frutas industrializados aos 
naturais. Foram analisadas 55 amostras de néctares, suco tropical, suco 
concentrado e polpa de fruta comercializadas no município de Natal-RN e 29 
amostras de suco in natura, adquiridas na feira popular de três cidades do Rio 
Grande do Norte: Santa Cruz, Nova Cruz e Natal, sendo avaliado as 
características de acidez total, pH, açúcares redutores e sólidos solúveis totais. 
Os resultados mostraram que as amostras não estão de acordo com os 
parâmetros estabelecidos pela legislação vigente de cada produto e os 
parâmetros analisados de rotulagem não são satisfatórios. 
 
Palavras-chave: Sucos, frutas, Rotulagem de Produtos, Legislação 

TITLE: CHEMICAL PARAMETERS AND THE LABELING OF FRUIT JUICES OF 

GREATER CONSUMPTION IN BRAZIL 

Abstract 

Although the Brazilian market for ready juices and nectars has fallen in recent 
years, the search for consumers for safe, high nutritional value and the closest to 
natural products is growing. For this, the characteristic of the products must obey 
the legislation of the country for the standards of quality and identity. The 
objective of this work was to evaluate different brands of nectars, tropical juices, 
concentrated juices and fruit pulp in terms of chemical parameters, labeling and 
purchase the results of processed fruit juices to natural ones. Fifty-five samples 
of nectars, tropical juice, concentrated juice and fruit pulp marketed in the city of 
Natal-RN, and 29 fresh juice samples, were purchased at the popular fair of three 
cities of Rio Grande do Norte: Santa Cruz, Nova Cruz and Natal, being evaluated 
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the characteristics of total acidity, pH, reducing sugars and total soluble solids. 
The results showed that the samples did not comply with the parameters 
established by the current legislation of each product and the analyzed 
parameters of labeling are not satisfactory. 
 
Keywords: Juices, fruits, ProductLabeling, Legislation 
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CÓDIGO: SB1425 
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TÍTULO: "Da coleta de frutos a produção artesanal do azeite de Batí {Ouratea 

hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.[OCHNACEAE]}, Macaíba, Rio Grande do Norte." 

Resumo 

 

O Batizeiro {Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.} de fitofisionomia, 
denominada “Tabuleiros”, que possui como espécies de plantas mais 
representativas associadas a atividades tradicionais e com potencial de 
extrativismo com fins não madeireiros. O Batizeiro é uma planta utilizada para a 
preparação de um azeite artesanal pelas populações tradicionais do Rio Grande 
do Norte. 

 
 
Palavras-chave: Ciências Agrárias; Silvicultura; Dendrologia; Recursos 

Florestais 

TITLE: Ethnoecology and Phenological Patterns of Batizeiro {Ouratea 

hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.}: Subsidies for vegetal extractivism in the Coastal 

Tracks of Macaíba 

Abstract 

 

The Batizeiro (Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.} of phytophysiognomy, 
called "Tabuleiros", which has the most representative plant species associated 
with traditional activities and potential for extractivism for non-wood purposes. 
Batizeiro is a plant used for the preparation of an artisanal olive oil by the 
traditional populations of Rio Grande do Norte. 

 
 
Keywords: Agrarian Sciences; Forestry; Dendrology; Florestaisa Attractions 
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TÍTULO: Bilinguismo e desenvolvimento de linguagem em crianças no Brasil: 

revisão de literatura 

Resumo 

 

A dinâmica de globalização vigente na atualidade traz a necessidade de se 
pensar sobre o bilinguismo e suas implicações no indivíduo sob diversas 
perspectivas. Existem divergências que se perpetuam na literatura no que se 
refere à vantagem ou desvantagem bilíngue quando a aquisição ocorre 
precocemente. A partir da análise sistemática de 7 artigos científicos, concluiu-
se que a aquisição precoce de um segundo idioma traz benefícios cognitivos, 
linguísticos e auditivos. Não obstante, limitações metodológicas resultam na 
escassez de material produzido neste campo e reduzem a credibilidade do 
método, dificultando a chegada num consenso acerca desta questão. Os 
resultados surgem numa proporção que deixa incertezas, e são produzidos sob 
o viés duvidoso de parâmetros de controle para a pesquisa que não seguem o 
rigor necessário. Com o aprimoramento das tecnologias somado ao cuidado na 
montagem de uma amostra consistente e homogênea, é preciso aprofundar as 
pesquisas neste domínio, visto que ainda há indagações a serem esclarecidas 
entre a população e a comunidade científica no que se refere ao cenário 
nacional. 

 
 
Palavras-chave: bilinguismo AND linguagem NOT surdez NOT surdo 

TITLE: Bilingualism and language development of children in Brazil: literature 

review 

Abstract 

The dynamics of globalization present nowadays brings the need to think about 
bilingualism and its implications on the individual from different perspectives. 
There are divergences that persist in the literature regarding bilingual advantage 
or disadvantage when the acquisition occurs early. From the systematic analysis 
of 7 scientific articles, it was concluded that the early acquisition of a second 
language brings cognitive, linguistic and auditory benefits. Nevertheless, 
methodological limitations result in the scarcity of material produced in this field 
and reduce the credibility of the method, making it difficult to arrive at a consensus 
on this issue. The results appear in a proportion that leaves uncertainties, and 
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are produced under the dubious bias of control parameters for the research that 
do not follow the necessary rigor. With the improvement of the technologies 
added to the care when setting a consistent and homogeneous sample, it is 
necessary to deepen the researches in this domain, since there are still questions 
to be clarified between the population and the scientific community regarding the 
national scenario. 
 
Keywords: bilinguismo AND linguagem NOT surdez NOT surdo 
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TÍTULO: A FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM FRENTE AO ENVELHECIMENTO 

POPULACIONAL 

Resumo 

Introdução:Visto que a população brasileira está envelhecendo, ao passo que 
em 2025 alcançará cerca de trinta e dois milhões de pessoas, se faz necessário 
prestar um atendimento qualificado a esta parcela da sociedade. Objetivos: 
Analisar a percepção dos discentes de enfermagem sobre a importância do 
preparo para o contato com uma população cada vez mais idosa. Metodologia: 
O mesmo foi realizado no ano de 2018, na FACISA/UFRN, presente no município 
de Santa Cruz, no Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de um estudo 
qualitativo de cunho exploratório-descritivo, do qual participaram 21 discentes. 
Como critério de inclusão era necessário estar devidamente matriculado e ativo 
no curso de Enfermagem, ter cursado o componente curricular de Atenção 
Básica e Saúde da Família, assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido e o termo de autorização para gravação de voz. Resultados e 
discussão:A partir das entrevistas surgiram três categorias norteadoras: a 
percepção dos discentes quanto ao processo de formação acadêmica voltada 
para a população idosa, os sentimentos dos acadêmicos em relação às vivências 
no processo de envelhecimento e por fim a percepção dos discentes sobre a 
preparação para lidar com a finitude na vida idosa. Conclusões: Pode-se concluir 
que é necessário o equilíbrio entre a prática e a teoria tornando o discente mais 
confiante e preparando o acadêmico para lidar com a finitude da vida, já que o 
Brasil se tornará um país idoso. 
 
Palavras-chave: Enfermagem geriátrica; Estudantes de enfermagem; Idoso; 

Saúde do idoso 

TITLE: NURSING TRAINING AGAINST POPULATION AGING 

Abstract 

Introduction: Since the Brazilian population is aging, while in 2025 it will reach 
about thirty-two million people, it is necessary to provide a qualified service to this 
part of society. Objectives: To analyze the perception of nursing students about 
the importance of preparing for contact with an increasingly elderly population. 
Methodology: The same was done in the year 2018, at FACISA / UFRN, present 
in the municipality of Santa Cruz, in the State of Rio Grande do Norte. It is a 
qualitative exploratory-descriptive study, in which 21 students participated. As an 
inclusion criterion, it was necessary to be properly enrolled and active in the 
Nursing course, to have completed the curricular component of Basic Attention 
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and Family Health, to sign the Informed Consent Term and the authorization term 
for voice recording. Results and discussion: From the interviews, three guiding 
categories emerged: the students 'perception of the process of academic 
formation geared to the elderly population, the feelings of the academics 
regarding the experiences in the aging process and, finally, the students' 
perception about the preparation for dealing with finitude in the elderly. 
Conclusions: It is possible to conclude that a balance between practice and 
theory is necessary, making the student more confident and preparing the 
academic to deal with the finitude of life, since Brazil will become an old country. 
 
Keywords: Geriatric nursing; Nursing students; Old man; Health of the elderly 
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CÓDIGO: SB1432 

AUTOR: RÚSIA DAYANNY AIRES NONATO 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS 

 

 

TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DE MODELO DE INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA 

POR CISPLATINA EM CAMUNDONGOS SWISS 

Resumo 

 

Os rins são alvos frequentes dos efeitos tóxicos de xenobióticos. A insuficiência 
renal aguda (IRA) refere-se à diminuição função renal em horas ou dias, com 
alterações a nível celular e molecular, que levam a disfunção renal e disfunção 
estrutural. A cisplatina apresenta um baixo índice terapêutico, elevado potencial 
tóxico e alta nefrotoxicidade. Como os produtos de origem natural surgem como 
alternativa para terapêutica e tendo em vista a capacidade antioxidante de 
compostos bioativos presentes no pedúnculo do cajú, o presente estudo realizou 
uma padronização da indução de IRA em camundongos Swiss para posterior 
avaliação do extrato aquoso de Anacardium occidentale L. frente aos seus 
efeitos biológicos na patologia referida. Foram utilizados 15 animais de ambos 
os sexos, divididos em 3 grupos de 5: Grupo1 (controle- soro fisiológico a 0,9%); 
Grupo2 (10 mg/kg, 100 μl, i.p de cisplatina); Grupo3 (15 mg/kg, 100 μl, i.p de 
cisplatina); foram acomodados em gaiolas metabólicas, para coleta de urina em 
24, 48 e 72h e avaliação dos valores de proteinúria e creatinina urinária. Ao final 
do ensaio, os níveis sanguíneos de ureia, creatinina e proteínas totais foram 
determinados. Em ambas as doses, houve um aumento nas concentrações 
séricas de ureia e creatinina, quando comparados ao controle. Além disso, houve 
um aumento das concentrações de creatinina e proteína urinária. Deste modo, 
sugere-se que as dosagens administradas nos animais foram capazes de 
desencadear a IRA. 

 
 
Palavras-chave: Insuficiência Renal Aguda, Nefrotoxicidade, Cisplatina. 

TITLE: STANDARDIZATION OF ACUTE RENAL FAILURE MODEL BY 

CISPLATIN IN SWISS MOVEMENTS 

Abstract 

 

The kidneys are frequent targets of the toxic effects of xenobiotics. Acute renal 
failure (ARF) refers to decreased renal function in hours or days, with changes at 
the cellular and molecular level, leading to renal dysfunction and structural 
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dysfunction. Cisplatin has a low therapeutic index, high toxic potential and high 
nephrotoxicity. As the products of natural origin appear as an alternative for 
therapy and in view of the antioxidant capacity of bioactive compounds present 
in the peduncle of the cashew, the present study made a standardization of the 
induction of ARF in Swiss mice for later evaluation of the aqueous extract of 
Anacardium occidentale L in relation to its biological effects in the referred 
pathology. Fifteen animals of both sexes were divided into three groups of 5: 
Group 1 (control - physiological serum at 0.9%); Group 2 (10 mg / kg, 100 μl, i.p. 
cisplatin); Group 3 (15 mg / kg, 100 μl, i.p. cisplatin); were housed in metabolic 
cages for urine collection at 24, 48 and 72 hours and evaluation of proteinuria 
and urinary creatinine values. At the end of the trial, blood levels of urea, 
creatinine and total proteins were determined. In both doses, there was an 
increase in serum concentrations of urea and creatinine, when compared to the 
control. In addition, there was an increase in creatinine and urinary protein 
concentrations. Thus, it is suggested that the dosages administered in the 
animals were able to trigger ARF. 

 
 
Keywords: Acute Renal Failure, Nephrotoxicity, Cisplatin. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1228 

 

CÓDIGO: SB1433 
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ORIENTADOR: JANAINA PAULA COSTA DA SILVA 

 

 

TÍTULO: ESTUDO DA ADSORÇÃO DE COBRE (II) EM SOLUÇÃO AQUOSA 

COM BIOMASSA DE BAIXO CUSTO. 

Resumo 

 

Um material para uso potencial, como biomassa adsorvente de metais em 
solução, é a casca de tubérculos, que muitas vezes são descartadas, como a 
batata-doce (Ipomoea batatas). Desta forma forma o presente estudo objetivou 
analisar a capacidade de adsorção de cobre em solução, por cascas de batata 
doce tratada quimicamente. Para tanto, foram realizadas tratamento químico 
com NaOH (0,1 mol/L) e ácido citrico (1.2 mol/L). As cascas foram analisadas 
por FTIR e utilizadas na adsorção de Cu (II), com sistema composto por 40 mL 
da solução do metal (100mg/L), 0,04g casca adsorvente, pH = 5.0 e agitação a 
150 rpm. Observou pelos espectros de FTIR que grupos carbonila (1700 e 1750 
cm-1 estão presentes pelo tratamento químico. A quantidade de cobre adsorvido 
adsorvido pela casca não tratada foi determinada em torno 48.8 mg/g e para 
casca tratada em em torno de 73,15 mg/g. Conclui-se aplicação potencial para 
adsorção de metais em solução a baixo custo e eficiência com uso de cascas de 
batata-doce, tratadas quimicamente 

 
 
Palavras-chave: Cobre, Adsorção, Adsorvente de baixo custo. 

TITLE: COPPER ADSORPTION (II) STUDY IN AQUEOUS SOLUTION WITH 

LOW COST BIOMASS. 

Abstract 

 

A material for potential use, such as adsorbent biomass of metals in solution, is 
the bark of tubers, which are often discarded, such as sweet potatoes (Ipomoea 
batatas). In this way, the present study aimed to analyze the adsorption capacity 
of copper in solution by peels of chemically treated sweet potatoes. For this, 
chemical treatment with NaOH (0.1 mol / L) and citric acid (1.2 mol / L) were 
performed. The shells were analyzed by FTIR and used in the adsorption of Cu 
(II), with a system composed of 40 mL of the metal solution (100mg / L), 0.04g 
adsorbent shell, pH = 5.0 and agitation at 150 rpm. The amount of copper 
adsorbed adsorbed on the untreated bark was determined to be around 48.8 mg 
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/ g and treated bark at about 73.15 mg / g. Potential application for low-cost and 
efficient adsorption of metals in solution with the use of chemically treated sweet 
potato peels 

 
 
Keywords: Copper, Adsorption, Low cost adsorbent. 
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TÍTULO: EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE NEUROTRANSMISSÃO HUMANOS 

Resumo 

 

Compreende-se que o ancestral comum de todas as sinapses teve sua origem 
antes dos cnidários e que o surgimento dos sistemas nervosos o seguiu pouco 
depois. Contudo, a presença de elementos sinápticos em diversos táxons 
eucarióticos desprovidos de sistema nervoso nos levam a questionar como a 
rede de genes responsáveis pela neurotransmissão se estabeleceu ao longo da 
evolução. Coletamos genes relacionados às vias de sinapse GABAérgica, 
glutamatérgica, serotoninérgica, dopaminérgica e colinérgica; bem como suas 
interações proteína-proteína e anotações de ortologia. O posicionamento 
filogenético dos grupos de ortólogos foi realizado. Dados de expressão foram 
utilizados para corroborar a perspectiva sistêmica da análise. Importantes 
observações puderam ser feitas a respeito do surgimento dos genes e da 
topologia da rede PPI ao longo da árvore evolutiva. Apesar de muitos genes 
estarem presentes no ancestral comum dos eucariotos, observou-se que a maior 
parte da rede foi progressivamente estabelecida até a divergência entre Cnidaria 
e Bilateria. Curiosamente não se observou aparecimento de genes relacionados 
à neurotransmissão sináptica desde a divergência entre humanos e peixes. Por 
fim, as análises demonstram a importância da perspectiva evolutiva na biologia 
sistêmica e no entendimento do sistema nervoso e sua evolução. 

 
 
Palavras-chave: integração de dados. biologia de sistemas. neurotransmissão. 

evolução 

TITLE: EVOLUTION OF HUMAN NEUROTRANSMISSION SYSTEMS 

Abstract 

It’s understood that the oldest synaptic ancestor emerged before Cnidarians and 
paved way to the evolution of nervous systems. However, the presence of 
synaptic elements in multiple eukaryotic taxa lacking nerve nets leads us to 
question how the network of neurotransmission-related proteins established itself 
throughout evolution. We collected genes present in five main synaptic pathways 
(GABAergic synapse, glutamatergic synapse, serotonergic synapse, 
dopaminergic synapse, and cholinergic synapse), as well as their protein-protein 
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interactions, and their orthology annotation. We inferred genes phylogenetic 
placement and investigated their patterns. Expression data was used to 
emphasize our systemic approach. Interesting properties regarding gene 
emergence and PPI topology could be observed along taxa in a species tree. 
Although a large part of the network was already present at the root of Eukarya, 
most of it grew until cnidarian divergence. No new gene families have appeared 
since human divergence from fishes. Our results highlight the importance of 
evolutionary systems biology approaches to the understanding of the nervous 
system. 

 
Keywords: data integration. systems biology. neurotransmission. evolution. 
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TÍTULO: Proativos primeiro: Rastreamento de indivíduos para formação de 

grupo de macacos-prego para reintrodução 

Resumo 

 

Numa mesma população, indivíduos diferem em perfis comportamentais, 
fisiológicos e na resposta ao estresse. Este trabalho tem como objetivo explorar 
essas diferenças afim de embasar estudos sobre bases fisiológicas do 
comportamento assim como selecionar indivíduos para uma reintrodução na 
natureza. A coleta de dados é feita no CETAS-IBAMA, onde são observados 
macacos-prego (Sapajus libidinosus). São feitos testes comportamentais 
individuais, estudo de rede social e coletas de fezes para análise do cortisol 
(hormônio indicador de estresse). Além disso, através de um etograma são 
registrados comportamentos normativos do gênero (GNB) como forrageio, e 
comportamentos potencialmente indicativos de estresse (BPIS) como auto-
mutilação. Com esses dados obtemos o orçamento de atividades do grupo: 40% 
do tempo é gasto com alimentação, 20% locomoção, 10% interaçoes sociais, 
15% vigilância e 4% interação com o ambiente. Um total de 6% do tempo é gasto 
em BPIS e o restante se divide em outros comportamentos, similar ao já 
encontrado na literatura. Encontramos, que indivíduos machos apresentam mais 
BPIS do que fêmeas, e que juvenis são menos agressivos e tendem a ser mais 
sociáveis a humanos. Este estudo auxilia em todos os aspectos do processo de 
reintrodução, desde a reabilitação em cativeiro até o monitoramento pós-soltura. 
Além disso, serve de base para agregar aos estudos de conservação, 
comportamento e fisiologia animal. 

 
 
Palavras-chave: Reabilitação. Comportamento. Enriquecimento ambiental. 

Reintrodução. 

TITLE: Proactive first: Tracking individuals to capuchin monkey's group formation 

for reintroduction 

Abstract 

 
In the same population, individuals differ in behavioral, physiological and stress 
response profiles. This work aims to explore these differences in order explore 
physiological basis of behavior as well to select individuals for a reintroduction in 
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nature. Data collection is done at CETAS-IBAMA, where Capuchin-monkeys 
(Sapajus libidinosus) is observed. Individual behavioral tests, social network 
study and faecal collections to analyze cortisol (stress indicating hormone) are 
performed. In addition, an etogram shows normative behavior of the genus (GNB) 
as foraging, and behaviors potentially indicative of stress (BPIS) as self-
mutilation. With these data we obtain group's activity budget: 40% of the time is 
spent with food, 20% locomotion, 10% social interactions, 15 vigilance and 4% 
interaction with the environment. A total of 6% of the time is spent on BPIS and 
the rest is divided into other behaviors, similar to that already found in the 
literature. We found, that male individuals exhibit more BPIS than females, and 
that juveniles are less aggressive and tend to be more sociable to humans. This 
study assists in all aspects of the reintroduction process, from captive 
rehabilitation to post-release monitoring. In addition, it serves as a basis to 
aggregate studies on animal conservation, behavior and physiology. 

  

 
 
Keywords: Rehabilitation. Behavior. Environmental enrichment. Reintroduction. 
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TÍTULO: Desempenho e avaliação ultrassonográfica de carcaça de tourinhos 

Sindi mantidos a pasto 

Resumo 

 

As provas de ganho em peso avaliam o desempenho individual dos animais, no 
intuito de fornecer subsídios para os programas de seleção, com base na 
informação fenotípica individual. Objetivou-se avaliar o desempenho, a 
circunferência escrotal, as características ultrassonográficas de carcaça e a 
morfologia de 20 tourinhos da raça Sindi mantidos em regime de pasto durante 
prova oficial de ganho de peso conduzida pela ABCZ, com duração de 294 dias. 
As pesagens e mensurações escrotal ocorreram a cada 56 dias, como 
preconizado pelo regulamento. As avaliações ultrassonográficas de carcaça e 
de morfologia visual ocorreram ao final da prova. Os dados obtidos foram 
submetidos à análise descritiva e correlação linear simples. O peso final, ganho 
médio diário e ganho em circunferência escrotal foram de 304,60±39,13 kg, 
0,482±0,09 kg/dia e 10,29±2,13 cm, respectivamente. Os animais apresentaram 
média de 52,36±7,01 cm² para AOL, 1,25±0,63 % de gordura intramuscular e 
1,26±1,23 e 2,60±,84 mm para as espessuras de gordura de lombo e de picanha, 
respectivamente. Verificou-se correlação significativa e positiva entre: GMD e 
GPT; CEini e CEf; PI e E; PF e E; EGP e EGL; EGL e P; P e M. Os resultados 
da primeira prova de ganho de peso conduzida a pasto no Brasil evidenciam a 
rusticidade da raça Sindi e a aptidão da raça para produção de carne. 

 
 
Palavras-chave: Prova de ganho de peso, ABCZ, circunferência escrotal 

TITLE: Ultrasonographic evaluation and performance of carcass of Sindi bulls 

kept on pasture 

Abstract 

The weight gain tests evaluate the individual performance of the animals, in order 
to provide subsidies for the selection programs, based on the individual 
phenotypic information. The objective of this study was to evaluate the 
performance, scrotal circumference, ultrasonographic characteristics of carcass 
and morphology of 20 Sindi bulls kept in pasture during the official weight gain 
test conducted by ABCZ, with a duration of 294 days. Scrotal weighings and 
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measurements occurred every 56 days, as recommended by the regulation. 
Ultrasonographic assessments of carcass and visual morphology occurred at the 
end of the test. The data were submitted to descriptive analysis and simple linear 
correlation. The final weight, mean daily gain and gain in scrotal circumference 
were 304.60 ± 39.13 kg, 0.482 ± 0.09 kg / day and 10.29 ± 2.13 cm, respectively. 
The animals presented a mean of 52.36 ± 7.01 cm² for AOL, 1.25 ± 0.63% of 
intramuscular fat and 1.26 ± 1.23 and 2.60 ±, 84 mm for the thickness of loin fat 
and picanha, respectively. There was a significant and positive correlation 
between: GMD and GPT; CEini and CEf; PI and E; PF and E; EGP and EGL; 
EGL and P; P and M. The results of the first pasture weight gain test in Brazil 
show the hardiness of the Sindi breed and the ability of the breed to produce 
meat. 
 
Keywords: Proof of weight gain, ABCZ, scrotal circumference 
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TÍTULO: Desempenho de cordeiros de alto potencial genético recebendo dietas 

com diferentes níveis de Fibra em detergente neutro - FDN 

Resumo 

O trabalho teve como objetivo avaliar as características corporais in vivo de 
cordeiros alimentados com dietas contendo níveis crescentes de fibras em 
detergente neutro. Foram utilizados 24 cordeiros do genótipo Dorper, não 
castrados, com peso vivo inicial médio de 16,8±3,53kg, distribuídos em 
delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (21%, 30%, 
39% e 48% de FDN na dieta) e seis repetições por um período de 70 dias. 
Avaliaram-se as medidas de comprimento corporal (CC), altura do anterior (AA), 
altura do posterior (AP), largura do peito (LP), largura da garupa (LG), perímetro 
torácico (PT), comprimento de perna (CP) e perímetro de coxa (PC), o índice de 
compacidade corporal (ICC) e o escore de condição corporal dos animais (ECC). 
Verificou-se que as medidas de CC, LP e ICC foram as únicas influenciadas 
pelos teores de fibra da dieta. 

 
Palavras-chave: morfometria. correlação. desempenho 

TITLE: BIOMETRIC EVALUATION OF HIGH GENETIC POTENTIAL OVINE 

FEEDS WITH DIFFERENT FIBER LEVELS IN NEUTRAL DETERGENT IN 

CONTAINMENT 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate in vivo body characteristics of lambs 
fed whit diets containing increasing levels of neutral detergent fiber. Were used 
24 lambs of Dorper genotype, not castrated, whit initial live weight average of 
16,8 and 3,53kg, distributed in a completely randomized design, whit four 
treatments (21%, 30%, 39% and 48% NDF in the diet) and six replicates for a 
period of 70 days. Was evaluated the measures of body length(BL), height of the 
forelimb (HF), and hindlim(HH), width of chest (WC), width of rump(WR), thoracic 
perimeter(TP), length of leg(LL) and perimeter of leg (PL), body compactness 
index(BCI), body condition score of the animals(BCS). It was verified th 
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Keywords: mophormetry, correlation, performance 
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TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL CICATRIZANTE DO DERIVADO DA 

ISATINA-TIOSSEMICARBAZONA EM CAMUNDONGOS SWISS. 

Resumo 

 

A cicatrização de feridas é um processo de reparo que se segue após a injúria 
da pele e outros tecidos moles, e abrange uma série complexa de interações 
entre diferentes tipos celulares, mediadores inflamatórios e matriz extracelular. 
A inflamação é um processo fisiológico que consiste na resposta orgânica diante 
de uma lesão tissular ou infecção. O processo inflamatório ocorre 
simultaneamente com a hemostasia, e é caracterizada pela liberação de várias 
citocinas pró-inflamatórias, peptídeos catiônicos, proteases, espécies reativas de 
oxigênio e fatores de crescimento, permitindo a limpeza da ferida. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a atividade anti-inflamatória, pelo modelo de edema de 
pata induzido por carragenina, e com isso investigar o potencial cicatrizante. 
Foram utilizados camundongos Swiss (n = 30) machos e/ou fêmeas com idade 
de 6 a 8 semanas (peso médio de 30g), que receberam doses (1; 2,5 e 5 mg/Kg) 
do composto em análise, para redução do edema de pata. O edema de pata foi 
avaliado utilizando paquímetro, as patas foram medidas em 1, 2, 3 e 4 horas 
após a administração de carragenina. O edema da pata foi expresso em 
milímetros (mm) e calculado como a porcentagem de edema. Os resultados 
obtidos demonstraram que o derivado da isatina-tiossemicarbazona possui ação 
anti-inflamatória considerável. Tais resultados incitam a continuação de 
trabalhos experimentais para que sejam identificados integralmente os 
mecanismos responsáveis por estas atividades. 

 
 
Palavras-chave: Palavras Chaves: Cicatrização, Inflamação, Edema da pata 

TITLE: INVESTIGATION OF THE SCATTERING POTENTIAL OF THE ISATIN-

TIOSSEMICARBAZONA DERIVATIVE IN SWISS MICE. 

Abstract 
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Wound healing is a healing process that follows following injury to the skin and 
other soft tissues, and encompasses a complex series of interactions between 
different cell types, inflammatory mediators, and extracellular matrix. 
Inflammation is a physiological process that consists of the organic response to 
a tissue injury or infection. The inflammatory process occurs simultaneously with 
hemostasis, and is characterized by the release of several proinflammatory 
cytokines, cationic peptides, proteases, reactive oxygen species and growth 
factors, allowing the wound to be cleaned. The objective of this work was to 
evaluate the anti-inflammatory activity, by the paw edema model induced by 
carrageenan, and with that to investigate the healing potential. Male and / or 
female Swiss (n = 30) mice aged 6 to 8 weeks (mean weight of 30g) were given 
doses (1, 2.5 and 5 mg / kg) of the test compound for reduction of paw edema. 
Paw edema was assessed using a pachymeter, the paws were measured at 1, 
2, 3 and 4 hours after administration of carrageenan. Paw edema was expressed 
in millimeters (mm) and calculated as the percentage of edema. The results 
obtained demonstrated that the isatin-thiosemicarbazone derivative has a 
considerable anti-inflammatory effect. These results encourage the continuation 
of experimental work so that the mechanisms responsible for these activities are 
fully identified. 

 
 
Keywords: Healing, Inflammation, Paw edema. 
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TÍTULO: DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DO CAMARÃO DULCÍCOLA 

MACROBRACHIUM ROSENBERGII DURANTE A FASE JUVENIL 

ALIMENTADO COM BRANCHONETAS 

Resumo 

 

Daphnia pulex é a espécie mais comum do grupo de organismos conhecido 
como pulgas d'água. Seu nome comum foi dado por causa de sua aparência 
geral e movimentos espasmódicos da natação que se assemelha ao da pulga da 
terra. Eles são, na realidade, um tipo de pequeno crustáceo e geralmente têm 
0,2-3,0 mm de comprimento. Seus corpos não são distintamente segmentados, 
mas uma característica importante de sua anatomia é a carapaça, uma estrutura 
dobrada em forma de concha que cobre o animal e se abre ventralmente e 
posteriormente. A cabeça do organismo contém um olho composto de cores 
escuras e numerosas antenas usadas para sentir e nadar. O pós abdominal é a 
parte mais posterior do corpo e termina em duas garras cuticulares semelhantes 
a ganchos usadas pelo organismo para limpar detritos da carapaça. Os dentes 
finos localizados nessas garras são frequentemente usados para identificação 
de espécies. A porção central do corpo é o tórax e contém quatro a seis pares 
de pernas achatadas cobertas por cerdas. Daphnia machos são geralmente 
menores do que as fêmeas, mas têm antênulas mais longo e um pós-abdómen 
modificados. Daphnia fêmeas possuem uma câmara de criação localizado entre 
a parede do corpo e a superfície dorsal da carapaça utilizado para transportar os 
seus ovos. 

 
 
Palavras-chave: Aquicultura. Daphnia Pulex. Densidade. 

TITLE: ANALYSIS OF DAPHNIA PULEX'S POPULATION DEVELOPMENT 

Abstract 

 

Daphnia pulex is the most common species of the group of organisms known as 
water fleas. Its common name was given because of its general appearance and 
spasmodic movements of swimming that resembled that of the flea of the earth. 
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They are actually a type of small crustacean and are usually 0.2-3.0 mm in length. 
Their bodies are not distinctly segmented, but an important feature of their 
anatomy is the carapace, a shell-shaped folded structure that covers the animal 
and opens ventrally and posteriorly. The head of the organism contains an eye 
composed of dark colors and numerous antennas used to feel and swim. The 
abdominal post is the most posterior part of the body and ends in two cuticle-like 
claws similar to hooks used by the body to clean debris from the carapace. The 
fine teeth located in these claws are often used for species identification. The 
central portion of the body is the chest and contains four to six pairs of flattened 
legs covered by bristles. Daphnia males are generally smaller than females, but 
have longer antigens and a modified post-abdomen. Daphnia females have a 
rearing chamber located between the body wall and the dorsal surface of the 
carapace used to carry their eggs. 

 

Keywords: Aquaculture. Daphnia Pulex. Density. 

 
 
Keywords: Aquaculture. Daphnia Pulex. Density. 
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TÍTULO: Composição mineral de sorgo cv BRS Ponta Negra irrigado com água 

salina submetido a adubação orgânica 

Resumo 

Com o objetivo de gerar alternativas para a utilização de águas de baixa 
qualidade no semiárido em conjunto com técnicas que possibilitem minorar os 
efeitos dos sais nas plantas, esse trabalho avaliou o acumulo de íons tóxicos nas 
plantas de sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.] cv. BRS Ponta Negra, irrigadas 
com águas de diferentes salinidades sob aplicação de diferentes doses de 
esterco bovino. O experimento foi conduzido em condições de campo. O 
delineamento experimental foi em blocos ao acaso com quatro repetições, em 
esquema fatorial 4x4. Os níveis foram 0,2; 3,0; 6,0 e 9,0 dS m-1 para a salinidade 
e sua confecção foi a partir da adição de sais de NaCl, CaCl26H2O e 
MgCl26H2O na proporção de 7:2:1, respectivamente, em água de açude. As 
doses de esterco bovino foram 0, 10, 20 e 30 t ha-1. O aumento da salinidade 
da água de irrigação causou o incremento do íons tóxicos nas partes vegetativas 
das plantas. A utilização do esterco bovino não evitou o acúmulo dos íons tanto 
nas folhas quanto nos colmos das plantas de sorgo. 
 
Palavras-chave: minerais, salinidade, toxicidade. 

TITLE: MINERAL COMPOSITION OF SORGO CV BRS PONTA NEGRA 

IRRIGATED WITH SALINE WATER SUBMITTED TO ORGANIC 

FERTILIZATION 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the accumulation of toxic ions in 
sorghum plants (Sorghum bicolor (L.) Moench), with the aim of generating 
alternatives for the use of low quality water in the semiarid, together with 
techniques to reduce the effects of salts on plants. .] cv. BRS Ponta Negra, 
irrigated with waters of different salinities under different doses of bovine manure. 
The experiment was conducted under field conditions. The experimental design 
was in randomized blocks with four replications, in a 4x4 factorial scheme. The 
levels were 0.2; 3.0; 6.0 and 9.0 dS m-1 for the salinity and their preparation was 
from the addition of NaCl, CaCl26H2O and MgCl26H2O salts in the proportion of 
7: 2: 1, respectively, in weed water. The doses of bovine manure were 0, 10, 20 
and 30 t ha-1. The increased salinity of the irrigation water caused the increase 
of the toxic ions in the vegetative parts of the plants. The use of bovine manure 
did not prevent the accumulation of ions in the leaves and in the shoots of 
sorghum plants. 
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TÍTULO: Avaliação do potencial antiangiogênico de um heparinoide extraído do 

cefalotórax do Litopenaeus vannamei. 

Resumo 

 

A relação entre câncer e hipercoagulabilidade data de mais de 100 anos e,hoje, 
muito dessa relação já foi elucidado. Assim, evidências sugerem que o 
microambiente protrombótico estimulado pela célula tumoral tanto diretamente 
quanto indiretamente cria uma condição favorável a processos como 
angiogênese, indispensáveis para malignização do tumor. A heparina, 
anticoagulante e antitrombótico vastamente utilizado na clínica, vem obtendo 
sucesso em prolongar a sobrevida dos pacientes oncológicos confirmando a 
eficácia de terapias anticoagulantes no tratamento antitumoral. Porém, o intenso 
potencial hemorrágico que ela apresenta restringe sua administração 
significativamente. Por isso, a busca por moléculas análogas à heparina, os 
heparinoides, vem ganhando espaço, buscando uma alternativa que mimetize 
as propriedades farmacológicas, mas possua reduzidos efeitos adversos. Este 
estudo visou isolar um heparinoide do cefalotórax do camarão Litopenaeus 
vannamei, subproduto da carcinicultura e determinar sua influência, in vitro, 
sobre o processo da formação de novos vasos, a angiogênese. Uma vez isolado, 
o heparinoide apresentou comportamento eletroforético condizente à sua 
natureza heparino mimética além de demonstrar inibir a formação de capilares 
em matrigel, possivelmente relacionado à potente atividade anti-IIa verificada em 
ensaio cromogênico. Aliado a tais achados constatou-se ausência de 
citotoxicidade nas concentrações testadas em MTT. 

 
 
Palavras-chave: Inibição. Angiogênese. Heparinoide. Antitumoral 

TITLE: Antiangiogenic Potencial Avaliation of a Heparinoid extracted from 

Litopenaeus vannamei Cephalotorax. 

Abstract 

 

The relation between cancer and hipercoagulability dates more than a hundred 
years and, today;, much of this relation has been discovered. Then, evidences 
suggests that the prothrombotic microenvironment stimulated by the tumor cell 
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directly as indirectly, creates a favorable condition to processes as angiogenesis, 
indispensable for tumor malignization. The heparina, anticoagulante and 
antithrombotic deeply used in clinic, it’s been succeding in prologuing survival of 
oncological patients, confirming the eficacy of anticoagulante therapies in the 
antitumoral treatment. But, it´s intense haemorrhagic potencial, limits significantly 
it’s administration. Considering it, the search for molecules analogues to heparin, 
the heparinoids, it´s been winning space, searching for an alternative that 
mimetizes heparin's farmachological properties but without its adverse 
complications. This study did aim to isolate a heparinoid from Litopenaeus 
vannamei shrimp's cephalotorax, an industrial residue, presenting an 
enviromental sustentability implication. Once isolated, the heparinoid presented 
an eletroforetic behaviour confirming its heparin mimetic nature besides 
demonstrating in vitro antiangiogenic potential possibly related to the potent anti-
IIa activity shown in chromogenic assay. And finally, the heparinoid presented no 
citotoxity on the concentrations tested throug MTT assay. 

 
 
Keywords: Inhibition. Angiogenesis. Heparinoid. Antitumoral 
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TÍTULO: Atuação da equipe de enfermagem no preparo e administração de 

medicamentos em unidades assistenciais de internação do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL) 

Resumo 

OBJETIVO: conhecer a atuação da equipe de enfermagem no preparo e 
administração de medicamentos em hospital universitário. MÉTODO: estudo 
quantitativo, descritivo, exploratório, transversal, realizado com 63 profissionais 
e que a coleta de dados se deu por meio de um questionário estruturado. 
RESULTADOS: Quanto à classificação dos erros de medicação, destacou-se 
erros na administração de medicamentos 23 (36,50%) do total de entrevistados, 
sendo dose errada (57.14%), antecipação na preparação (39,50%), paciente 
errado (36,50%), administração por ordem verbal (61,90%) e preparo por outro 
profissional (36,50%). Os Enfermeiros obtiveram maior número de acertos 
quando comparados aos Técnicos de Enfermagem. CONCLUSÃO: o estudo 
evidenciou despreparo quanto às técnicas de preparo e administração de 
medicamentos, especialmente quanto ao profissional de nível médio, o que 
fomenta a necessidade de desenvolver estratégias de educação permanente a 
fim de sensibilizar a equipe de enfermagem e promover a adesão às boas 
práticas no preparo e administração de medicamentos. 
 
Palavras-chave: Erros de medicação; Sistema de medicação; Qualidade d 

TITLE: NURSING ACTIVITIES IN THE PREPARATION AND ADMINISTRATION 

OF MEDICINES IN A UNIVERSITY HOSPITAL 

Abstract 

Objective: to know the performance of the nursing team in the preparation and 
administration of drugs in a university hospital. Method: a quantitative, 
descriptive, exploratory, cross-sectional study with 63 professionals of the 
nursing team in two clinical hospitalization units. Data collection was performed 
through the application of a structured questionnaire. Results: Regarding the 
classification of medication errors, according to the Nine ones, it was observed 
that the occurrence of errors related to medication in their professional practice 
23 (36.50%) of the total number of nursing professionals interviewed answered 
that they had already practiced , the wrong dose being (57.14%); (39.50%), 
medication administration by order of verbal order (61.90%) and preparation of 
the drug by another professional (36.50%). The Nurses professionals obtained 
more answers when compared to the Nursing Technicians. Conclusion: the study 
showed lack of preparation regarding the techniques of preparation and 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1247 

 

administration of medications, especially regarding the professional nursing 
technician, which fosters the urgent need to develop permanent education 
strategies in order to sensitize the nursing team and promote adherence to good 
practices in drug preparation and administration. 
 
Keywords: KEYWORDS: Medication errors; Medication system; Quality of health 

care 
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TÍTULO: Avaliação Bioquímica Quântica Do Verubecestat Ligado A Beta 

Secretase 1 (BACE1) 

Resumo 

A doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo multifatorial 
progressivo, e, a principal causa de demência na vida adulta tardia. Várias 
hipóteses foram apresentadas com base nas inúmeras prováveis causas para 
explicar este distúrbio multifatorial, dentre elas, a hipótese da cascata amiloide 
que sugere uma deposição de beta amiloide (Aβ) no cérebro seja causadora da 
lesão na DA. O Aβ é um produto da clivagem da Proteína Precursora Amiloide 
(APP) pela secretases β e γ, quando anormal, resulta em um desequilíbrio entre 
a produção e a depuração do peptídeo Aβ, que se depositam em placas senis 
difusas. Recentemente, foi descoberto o verubecestat, um fármaco que 
apresentou, em testes in vivo e in vitro, uma diminuição considerável das 
concentrações de Aβ40 e Aβ42. Este trabalho, faz uma análise das principais 
interações que ocorrem entre uma Beta secretase 1 (BACE1) e o verubecestat 
a partir do Método de Fragmentação Molecular com Capas Conjugadas (MFCC), 
utilizando a DFT (Teoria Funcional da Densidade), para identificação de quais 
resíduos de aminoácidos contribuem para a ligação entre o fármaco e seu 
receptor. Foram avaliados 191 aminoácidos que estavam a um raio de 15Å, 
desses resíduos, 12 apresentaram energias atrativas ao fármaco, mas os 
resultados não são reais, por os mesmos estarem incompletos, até o momento. 
 
Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Beta amiloide. BACE1. Verucestat. DFT. 

MFCC. 

TITLE: Biochemistry Quantum Evaluation of Verubecestat Bonded With 

Secretase Beta 1 (BACE1) 

Abstract 

Alzheimer's disease (AD) is a progressive multifactorial neurodegenerative 
disorder, and the leading cause of dementia in late adult life. Several hypotheses 
have been presented based on the numerous probable causes to explain this 
multifactorial disorder, among them, the amyloid cascade hypothesis that 
suggests a beta amyloid deposition (Aβ) in the brain causes the AD lesion. Aβ is 
a product of the cleavage of the Precursor Amyloid Protein (APP) by the 
secretases β and γ, when abnormal, results in an imbalance between production 
and purification of the Aβ peptide, which are deposited in diffuse senile plaques. 
Recently, verubecestat was discovered, a drug that showed a decrease in vivo 
and in vitro, showed a considerable decrease in Aβ40 and Aβ42 concentrations. 
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This work analyzes the main interactions that occur between a Beta secretase 1 
(BACE1) and verubecestat from the Conjugated Coated Molecular 
Fragmentation Method (MFCC), using the DFT (Functional Density Theory), to 
identify which Amino acid residues contribute to the binding between the drug 
and its receptor. We evaluated 191 amino acids that were within a 15Å radius of 
these residues, 12 presented attractive energies to the drug, but the results are 
not real, because they are incomplete, so far. 
 
Keywords: Alzheimer's disease. Beta amyloid. BACE1. Verucestat. DFT. MFCC. 
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TÍTULO: Obtenção e Caracterização química da fração enriquecida em 

saponinas e polissacarídeos obtida do subproduto de Agave sisala para o 

desenvolvimento de um sabonete em pó 

Resumo 

O presente trabalho teve como proposição obter extratos e frações enriquecidas 
em saponinas e polissacarídeos extraídas do subproduto industrial de Agave 
sisalana Perrine (Sisal), com o objetivo de obter um bioproduto ativo para o 
desenvolvimento de um sabonete facial hidratante em pó sem adição de 
tensoativos sintéticos. Os extratos foram obtidos a partir da prensagem do 
resíduo obtendo uma porção líquida ou do resíduo total seco em estufa os quais 
passaram por três metodologias de extração: (A) hidroalcoólica do extrato líquido 
com aquecimento e agitação (B) extração com água destilada em aparelho de 
soxhlet e (C) extração hidroalcoólica do extrato em pó. Os três extratos 
liofilizados foram submetidos a dois tipos de processo de purificação, a extração 
em fase sólida e extração adaptada da patente WO2017088080A1, a fim de se 
obter os metabólitos de interesse. A presença de saponinas e polissacarídeos 
foi verificada por meio de Cromatografia em Camada Delgada. De acordo com a 
extração em fase sólida, os rendimentos das frações oriundas dos extratos A, B 
e C foram: 93,6%, 52,9% e 43,3%. Em relação aos rendimentos obtidos a partir 
da aplicação da patente, foram: 70%, 25,6% e 27,2%. A fração “A” obtida pela 
metodologia fundamentada em patente, apesar de menor rendimento quando 
comparada a outra metodologia, foi escolhida para dar continuidade a pesquisa 
por ser mais adequada uma vez que essa metodologia é “verde”, 
economicamente viável e apresentou o segundo melhor rendimento. 
 
Palavras-chave: Agave sisalana, saponinas, polissacarídeos, cosmético. 

TITLE: OBTENTION AND CHEMICAL CHARACTERIZATION OF SAPONINS 

AND POLYSACCHARIDES ENRICHED FRACTIONS OBTAINED FROM THE 

SUBPRODUCT OF AGAVE SISALANA IN ORDER TO DEVELOP POWDER 

SOAP 

Abstract 

This current work has aimed to obtain extracts and enriched fractions of saponins 
and polysaccharides extracted from subproduct of Agave sisalana (Sisal), in 
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order to obtain an active bioproduct and develop a facial powder soap with 
moisturizing activity and no synthetic tensoactives. The extracts were obtained 
from the pressed residues, or by oven dried residues, generating liquid and solid 
portions respectively, which were submitted to different extraction methodologies: 
(A) liquid- liquid extraction with hydroalcoholic solution under agitation at high 
temperature (B) soxhlet extraction with distilled water (C) and maceration of plant 
powder at room temperature. To obtain fractions with the interested metabolites 
at higher concentrations, the extracts were submitted to two distinct 
methodologies of purification: one involving solid phase extraction and the other, 
an extraction adapted from the patent WO2017088080A1. The presence of 
saponins and polysaccharides was verified by Thin Layer Chromatography. 
According to the solid phase extraction methodology, the yield of the fractions 
obtained from the extracts A, B and C were 93.6%, 52.9% and 43.3% 
respectively. Regarding the yields of the fractions obtained by the application of 
the methodology inspired on patent, they were: 70.0% (A), 25.6% (B) and 27.2% 
(C). Although the fraction “A” obtained by the methodology adapted from patent 
presented a lower yield when compared to the same fraction obtained by solid 
phase extraction. 
 
Keywords: Agave sisalana, saponins, polysaccharides, cosmetic. 
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TÍTULO: SINAIS E SINTOMAS ASSOCIADOS ÀS LESÕES TRAUMÁTICAS NA 

CABEÇA EM LUTADORES DA CIDADE DE NATAL/RN: UM ESTUDO PILOTO 

Resumo 

Introdução: No Brasil, traumatismo cranioencefálico (TCE) é a principal causa 
de morte em crianças maiores que 5 anos de idade e é responsável por cerca 
de 50% dos óbitos na adolescência. No ano de 2009, foi estimado que chegue a 
quase 500 mil o número de novos casos de TCE por ano. A concussão, 
classificada como um TCE leve, é definida como uma lesão cerebral com um 
processo fisiopatológico complexo que afeta o cérebro, sendo esta induzida por 
forças biomecânicas que causam a “agitação” cerebral, resultando em sintomas 
clínicos. Este estudo tem como objetivo avaliar os sinais e sintomas após o 
trauma na cabeça em lutadores da cidade de Natal/RN e região metropolitana.  
 
Objetivo: avaliar os sinais e sintomas decorrentes das lesões traumáticas na 
cabeça em lutadores de Mixed Martial Arts(MMA) da cidade de Natal/RN e região 
metropolitana. Materiais e métodos: trata-se de um estudo observacional 
transversal. Esse estudo foi realizado nas academias de luta, em Natal-RN. Os 
atletas que se enquadrarem nos critérios de inclusão serão avaliados quanto aos 
sinais e sintomas presentes no antes de depois do treinamento o checklist Sports 
Concussion Assessment Tool 5 (SCAT5). Foram coletadas informações quanto 
à sintomatologia apresentada e testes para avaliação de cognição, coordenação, 
equilíbrio postural e mobilidade.  
 
Resultados e discussão: Não houve diferença estatisticamente significativa 
nos sintomas relacionados a concussão entre as avaliações pré e pós-treino. 
 
Palavras-chave: Concussão encefálica. Epidemiologia. Esporte. Traumatismos 

em atletas. 

TITLE: SIGNS AND SYMPTOMS ASSOCIATED WITH TRAUMATIC SIGNS IN 

THE HEAD IN NATAL/RN CITY FIGHTERS: A PILOT STUDY 

Abstract 
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Introduction: In Brazil, traumatic brain injury (TBI) is the leading cause of death 
in children over 5 years of age and accounts for about 50% of deaths in 
adolescence. In 2009, it was estimated that the number of new cases of TCE per 
year would reach almost 500,000. Concussion, classified as a mild TBI, is defined 
as a brain injury with a complex pathophysiological process that affects the brain, 
which is induced by biomechanical forces that cause brain "agitation", resulting 
in clinical symptoms that are not necessarily related to injury pathological 
conditions. This study aims to evaluate the signs and symptoms after head 
trauma in fighters from the city of Natal / RN and metropolitan region.  
 
Objective: to evaluate the signs and symptoms resulting from traumatic head 
injuries in Mixed Martial Arts (MMA) fighters from the city of Natal / RN and 
metropolitan region. Materials and methods: this is a cross-sectional 
observational study. This study was carried out in the fighting academies in Natal-
RN. Athletes who meet the inclusion criteria will be evaluated for signs and 
symptoms present before the training after the training the Sports Concussion 
Assessment Tool 5 (SCAT5). Information was collected regarding the presented 
symptomatology and tests for evaluation of cognition, coordination, postural 
balance and mobility.  
 
Results and discussion: There was no statistically significant difference in 
symptoms related to concussion between pre and post-training evaluations. 
 
Keywords: Brainconcussion. Epidemiology. Sports. Athletic injuries. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO FUNCIONAL E CONTROLE POSTURAL EM 

DIFERENTES TAREFAS DUPLAS EM NEUROGERIATRIA: UM ESTUDO 

COMPARATIVO/PVL13970-2017 

Resumo 

O processo de senescência é caracterizado pelo declínio de resposta adaptativa 
necessária para as atividades da vida, associado a crescentes susceptibilidade 
a doenças e consequentemente limitações funcionais. A interação entre o 
envelhecimento e os processos patológicos neurológicos impacta 
profundamente a função cognitiva e física. A evolução do quadro clínico favorece 
que os indivíduos com Doença de Parkinson (DP) e Comprometimento cognitivo 
leve (CCL) apresentem declínio cognitivo que pode prejudicar a capacidade de 
lidar com múltiplas tarefas na posição ortostática e durante a marcha e, 
consequentemente, aumentar o risco de quedas, quando comparados a idosos 
saudáveis. Justificativa: Essa pesquisa contribuirá para elucidação das duplas 
tarefas (DT) cognitivo-motoras mais efetivas em Neurogeriatria (idosos com CCL 
e Doença de Parkinson), bem como o estabelecimento de diferenças e 
semelhanças dos comportamentos funcionais e de controle postural, durante o 
equilíbrio estático e dinâmico, entre idosos saudáveis e aqueles com distúrbios 
neurológicos. Desta forma, esta pesquisa certamente favorecerá a estruturação 
de propostas de protocolos de exercícios terapêuticos eficazes e progressivos, 
que incluam duplas tarefas cognitivo-motoras, destinadas à idosos com CCL e 
Doença de Parkinson, preenchendo a grande lacuna existente na literatura 
científica. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Comprometimento cognitivo leve. Doença de 

Parkinson. 

TITLE: FUNCTIONAL EVALUATION AND POSTURAL CONTROL IN 

DIFFERENT DUAL TASKS IN NEUROGYRIER: A COMPARATIVE STUDY 

Abstract 

The process of senescence is characterized by the decline in adaptive response 
required for life activities, associated with increasing susceptibility to disease and 
consequently functional limitations. The interaction between aging and 
neurological pathological processes profoundly impacts cognitive and physical 
function. The evolution of the clinical picture favors individuals with Parkinson's 
Disease (PD) and mild cognitive impairment (CCL) who present with cognitive 
decline, which may impair the ability to deal with multiple tasks in the orthostatic 
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position and during gait and, consequently, increase the risk of falls, when 
compared to healthy elderly. Rationale: This research will contribute to the 
elucidation of the most effective cognitive-motor tasks in Neurogeriatrics (elderly 
with CCL and Parkinson's Disease), as well as the establishment of differences 
and similarities in functional behavior and postural control during static balance 
and dynamic, between healthy elderly and those with neurological disorders. 
Thus, this research will certainly favor the structuring of proposals for protocols 
of effective and progressive therapeutic exercises, including dual cognitive-motor 
tasks, aimed at the elderly with CCL and Parkinson's Disease, filling the great 
gap existing in the scientific literature. 
 
Keywords: Aging. Mild cognitive impairment. Parkinson's disease. 
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TÍTULO: Influência do ritimo musical nas variáveis em condição de dupla tarefa 

cognitivo-motora no equilíbrio estático e dinâmico de idosos saudáveis, com CCL 

e Doença de Parkinson 

Resumo 

Com o envelhecimento são observadas mudanças no comprometimento das 
capacidades físicas e cognitivas, gerando limitações na mobilidade, assim como, 
restringindo as atividades de vida diária. O Comprometimento Cognitivo Leve 
(CCL) é definido como uma zona de transição entre o envelhecimento saudável 
e a demência, sendo comuns déficits de memória. Descrever e analisar a 
influência do ritmo musical nas variáveis em condição de dupla tarefa cognitivo-
motora no equilíbrio estático e dinâmico de idosos saudáveis, com CCL e 
Doença de Parkinson. Os sujeitos foram avaliados durante o projeto de pesquisa 
intitulado “Avaliação posturográfica em diferentes condições de dupla tarefa em 
Neurogeriatria”, da aluna Wildja de Lima Gomes, do Mestrado acadêmico em 
Ciências da Reabilitação da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), 
projeto sob orientação da Profa. Núbia Maria Freire Vieira Lima e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. Nossos achados, apesar de 
estatisticamente não significativos, mostram que o grupo CCL diminui seu 
descolamento total com a música instrumental e aumentou com a música pop, 
podemos inferir que músicas mais agitadas podem causar maior perturbação do 
controle postural, e devem ser utilizadas quando o intuito é ocasionar oscilação 
de equilíbrio. Contudo, em todas as condições de avaliação na posturografia, os 
idosos com CCL exibiram menos acertos em relação aos demais grupos, 
especialmente para a condição de citação de meses e música pop. 
 
Palavras-chave: Comprometimento Cognitivo Leve; Idosos; Equilíbrio Postural; 

TITLE: INFLUENCE OF MUSICAL RHYTHM ON VARIABLES IN DUAL 

COGNITIVE-MOTOR TASK CONDITION IN THE STATIC AND DYNAMIC 

BALANCE OF HEALTHY ELDERLY WITH CCL AND PARKINSON'S DISEASE 

Abstract 

With aging, changes in the impairment of physical and cognitive abilities are 
observed, generating mobility limitations, as well as restricting activities of daily 
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living. Mild Cognitive Impairment (CCL) is defined as a transition zone between 
healthy aging and dementia, with common memory deficits. To describe and 
analyze the influence of musical rhythm on the variables in dual cognitive-motor 
task condition in the static and dynamic balance of healthy elderly with CCL and 
Parkinson's disease. The subjects were evaluated during the research project 
titled "Posturographic evaluation in different conditions of double task in 
Neurogeriatry", by the student Wildja de Lima Gomes, of the academic Master in 
Rehabilitation Sciences of the Faculty of Health Sciences of Trairi (FACISA), 
project under the guidance of Profa. Núbia Maria Freire Vieira Lima and approved 
by the Research Ethics Committee of the institution. Our findings, although 
statistically insignificant, show that the CCL group decreases its total detachment 
with instrumental music and increased with pop music, we can infer that more 
agitated songs may cause more disturbance of the postural control, and should 
be used when the intention is to cause balance oscillation. However, in all of the 
posturography evaluation conditions, the CCL elderly showed less correctness in 
relation to the other groups, especially for the citation condition of months and 
pop music. 
 
Keywords: Cognitive Dysfunction; Aged; Postural Balance; 
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TÍTULO: Coleta, extração e quantificação de substâncias tânicas presentes nas 

diferentes partes da planta Sabiá 

Resumo 

O Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) é uma espécie arbórea, nativa do bioma 
Caatinga, de grande abrangência e de relevante interesse econômico, pelo seu 
potencial madeireiro e forrageiro. Estudos vem sendo desenvolvidos, buscando 
espécies da região Nordeste do Brasil com potencial tanífero, em função da 
exploração desordenada sobre o Angico vermelho (Anadenanthera colubrina) 
para a exploração da casca e seu uso no curtimento de peles. Baseado nisto, 
este estudo teve como objetivo, analisar folhas e casca da espécie sabiá, quanto 
a suas características como produtora de taninos vegetais. Os materiais foram 
secos ao ar, moídos e classificados, nos quais foram utilizados para as 
extrações, sendo utilizados 25 gramas de cada material. O extrato obtido foi 
passado em peneira de 150 “mesh” (0,105 mm), em tecido de flanela, filtrado em 
funil de vidro sinterizado de porosidade 2 e concentrado. Em seguida, foram 
determinados o teor de sólidos totais (TST) e o teor de taninos condensados 
(TTC). As duas partes da planta analisadas apresentaram taninos, porém, a 
casca da planta apresentou maior concentração de taninos condensados 
(8,38%) e menor quantidade de não taninos (1,22%), indicando que dentro do 
extrativo, há uma quantidade de tanino considerável. Conclui-se que a casca do 
sabiá apresenta potencial como produtora de taninos vegetais, sendo necessário 
a realização de estudos para identificar seu potencial no curtimento de peles 
dentre outras formas de utilizações. 
 
Palavras-chave: Floresta seca, Produto Florestal não Madeireiro, Taninos 

vegetais. 

TITLE: TANNIC SUBSTANCES PRESENT IN THE BARK AND LEAVES OF 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. IN A 5 YEAR COMMERCIAL PLAN 

Abstract 

Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) is an arboreal species, native to the 
Caatinga biome, of wide range and relevant economic interest due to its potential 
for logging and fodder. Studies have been carried out to find species from the 
Northeastern region of Brazil with taniferous potential due to the uncontrolled 
exploitation of the Angico vermelho (Anadenanthera colubrina) for the 
exploitation of the bark and its use in tanning. Based on this, this study had the 
objective of analyzing leaves and bark of the species sabiá, as to its 
characteristics as a producer of vegetable tannins. The substrates were air dried, 
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classified and classified, in which they were used for extractions, being used 25 
grams of each material. After extraction, the material was passed through a 150 
“mesh” (0.105 mm) sieve of flannel tissue and filtered through a sintered glass 
funnel of porosity 2, and then concentrated. Total solid content was determined 
(TST), and also the tannin content (TTC). All the parts of the plant analyzed had 
condensed tannins. However, the bark of the plant showed a higher concentration 
of condensed tannins (8.38%) and less amount of non tannins (1.22%), indicating 
that inside the extractive there is a quantity of considerable tannin. It is concluded 
that the bark of the sabiá is potential as a producer of vegetable tannins, and it is 
necessary to carry out studies to identify its potential in the tanning of furs among 
other forms of uses. 
 
Keywords: Dry forest, Non-timber forest product, Vegetable tannins 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SONO E PREVALÊNCIA DE 

SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA EM PACIENTES DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN 

Resumo 

Analisando-se o sono humano, é possível a identificação de uma variedade de 
distúrbios que apresentam inúmeras origens e consequências funcionais. O 
comprometimento do diagnóstico e o tratamento dos distúrbios relacionados a 
ele associado a um público desassistido politicamente em saúde se torna algo 
preocupante. Apesar de tudo isso, as cidades do interior apresentam uma 
considerável qualidade de sono, mesmo a custo de uma congruência de fatores 
sociais, ambientais e fisiológicos que impactam nessas questões. A urbanização 
contribuiu fortemente para que houvesse estressores suficientes para provocar 
essa problemática de mudança. A amostra do estudo contou com sujeitos 
atendidos na unidade básica de saúde (UBS) do bairro da Boa Passagem, 
localizadas no município de Caicó-RN. O grupo amostral foi composto por 
adultos jovens e idosos de ambos os sexos, selecionados através do método de 
amostragem por conveniência e de forma não probabilística. Todos os 
participantes da pesquisa serão maiores de 18 anos. A participação foi 
voluntária, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido – TCLE. Esses estudos contaram, porém com uma amostra 
populacional de 6 participantes que foram categoricamente abordados na 
unidade de saúde básica da Boa Passagem.O presente projeto tentou colher os 
dados mais eficientes sobre qualidade do sono e a presença de sonolência 
excessiva diurna em pacientes da Boa Passagem. 
 
Palavras-chave: sono, Caió 

TITLE: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SONO E PREVALÊNCIA DE 

SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA EM PACIENTES DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN 

Abstract 

By analyzing human sleep, it is possible to identify a variety of disorders that have 
innumerable origins and functional consequences. The commitment to diagnosis 
and treatment of disorders related to it associated with a politically unhealthy 
public in health becomes a matter of concern. Despite all this, the cities of the 
interior present a considerable quality of sleep, even at the cost of a congruence 
of social, environmental and physiological factors that impact on these issues. 
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Urbanization strongly contributed to the existence of sufficient stressors to 
provoke this problem of change. The sample of the study included subjects 
attended at the basic health unit (UBS) of the Boa Passagem neighborhood, 
located in the municipality of Caicó-RN. The sample group consisted of young 
and elderly adults of both sexes, selected through the convenience sampling 
method and non-probabilistically. All participants will be 18 years of age or older. 
Participation was voluntary, through the signing of the Term of Free and Informed 
Consent - TCLE. The present study tried to collect the most efficient data on sleep 
quality and the presence of excessive daytime sleepiness in patients of the Good 
Passage . 
 
Keywords: sleep, Caico 
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TÍTULO: APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE PINHÃO MANSO (Jatropha 

curcas L.) E DA MADEIRA DE Eucalyptus spp. NA PRODUÇÃO DE 

BRIQUETES 

Resumo 

O trabalho tem como objetivo produzir e avaliar a qualidade de briquetes a partir 
do aproveitamento dos resíduos de pinhão manso associados aos resíduos de 
Eucalipto. Na produção dos briquetes foram estabelecidos cinco tratamentos, 
sendo: T1 – 100% Eucalipto, T2 - 75% Eucalipto e 25% Pinhão Manso, T3 - 50% 
Eucalipto e 50% Pinhão Manso, T4 - 75% Pinhão Manso e 25% Eucalipto e T5 - 
100% Pinhão Manso. Foram adotados os seguintes parâmetros de briquetagem: 
temperatura de 120° C, pressão de 1500 PSI, tempos de prensagem e 
resfriamento de 5 minutos e umidade média de 7,71% para o Eucalipto e 8,22% 
para o Pinhão Manso. Para análise da qualidade dos briquetes determinou-se 
as dimensões, densidade aparente, densidade energética, carga de ruptura, 
poder calorífico útil e umidade de equilíbrio higroscópico. Os dados foram 
submetidos aos testes de Lilliefors para testar a normalidade, e Cochran para 
testar a homogeneidade das variâncias. Em seguida, procedeu-se à análise de 
variância pelo teste F, sendo as médias comparadas pelo teste Tukey. Conclui-
se que o resíduo de Eucalyptus apresentou melhores índices de densidade a 
granel, densidade energética, teor de carbono fixo, teor de cinzas, poder 
calorífico superior e poder calorífico útil. Com base nesses dados e nos 
parâmetros de qualidade dos briquetes, recomenda-se os tratamentos 2 e 3. 
 
Palavras-chave: briquetagem; geração de energia; resíduos agroflorestais. 

TITLE: QUALITY OF BRIQUETES PRODUCED WITH RESIDUES OF PINSO 

MANSO (Jatropha curcas L.) AND EUCALYPTUS. 

Abstract 

The work aims to produce and evaluate the quality of briquettes from the use of 
the jatropha residues associated to the Eucalyptus residues. In the production of 
briquettes, five treatments were established: T1 - 100% Eucalyptus, T2 - 75% 
Eucalyptus and 25% Pinhão Manso, T3 - 50% Eucalyptus and 50% Pinhão 
Manso, T4 - 75% Pinhão Manso and 25% Eucalyptus e T5 - 100% Pinhão Manso. 
The following briquetting parameters were adopted: temperature of 120 ° C, 
pressure of 1500 PSI, press and cooling times of 5 minutes and average humidity 
of 7.71% for Eucalyptus and 8.22% for Pinhão Manso. For the analysis of the 
quality of the briquettes the dimensions, apparent density, power density, rupture 
loading, useful calorific value and hygroscopic equilibrium moisture were 
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determined. The data were submitted to the Lilliefors tests to test normality, and 
Cochran to test the homogeneity of the variances. Subsequently, the F test was 
performed, and the means were compared by the Tukey test. It is concluded that 
the Eucalyptus residue had better rates of bulk density, energy density, fixed 
carbon content, ash content, higher calorific value and useful calorific value. 
Based on these data and on the quality parameters of the briquettes, treatments 
2 and 3 are recommended. 
 
Keywords: briquetting; power generation; waste agroforestry. 
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TÍTULO: Evolução de sequências repetitivas em uma espécie de Centropomus 

do Atlântico Ocidental 

Resumo 

A família Centropomidae é composta pelo gênero Centropomus, que apresenta 
seis espécies com ocorrência no Oceano Atlântico Ocidental. Algumas destas 
espécies são consideradas crípticas, por apresentarem características 
morfológicas pouco resolutivas para fins de identificação. Apesar do grande 
interesse como recurso natural e para cultivo, aspectos sobre sua diversidade e 
padrões cariotípicos são pouco conhecidos. Neste trabalho a espécie C. 
undecimalis foi analisada citogeneticamente através de métodos clássicos 
(coloração convencional, bandamento C, Ag-RONs), coloração com 
fluorocromos AT- e GC-específicos, e mapeamento cromossômico in situ dos 
genes RNAr 18S e 5S. A espécie apresentou 2n=48 cromossomos 
acrocêntricos, com sítios ribossomais (Ag-RON/DNAr 18S/Mitramicina+) no 
segundo par cromossômico, em posição intersticial do braço longo em C. 
undecimalis. O par organizador nucleolar (par 2) se mostra um marcador 
citotaxonômico resolutivo para a espécie. Os dados gerados indicam um padrão 
de sequências ribossomais conservado em relação a vários outros grupos de 
Perciformes. Análises complementares outras sequências repetitivas serão úteis 
para esclarecer o nível de conservadorismo cromossômico dentro da família. 
 
Palavras-chave: Citogenética de peixes, evolução cromossômica, DNAr 

TITLE: Evolution of repetitive sequences in a species of Centropomus of the 

Western Atlantic 

Abstract 

The Centropomidae (snooks) is exclusively composed by the genus 
Centropomus, which presents six species occurring in the Western Atlantic 
Ocean. Some of these species are considered cryptic because they present 
morphological traits with little taxonomic resolution. Despite the great interest as 
a natural resource and for cultivation, aspects about its diversity and karyotypic 
patterns are little known. In this work the species C. undecimalis was 
cytogenetically analyzed through classical methods (conventional staining, C-
banding, Ag-RONs), staining with AT- and GC-specific fluorochromes, and in situ 
chromosome mapping of 18S and 5S RNAr genes. The species presented 2n = 
48 acrocentric chromosomes, with ribosomal sites (Ag-RON / DNAr 18S / 
Mithramycin +) on the second chromosomal pair, in terminal position of the long 
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arm. The nucleolar pair (par 2) is a precise cytotaxonomic marker for the species. 
The data indicates a conserved ribosomal sequence pattern in relation to several 
other groups of Perciformes. Complementary analyzes with prospection of other 
repetitive sequences will be useful to clarify the level of chromosomal 
conservatism within the family. 

 
Keywords: Fish cytogenetics, chromosome evolution, rDNA 
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TÍTULO: Percepções e vivências de gestores estratégicos e operacionais sobre 

a qualidade em saúde: estudo comparativo 

Resumo 

Introdução: A qualidade é uma temática emergente que vem sendo bastante 
discutida. Verifica-se a importância de conhecer as percepções e vivências dos 
gestores nessa temática, de modo a subsidiar o direcionamento adequado para 
alcançar a qualidade da assistência. Objetivo: Analisar e comparar as 
percepções e vivências de gestores estratégicos e operacionais de um hospital 
universitário sobre a qualidade em saúde. Método: Trata-se de estudo do tipo 
descritivo, transversal, com abordagem mista, realizado no âmbito do Hospital 
Universitário Onofre Lopes. A população foi composta pelos gestores 
estratégicos e operacionais, totalizando 60 pessoas. Os dados foram coletados 
entre os meses de novembro de 2017 a abril de 2018, a partir de entrevista 
individual. A análise foi realizada a partir de estatística descritiva simples e 
análise textual lexicográfica. Resultados: Por meio da Classificação Hierárquica 
Descendente (CHD), foram analisados 593 segmentos de texto, retendo 81,96% 
do total de textos para elucidação das classes: “Influência do modelo de gestão”, 
“Ferramentas de gestão da qualidade”, “Concepções de qualidade em saúde” e 
“Ações de promoção em saúde”. Conclusão: Verificou-se que não existem 
diferenças significativas entre a concepção da qualidade em saúde de gestores 
estratégicos e operacionais. Eles relacionaram a qualidade à resolutividade do 
atendimento aos usuários, bem como a um bom relacionamento entre 
profissionais e consequente melhoria no processo de trabalho. 
 
Palavras-chave: Qualidade; Gestão da Qualidade; Gestão em Saúde. 

TITLE: Perceptions and experiences of strategic and operational managers on 

health quality: a comparative study 

Abstract 

Introduction: Quality is an emerging issue that has been much discussed. It is 
important to know the perceptions and experiences of the managers in this 
theme, in order to subsidize the appropriate direction to reach the quality of the 
assistance. Objective: To analyze and compare the perceptions and experiences 
of strategic and operational managers of a university hospital on health quality. 
Method: This is a descriptive, cross-sectional study with a mixed approach, 
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carried out at the University Hospital Onofre Lopes. The population was 
composed of strategic and operational managers, totaling 60 people. Data were 
collected between November 2017 and April 2018, from individual interview. The 
analysis was performed from simple descriptive statistics and lexicographic 
textual analysis. Results: By means of the Descending Hierarchical Classification 
(CHD), 593 text segments were analyzed, retaining 81.96% of the total texts to 
elucidate the classes: "Influence of the management model", "Quality 
management tools" Concepts of quality in health "and" Actions of promotion in 
health ". Conclusion: It was verified that there are no significant differences 
between the health quality conception of strategic and operational managers. 
They related the quality to the resolution of the service to the users, as well as a 
good relationship between professionals and consequent improvement in the 
work process. 
 
Keywords: Quality; Quality management; Health Management. 
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CÓDIGO: OU0188 

AUTOR: EZEQUIEL BENIGNO RESENDE 

ORIENTADOR: PETALA TUANI CANDIDO DE OLIVEIRA SALVADOR 

 

 

TÍTULO: CONCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DE GESTORES DE UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO SOBRE A QUALIDADE EM SAÚDE 

Resumo 

 

Objetivo: Compreender a concepção que os gestores operacionais e 
estratégicos de um hospital universitário possuem acerca da qualidade em 
saúde. 

 

Métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa. 
Participaram 60 gestores que desenvolvem suas atividades em unidades 
operacionais e estratégicas do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). O 
conteúdo textual foi submetido à análise lexicográfica e a análise dos dados foi 
realizada a partir de literatura oportuna. 

 

Resultados: Cinco classes foram analisadas: concepção processual, gerencial, 
prestação do cuidado, estrutural e psicológica e relacionamento interpessoal. 
Observou-se que os gestores compreendem a qualidade em saúde como uma 
consequência multifatorial da cultura da qualidade adotada por gestores e 
prestadores de serviço da instituição. 

 

Conclusão: Os gestores compreendem qualidade em saúde como um conjunto 
de fatores que propiciem o bem-estar tanto dos pacientes como dos profissionais 
que compõem a instituição. 

 
 
Palavras-chave: Qualidade em saúde; Gestão; Hospital. 

TITLE: CONCEPTIONS AND LIVING OF MANAGERS OF A UNIVERSITY 

HOSPITAL ON QUALITY IN HEALTH 

Abstract 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1269 

 

 

Objective: To understand the conception that the operational and strategic 
managers of a university hospital have about health quality. 

 

Methods: This is a descriptive, qualitative approach. Sixty managers participated 
in the activities and operational units of the University Hospital Onofre Lopes 
(HUOL). The textual content was submitted to lexicographic analysis, and the 
analysis of the data was made from a timely literature. 

 

Results: Five classes were analyzed: procedural design, management, care 
delivery, structural and psychological and interpersonal relationship. It was 
observed that health quality is a multifactorial consequence of the quality culture 
adopted by the institution's managers and service providers. 

 

Conclusion: Managers understand health quality as a set of factors that promote 
the well-being of both the patients and the professionals who make up the 
institution. 

 
 
Keywords: Quality in health; Management; Hospital. 
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TÍTULO: implementação de interface amigável de análise de genes 

diferencialmente expressos 

Resumo 

Diversos software estão disponíveis para a análise de genes diferencialmente 
expressos, cada um usando diversos métodos estatísticos, e analisando a 
expressão diferencial sob diferentes condições para cada gene. No entanto, eles 
podem gerar diferentes resultados e muitos pesquisadores têm apresentado 
dificuldades para usá-los por causa da alta curva de aprendizado, pois eles 
requerem conceitos de áreas distintas como estatística e linguagens de 
programação. Durante a execução do plano de trabalho anterior foi criado o R-
Peridot, uma ferramenta que faz uso de pacotes desenvolvidos usando as 
linguagens de programação Java e R, para possibilitar a análise de genes 
diferencialmente expressos usando processamento paralelo, com uma interface 
gráfica intuitiva ou com uma interface de linha de comando. R-Peridot faz a 
análise dos dados de entrada fornecidos pelo usuário usando os pacotes DESeq, 
DESeq2, sSeq, EBSeq e edgeR da linguagem R. O usuário pode modificar os 
módulos de análise ou pós-análise e ainda adicionar os seus próprios módulos, 
usando o “Modules Manager” dentro do R-Peridot. Para aprimorar o projeto, 
aprimoramos as interfaces, desenvolvemos uma página web do projeto, 
preparamos instaladores para vários sistemas operacionais, tornamos a 
ferramenta open-source e demos início ao registro de software. Com estas 
funcionalidades, o projeto procura ajudar pesquisadores com ou sem 
conhecimentos de programação à realizar análises de expressão diferencial 
facilmente. 
 
Palavras-chave: gene. expressão gênica. interface gráfica. 

TITLE: Implementation of a friendly interface for gene differential expression 

analysis 

Abstract 

Several software are available for the analysis of differentially expressed genes, 
each using several statistical methods, and analyzing differential expression 
under different conditions for each gene. However, they can generate different 
results and many researchers have presented difficulties to use them because of 
high learning curve, requiring concepts of distinct areas such as statistics and 
programming languages. During the execution of the previous work plan, R-
Peridot was created, a tool that makes use of deployed packages developed in 
the Java and R programming languages, to allow gene differential expression 
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analysis data using parallel processing, with an intuitive graphical user interface 
or with an command line interface. R-Peridot makes an analysis of the input data 
given by the user through the R packages DESeq, DESeq2, sSeq, EBSeq and 
edgeR for RNA-Seq analysis. The user can modify the analysis and post-analysis 
modules and even add his own modules with more R packages using the 
Modules Manager inside R-Peridot. In order to enhance the project and prepare 
it for publication, we improved the interfaces, developed a web page for the 
project, prepared installers for several operating systems, made the whole project 
open-source and started the software registry process. With these features, the 
project aim to help researchers, with or without previous knowledge of 
programming, to do gene differential expression analysis easily. 
 
Keywords: genes. gene expression. graphic interface 
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TÍTULO: Aquisição, processamento e análise de vídeo de profundidade para o 

estudo de comportamento animal 

Resumo 

Novas tecnologias no ramo da eletrofisiologia vem contribuindo de forma 
significativa para avanços na neurociência. O uso de circuitos atrelados ao 
imageamento da atividade neuronal são métodos chave para o completo 
monitoramento de processos fisiológicos naturais, apesar disso, pouco foi 
desenvolvido e implementado com sucesso nessa área. Esse trabalho visa 
aplicar técnicas de monitoramento e imagem usando como receptor um aparelho 
kinect. Combinando assim registros de vídeo, que conseguem executar uma 
análise de profundidade para melhor captar movimentos espontâneos dos 
animais, fornecendo informações detalhadas que permitem a dedução de 
posturas do animal. Usando a plataforma Kinect para Windowns SDK 2.0 
obtivemos registros precisos da localização e orientação do rato em ambiente 
controlado. Os dados estão em fase de pré-processamento utilizando o software 
Image Processing Toolbox e OpenCV. O desenvolvimento e padronização 
desses métodos de imageamento com análise de profundidade, facilitará a 
compreensão de comportamentos naturais dos organismos, corroborando para 
o estudo do comportamento animal. 

 
Palavras-chave: comportamento animal; análise de profundidade; kinect; 

neurofisiologia 

TITLE: Video Acquisition, Processing, and Analysisfor the study of animal 

behavior 

Abstract 

New technologies in the field of electrophysiology have been contributing 
significantly to advances in neuroscience. The use of circuits linked to the imaging 
of neuronal activity are key methods for the complete monitoring of natural 
physiological processes, nevertheless, little has been developed and 
implemented successfully in this area. This work aims to apply monitoring and 
imaging techniques using as receiver a kinect device. Combining video records, 
which can perform a depth analysis to better capture spontaneous movements of 
the animals, providing detailed information that allows the deduction of animal 
postures. Using the Kinect platform for Windowns SDK 2.0 we obtained precise 
records of the location and orientation of the mouse in a controlled environment. 
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The data are in the pre-processing phase using Image Processing Toolbox and 
OpenCV software. The development and standardization of these imaging 
methods with depth analysis will facilitate the understanding of the natural 
behaviors of organisms, corroborating the study of animal behavior. 
 
Keywords: animal behavior; depth analysis; kinect; neurophysiology. 

  



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1274 
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TÍTULO: ANÁLISE DA CONTAMINAÇÃO NO MANUSEIO DO MICROSCÓPIO 

OPERATÓRIO EM ODONTOLOGIA E EFICÁCIA DO PROTOCOLO DE 

DESINFECÇÃO DE SUAS SUPERFÍCIES 

Resumo 

 

O avanço da tecnologia tem tornado cada vez melhor e mais preciso o trabalho 
na odontologia. O uso da tecnologia aliado ao aprimoramento de técnicas e bons 
materias tem tornado a odontologia cada vez menos invasiva, menos curativa e 
mais confortável para o profissional e também para o paciente, possibilitando um 
trabalho mais apurado, sofisticado, personalizado e mais exato, sendo hoje a 
odontologia baseada em conceitos com o máximo de conservação e 
proservação. Uma das tecnologias que se faz presente nos consultórios 
odontológicos e na rotina do cirurgião-dentista é o microscópio clínico operatório 
que possibilita a magnificação do campo operatório bem como melhor 
iluminação dos procedimentos. Essa nova possibilidade de tratamento se faz 
presente nas diversas especialidades da odontologia, como a endodontia, a 
periodontia, a dentística, prótese, patologia oral, entre várias outras. Então esta 
tecnologia aliada ao bom conhecimento do profissional tem mostrado resultados 
dos diagnósticos e tratamentos ainda melhores, mais apurados. Porém, por se 
tratar de um novo objeto que compõe o consultório odontológico, é necessário 
ter cautela, estudo e treinamento quanto ao uso e manuseio do microscópio 
clínico operatório, cuidados estes especialmente na área da biosegurança uma 
vez que a rotina de trabalho do cirurgião-dentista o expõe a graves riscos de 
contaminação das superfícies e infeccção cruzada. 

 
 
Palavras-chave: Microscópio Operatório; Contaminação, Desinfecção 

TITLE: ANALYSIS OF CONTAMINATION IN THE HANDLING OF THE 

OPERATIVE MICROSCOPE IN DENTISTRY AND EFFECTIVENESS OF THE 

PROTOCOL OF DISINFECTION OF ITS SURFACES 

Abstract 
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The advancement of technology has made dentistry work ever better and more 
accurate. The use of technology together with the improvement of techniques 
and good materials has made dentistry less invasive, less curative and more 
comfortable for the professional and also for the patient, enabling a more 
accurate, sophisticated, personalized and more accurate work, being today 
dentistry based on concepts with maximum preservation and proservation. One 
of the technologies that is present in the dental offices and in the routine of the 
dentist is the surgical microscope that allows the magnification of the operative 
field as well as better illumination of the procedures. This new possibility of 
treatment is present in the various dentistry specialties, such as endodontics, 
periodontics, dentistry, prosthesis, oral pathology, among many others. So this 
technology combined with the good knowledge of the professional has shown 
results of the diagnoses and treatments even better, more accurate. However, 
because it is a new object that makes up the dental office, it is necessary to have 
caution, study and training regarding the use and handling of the operative clinical 
microscope, these care especially in the area of biosafety since the routine of the 
surgeon- or exposes you to serious risks of surface contamination and cross-
infection. 

 
 
Keywords: Operating Microscope; Contamination, Disinfection 
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TÍTULO: Estratégias e ferramentas da gestão da qualidade utilizadas por 

gestores estratégicos e operacionais de um hospital universitário 

Resumo 

Objetivo: mapear as estratégias e ferramentas da gestão da qualidade utilizadas 
por gestores estratégicos e operacionais de um hospital universitário. Método: 
pesquisa descritiva, transversal, com abordagem quantitativa, realizada no 
âmbito do hospital universitário Onofre Lopes (HUOL). Os dados foram coletados 
a partir de entrevista individual e analisados a partir de estatística descritiva 
simples. Resultados: dos 60 gestores entrevistados, 32 (53%) eram mulheres. 
Apresentaram idade média de 45 anos, com o mínimo de 27 e o máximo de 66 
anos. Atuavam como gestores há em média 5 anos, com o mínimo de atuação 
de 5 meses e o máximo de 34 anos. Todos os entrevistados possuíam formação 
em ensino superior, sendo mais frequente a graduação em Medicina, Farmácia 
e Ciências Contábeis. Apenas um gestor era graduado em Gestão Hospitalar. 
Ao analisar as ferramentas de gestão da qualidade que foram mencionadas 
como utilizadas pelos gestores do HUOL, destaca-se que 26,6% da população 
entrevistada citou a utilização de planejamento como uma das ou a ferramenta 
de qualidade utilizada e 13,3% disse utilizar o ciclo PDCA. Conclusão: foram 
citados diferentes tipos e ferramentas de qualidade, porém percebe-se ainda 
uma gestão formada por profissionais que ocupam o cargo por experiência 
adquirida e não por capacitação. Ressaltou-se que a gestão da qualidade é 
fundamental para uma instituição de saúde e deve ser mais explorada por esses 
gestores. 

 
Palavras-chave: Gestão Hospitalar;Ferramentas de qualidade;Gestão da 

Qualidade 

TITLE: Strategies and tools of quality management used by strategic and 

operational managers of a university hospital 

Abstract 

Objective: To map the strategies and tools of quality management used by 
strategic and operational managers of a university hospital. Method: descriptive, 
cross-sectional research, with quantitative approach, carried out at the university 
hospital Onofre Lopes (HUOL). The data were collected from an individual 
interview and analyzed from simple descriptive statistics. Results: Of the 60 
managers interviewed, 32 (53%) were women. They had a mean age of 45 years, 
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with a minimum of 27 and a maximum of 66 years. They worked as managers for 
an average of 5 years, with a minimum of 5 months and a maximum of 34 years. 
All the interviewees had training in higher education, being more frequent the 
graduation in Medicine, Pharmacy and Accounting Sciences. Only one manager 
was a graduate in Hospital Management. In analyzing the quality management 
tools that were mentioned as used by HUOL managers, it is noteworthy that 
26.6% of the interviewed population cited the use of planning as one of the quality 
tool or used and 13.3% said to use the PDCA cycle. Conclusion: different types 
and quality tools were mentioned, but a management composed of professionals 
who occupy the position by acquired experience and not by qualification is still 
perceived. It was emphasized that quality management is fundamental for a 
health institution and should be further explored by these managers. 
 
Keywords: Hospital Management; Quality tools; Quality management 
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TÍTULO: Um algoritmo de pré processamento de imagens para identificação de 

melanoma por meio do método ABCD 

Resumo 

O tratamento precoce de um melanoma, um dos mais comuns tipos de câncer, 
aumenta significativamente as chances de cura da doença. Ferramentas 
computacionais podem ser utilizadas para agilizar o processo de identificação de 
doenças como essa e ainda podem aumentar a precisão do diagnóstico. O 
método ABCD é um método de identificação de melanomas desenvolvido por 
Soares e que tem potencial de ser implementado em software a partir de 
processamento de imagens. Este documento apresenta um algoritmo de pré 
processamento para as imagens com manchas (que podem ou não ser câncer) 
para gerar resultados úteis para os algoritmos do método ABCD. O algoritmo 
obteve resultados bons e ruins dependendo do tipo de imagem de entrada. 
 
Palavras-chave: Câncer de pele.Método ABCD.Processamento de imagens 

biomédicas. 

TITLE: An algorithm for preprocessing images to identify melanoma using the 

ABCD method 

Abstract 

Early treatment of a melanoma, one of the most common types of cancer, 
significantly increases the chances of curing the disease. Computational tools 
can be used to speed up the process of identifying diseases like this and can 
even increase the precision of the diagnosis. The ABCD method is a method of 
identifying melanomas developed by Soares and has potential to be implemented 
in software from image processing. This work presents a preprocessing algorithm 
for images with stains (which may be or may be not cancer) to generate useful 
results for the algorithms of the ABCD method. The algorithm obtained good and 
bad results depending on the type of input image. 
 
Keywords: Skin cancer.ABCD Method.Computational processing of biomedical 

images. 
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TÍTULO: Estudo da percepção sobre os processos de geração de resíduos 

durante a formação em odontologia 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Nos dias atuais, questões envolvendo o meio ambiente são de 
grande importância para a manutenção da vida na Terra de maneira sustentável. 
Sendo assim, a geração de resíduos nos serviços de saúde torna-se um grande 
problema a ser solucionado, devido ao seu grau de contaminação, que põe em 
risco não só a saúde da população, mas também do meio ambiente, 
necessitando serem tratados e levados ao destino final de forma adequada. 
Assim, surge a necessidade de se sensibilizar estudantes, docentes e servidores 
que lidam diretamente com esses resíduos, desde sua geração e manuseio até 
seu destino final. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é conhecer a percepção 
dos estudantes, professores e funcionários do setor de limpeza da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte a respeito do manejo dos resíduos gerados nas 
clínicas integradas da referida instituição. METODOLOGIA: Será elaborado e 
aplicado um questionário aberto. As respostas serão sistematizadas utilizando-
se de elementos da análise de conteúdo. Também serão feitas observações das 
etapas de segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos; além do 
dimensionamento da fração mássica de alguns resíduos específicos do serviço. 
 
Palavras-chave: Resíduos do serviço de saúde; Resíduos tóxicos; Resíduos 

odontológicos 

TITLE: PERCEPTION OF STUDENTS, TEACHERS AND THE CLEANING 

TEAM OF THE UFRN DEPARTMENT OF DENTISTRY ABOUT THE WASTE 

OF THE HEALTH SERVICE 

Abstract 

INTRODUCTION: Today, issues involving the environment are of great 
importance for the maintenance of life on Earth in a sustainable way. Thus, the 
generation of waste in health services becomes a major problem to be solved, 
due to its degree of contamination, which puts at risk not only the health of the 
population, but also the environment, needing to be treated and taken to the final 
destination in an appropriate way. Thus, there is a need to sensitize students, 
teachers and servers that deal directly with this waste, from its generation and 
handling to its final destination. OBJECTIVE: The objective of this study is to 
know the perception of students, teachers and employees of the cleaning sector 
of the Federal University of Rio Grande do Norte regarding the management of 
residues generated in the integrated clinics of this institution. METHODOLOGY: 
An open questionnaire will be developed and applied. The answers will be 
systematized using elements of the content analysis. Observations will also be 
made on the stages of segregation, packaging and transportation of waste; 
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besides the dimensioning of the mass fraction of some specific residues of the 
service. 
 
Keywords: Waste from the health service; Toxic waste; Dental waste. 
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TÍTULO: Continuação dos estudos de métodos para análise e identificação de 

genes diferencialmente expressos 

Resumo 

Diversas ferramentas de análise de genes diferencialmente expressos - DGEs 
(sigla em inglês) foram desenvolvidas e cada uma possuindo diferentes métodos 
estatísticos. No entanto, pesquisadores da área biológica demonstram 
dificuldades ao utilizar essas ferramentas, tendo em vista que estes métodos 
podem gerar diversificados resultados e isto causa uma alta curva de 
aprendizado dos profissionais do ramo biológico, o qual requer conhecimento em 
programação e estatística. Este plano de trabalho tem como objetivo 
implementar módulos de métodos estatísticos e promover uma interface gráfica 
intuitiva ou com uma linha de comando para o R-peridot. Instaladores foram 
desenvolvidos para diferentes sistemas operacionais e a ferramenta open-
source foi registrada. 
 
Palavras-chave: Gene. expressão gênica. interface gráfica. 

TITLE: Continuation of studies of methods for analysis of differentially expressed 

genes 

Abstract 

Several differentially expressed genes (DGEs) analysis tools have been 
developed and each one has different statistical methods. However, researchers 
in the biological area are having difficulties in using these tools, since these 
methods can generate diverse results and causing a high learning curve of 
biological professionals, which requires knowledge in programming and statistics. 
This work plan aims to implement modules of statistical methods and to promote 
an intuitive graphical interface and with a command line for R-peridot. Installers 
were developed for different operating systems and the open-source tool was 
registered. 
 
Keywords: Genes. gene expression. graphic interface 
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TÍTULO: Desenvolvimento de tecnologias sem fios para processamento de 

dados de eletromiografia do assoalho pélvico 

Resumo 

 

A eletromiografia (EMG) é um método utilizado para realizar o monitoramento da 
atividade elétrica das fibras musculares e membranas por meio de eletrodos 
superficiais ou agulhas. Hoje em dia o EMG é utilizado em diversas áreas, como 
na medicina, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia e até na robótica para a 
criação de próteses que são acionadas com a atividade elétrica muscular. 

 

Essa tecnologia é mais comumente encontrada nas áreas médicas e na 
fisioterapia para avaliação da atividade elétrica em músculos específicos, um 
exemplo de aplicação nessa área são as avaliações do assoalho pélvico, que 
são realizadas para verificar a força da musculatura e ajudar no tratamento de 
disfunções, a maioria dessas avaliações requerem que o paciente permaneça 
em repouso ou em atividades moderadas, devido à dificuldade de movimentação 
causada pelo acoplamento por fios entre os componentes de captação e a 
interface de visualização dos dados, e é exatamente isso que motiva esse 
trabalho, desenvolver um meio de captação que possibilite uma maior 
mobilidade do paciente permitindo a execução de exercícios que se aproximem 
das situações reais de cada paciente e dessa forma melhorar a avaliação. 

 
 
Palavras-chave: EMG. Eletromiografia. Fisioterapia. Assoalho pélvico. 

TITLE: Development of wireless technologies for data processing of pelvic floor 

electromyography 

Abstract 

 

Electromyography (EMG) is a method used to monitor the electrical activity of 
muscle fibers and membranes by means of superficial electrodes or needles. 
Nowadays the EMG is used in several areas, such as medicine, physiotherapy, 
odontology, speech therapy and even in robotics for the creation of prosthesis 
that are triggered by muscular electrical activity. 
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This technology is most commonly found in the medical and physiotherapy areas 
for assessing electrical activity in specific muscles. An example of this is pelvic 
floor assessments, which are performed to check the strength of the muscles and 
help in the treatment of dysfunctions, most of these evaluations require the 
patient to remain at rest or in moderate activities, due to the difficulty of movement 
caused by the wired coupling between the capture components and the data 
visualization interface, and that is exactly what motivates this work, that develops 
a means of capitation for allowing a greater mobility of the patient during the 
execution of exercises that approximates of the real situations of each patient 
and thus improve the evaluation. 

 
 
Keywords: EMG. Electromyography. Physiotherapy. Pelvic floor. 
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TÍTULO: Cirurgia periodontal para correção de sorriso gengival: um resultado 

clínico após 20 anos de acompanhamento 

Resumo 

 

O sorriso gengival é caracterizado pela exposição excessiva da gengiva (EEG) 
quando o paciente sorri, e o mesmo se relaciona com fatores etiológicos distintos 
e/ou associados. Tem como efeito adverso uma distorção na percepção da 
atratividade, simpatia, confiabilidade, inteligência e autoconfiança do paciente. 
Logo a correção da EEG é um elemento indispensável não apenas na estética 
do sorriso, mas também na autoestima do paciente. Possui alguns métodos de 
tratamento, sendo a cirurgia periodontal indicada quando há a necessidade do 
aumento da coroa clínica e/ou ajuste do fenótipo periodontal subjacente. A 
eficácia e longevidade depende da escolha da técnica e perfil periodontal do 
paciente. 

 
 
Palavras-chave: Sorriso gengival. Estética. Odontologia. 

TITLE: Periodontal surgery for correction of excessive gingival display: 20 years 

of follow-up 

Abstract 

 

The excessive gingival display (EGD) or ”gummy smile” characterized by 
excessive exposure of the gingiva when the patient smiles, and the same is 
related to etiological factors. Its adverse effect is a distortion in the patient's 
perception of attractiveness, sympathy, reliability, intelligence and self-
confidence. Therefore, correction is an indispensable element not only in the 
esthetics of the smile, but also in the patient's self-esteem and functional. It has 
some treatment methods and its efficacy and longevity depends on the choice of 
technique regarding the patient's periodontal biotype. 

 
 
Keywords: Gummy smile. Esthetics. Dentistry. 
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CÓDIGO: OU1394 
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TÍTULO: Avaliação da validade convergente e discriminante da versão brasileira 

do Adult Eating Behavior Questionnaire (AEBQ-Br) 

Resumo 

O Adult Eating Behavior Questionnaire (AEBQ) permite obter o delineamento do 
comportamento alimentar por meio da avaliação de oito dimensões, permitindo 
uma representação mais ampla e eficaz. Esse plano de trabalho objetivou a 
realização de procedimentos estatísticos específicos de modo a contribuir com 
o processo de validação. O processo de validação da versão brasileira do 
questionário (AEBQ-Br) ainda está em andamento, e inclui a caracterização dos 
escores de pontuação. Os participantes devem ser brasileiros com no mínimo 18 
anos, sendo recrutados de forma online¸ onde preenchem o questionário pela 
plataforma do Google Docs, e fornecem dados como idade, peso e altura. Para 
a análise dos resultados parciais foram selecionadas duas dimensões, 
Superalimentação e Subalimentação Emocional, utilizando o SPSS. O AEBQ-Br 
atingiu um n de 91 voluntários até o momento, prevalecendo o sexo feminino. Na 
dimensão de Superalimentação Emocional, as situações de ansiedade, irritação 
ou preocupação mostraram maior incidência, já a Subalimentação Emocional 
teve maior concordância com as afirmativas referentes a situações de raiva ou 
irritação. Houve correlação negativa entre as duas dimensões e correlação 
estatística entre a idade e a dimensão de Superalimentação Emocional. Desse 
modo, percebe-se que com o avançar da idade, a resposta alimentar frente as 
emoções diminuem. Os resultados encontrados mostraram-se promissores para 
indicativos da validade do AEBQ-Br. 
 
Palavras-chave: Comer emocional. Comportamento alimentar. Validação. 

TITLE: Convergence and discrimination evaluation of the Brazilian version of the 

Adult Eating Behavior Questionnaire (AEBQ-Br) 

Abstract 

The Adult Eating Behavior Questionnaire (AEBQ) allows to obtain a food behavior 
delineation for the evaluation of large dimensions, allowing a broader and more 
effective action. This work plan aimed at carrying out specific statistical 
procedures in order to contribute to the validation process. The validation process 
of the Brazilian version of the questionnaire (AEBQ-Br) is still ongoing, and 
includes the characterization of the scores. Participants must be Brazilian, at least 
18 years old and be recruited online¸ where they fill out the questionnaire through 
the Google Docs platform, and provide data such as age, weight and height. For 
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the analysis of partial results, two dimensions, Emotional Over-Eating and 
Emotional Under-Eating, were selected using SPSS. The AEBQ-Br reached n n 
of 91 volunteers so far, with the female prevailing. In the dimension of Emotional 
Over-Eating, anxiety, irritation or worry situations showed a higher incidence, 
since Emotional Under-Eating was more concordant with affirmations referring to 
situations of anger or irritation. There was a negative correlation between the two 
dimensions and statistical correlation between age and the Emotional Over-
Eating dimension. In this way, it is perceived that with the advancing age, the 
food response to the emotions diminish. The results found were promising to 
indicate the validity of AEBQ-Br. 

 
Keywords: Emotional eating. Eating behavior. Validation 
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TÍTULO: Resíduos produzidos em ambiente de formação acadêmica em 

odontologia: a percepção dos atores sobre os processos envolvidos 

Resumo 

 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) necessitam serem tratados e levados 
ao destino final de forma adequada. A sensibilização de todos que lidam com os 
mesmos é imprescindível, desde a geração até a disposição final. Buscando 
conhecer a percepção dos atores envolvidos na formação de odontólogos sobre 
o impacto desses resíduos gerados no percurso da formação desses 
profissionais, foi elaborado um questionário para discentes, docentes e 
funcionários. A aplicação para os discentes já foi iniciada. Até o momento, 54 
discentes responderam ao referido instrumento. Ainda não foi possível concluir 
a análise, especialmente das questões discursivas. A análise parcial das 
questões objetivas indica que a legislação ambiental e as práticas relacionadas 
às mesmas são desconhecidas de 70% ou mais dos alunos. A aplicação para os 
demais segmentos será feita na sequência, bem como as demais atividades 
previstas, tais como, observação das etapas de gerenciamento de RSS, além da 
quantificação da fração mássica de alguns resíduos específicos do serviço. O 
estudo sistemático de referências legais e normativas sobre o assunto em tela 
vem sendo realizado. 

 
 
Palavras-chave: Resíduos de Serviços de Saúde. Percepção ambiental. 

Resíduos odontolog 

TITLE: Waste produced in an environment of academic training in dentistry: the 

perception of the actors about the processes involved. 

Abstract 

 

Healthcare Waste (RSS) is better treated and taken to its final destination in an 
appropriate way. Sensitization at all levels is imperative, from one generation to 
the end. Seeking to meet the actions in the formation of dentists on the impact 
these guarded to the experiences in the potential, was elaborated the issue for 
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students, teachers and employees. The app for the students has already started. 
For this time 54 students answered the instrument. It has not yet been possible 
to conclude the analysis especially of the discursive issues. The partial analysis 
of objective questions indicates that environmental legislation and related 
practices are unknown to 70% or more of the students. The application to the 
other actors will be done in sequence as well as for the management stages of 
RSS and the quantification of the mass fraction of some specific waste of the 
service. The systematic study of legal and normative references on the subject is 
being carried out. 

 
 
Keywords: Waste Healthcare. Environmental perception. Waste of dental 
services. 
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TÍTULO: Sistemas teranósticos para aplicações biomédicas 

Resumo 

 

Materiais nanoestruturados que apresentam funções terapêuticas e de 
diagnóstico em aplicações biomédicas são conhecidos como materiais 
teranósticos. Essas nanoestruturas têm sido foco de muita atenção nos últimos 
anos, principalmente no tratamento de diversos tipos de cânceres. 
Nanopartículas magnéticas são materiais teranósticos, estas têm aplicação em 
técnicas de ressonância magnética assim como em aplicações de magneto 
hipertermia (devido ao aquecimento das nanopartículas quando submetidas a 
um campo magnético alternado) e como vetores magnéticos para transporte de 
fármacos anti-neoplásicos, ambos favorecem a eliminação de células tumorais. 
Neste relatório apresentaremos a síntese de nanopartículas metálicas de Ni e 
Co com tamanho controlado usando um método desenvolvido em nosso 
laboratório, as caracterizações estrutural, morfológica e magnética mostram que 
o material produzido apresenta potencial para aplicações teranósticas. 

 
 
Palavras-chave: Cobalto, níquel, nanopartículas, gelatina. 

TITLE: theranostic systems for biomedical applications 

Abstract 

Nanostructured materials that exhibit therapeutic and diagnostic functions in 
biomedical applications are known as teranostics materials. These 
nanostructures have been the focus of much attention in recent years, especially 
in the treatment of various types of cancers. Teranostics materials have 
application in magnetic resonance techniques, and in applications of heat release 
of nanoparticles when submitted to an alternating magnetic field (magneto 
hyperthermia therapy) and as magnetic vectors for anti-neoplasic drug transport, 
both for the lyse of tumor cells. In this report, we will present a new method for 
the synthesis of Co and Ni metal magnetic nanoparticles, our method allow 
selecting the Nps size by simply using the right amount of reactants. The 
structural and magnetic characterizations show that the nanoparticles have 
potential for using in teranostic applications. 
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Keywords: Cobalt, nickel, gelatin, nanoparticles 
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TÍTULO: Processos de extração e oxidação do diesel conjugados: parâmetros 

da extração líquido líquido. 

Resumo 

O diesel é o combustível veicular mais utilizado no Brasil, representando 44,5% 
do total consumido em 2017. A presença de enxofre no óleo é responsável pela 
geração de óxidos SOx e particulados durante a combustão, causando chuva 
ácida, poluição atmosférica e problemas respiratórios, além de acelerar a 
corrosão nos motores. Para garantir um combustível de qualidade é 
imprescindível a redução de enxofre e, nesse contexto, a dessulfurização 
oxidativa é um método promissor. Consiste na oxidação de compostos de 
enxofre às sulfonas, empregando um oxidante e catalisadores a baixa 
temperatura, que são removidas por extração utilizando solventes. Diante disso, 
esse trabalho propõe a oxidação do diesel comercial utilizando tensoativo 
catiônico como catalisador seguida da extração por tensoativo não iônico. Foram 
utilizados ácido acético, H2O2 e cloreto de dodecilamínio como catalisador, 
oxidante e agente de transferência de fases, respectivamente. As condições da 
oxidação foram estudadas com um planejamento experimental fatorial 
fracionário 26-2. A eficiência da extração com o tensoativo não iônico foi avaliada 
com o estudo da razão tensoativo/diesel e determinação dos parâmetros: 
seletividade, coeficiente de partição, razões de alimentação mínima e máxima e 
fator de extração. Para as melhores condições do planejamento, foi obtida a 
remoção de 60% do enxofre após a oxidação e, após a extração com Ultranex 
NP110 e microemulsão foram obtidos 82,3% e 72,8%, respectivamente. 
 
Palavras-chave: Diesel. Dessulfurização oxidativa. Extração. Tensoativo. 

TITLE: Conjugated diesel extraction and oxidation processes: parameters of 

liquid-liquid extraction 

Abstract 

 

Diesel is the most used vehicle fuel in Brazil, representing 44.5% of the total 
consumed in 2017. The presence of sulfur is responsible for the generation of 
SOx oxides and particulates during combustion, causing acid rain, air pollution 
and respiratory problems, besides accelerating corrosion in engines. To ensure 
a quality fuel is essential to the reduction of sulfur. In this context, oxidative 
desulfurization is a promising method. It consists in the oxidation of sulfur 
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compounds to sulfones, employing an oxidant and catalysts at low temperature 
that can be separate by extraction. Thus, this work proposes the oxidation of 
commercial diesel using cationic surfactant followed by nonionic surfactant 
extraction. Acetic acid, H2O2 and synthesized cationic surfactant were used as 
a catalyst, oxidant, and phase transfer agent, respectively. The oxidation 
conditions were studied with an experimental fractional factorial design 26-2. The 
efficiency of the extraction with nonionic surfactant was evaluated with 
surfactant/diesel ratio study and determination of the parameters: selectivity, 
partition coefficient, maximum and minimum feed ratios and extraction factor. For 
the best planning conditions was obtained 60% of sulfur removal after oxidation 
step and after Ultranex NP110 and microemulsion extraction were removed 
82.3% and 72.8%, respectively. 

 
 
Keywords: Diesel oil. Oxidative desulfurization. Extraction. Surfactant. 
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TÍTULO: Caracterização de compósitos de polietileno de baixa densidade 

(PEBD) com alta incorporação de fibras vegetais visando aplicações 

tecnológicas 

Resumo 

O número de pesquisas na área de compósitos poliméricos com fibras naturais 
vem crescendo ao longo dos anos em virtude da necessidade de uma 
perspectiva de desenvolvimento sustentável. A fibra de linter consiste em um 
subproduto gerado na extração das fibras de algodão, portanto apresenta baixo 
custo, é abundante e biodegradável tendo assim possibilidade de aplicação 
industrial. O polietileno é uma poliolefina muito utilizada principalmente na 
indústria de embalagens, que representa boa parte da produção mundial de 
polímeros. O objetivo deste trabalho foi estudar o limite de incorporação de fibras 
no compósito de polietileno com fibras de linter de algodão e suas possíveis 
aplicações industriais. As formulações foram preparadas com 1, 5 e 9% em 
massa de fibras usando uma extrusora de rosca simples com elemento de 
mistura maddock. Os corpos de prova para ensaios mecânicos de tração (ASTM 
D638) e impacto Izod (ASTM D256) foram obtidos por moldagem por injeção. 
Amostras retiradas dos corpos de prova de tração foram crio-fraturadas e a 
morfologia foi analisada por microscopia eletrônica de varredura. Os compósitos 
revelaram uma morfologia com boa dispersão das fibras na matriz confirmando 
a eficiência do planejamento de misturas. A morfologia do compósito polimérico 
corroborou com o aumento da resistência à tração e do módulo de elasticidade, 
assim como na redução do alongamento na ruptura e da resistência ao impacto 
com aumento da incorporação de fibras de linter de algodão. 

 
Palavras-chave: Polietileno, linter de algodão, fibras vegetais, extrusão 

TITLE: Characterization of low-density polyethylene compounds (ldpe) with high 

incorporation of vegetable fibers for technological applications 

Abstract 

 

The researches of polymer composites with natural fibers have been increasing 
over the years due to the awareness for a sustainable development perspective. 
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The linter fiber consists of a byproduct generated in the extraction of the cotton 
fibers, therefore it presents low cost, is abundant and biodegradable having thus 
the possibility of industrial application. Polyethylene is a polyolefin widely used 
mainly in the packaging industry, which accounts for much of the worldwide 
production of polymers. The objective of this work was to study the limit of 
incorporation of fibers in the polyethylene composite with cotton linter fibers and 
their possible industrial applications. The formulations were prepared with 1, 5 
and 9 mass% of fibers using a single screw extruder with maddock mixing 
element. Test specimens for mechanical tensile tests (ASTM D638) and Izod 
impact (ASTM D256) were obtained by injection molding. Samples removed from 
the tensile specimens were cryo-fractured and the morphology was analyzed by 
scanning electron microscopy. Samples were cryo-fractured and the morphology 
was analyzed in scanning electron microscope. The polymer composites showed 
morphology with good dispersion. The morphology of the polymer composite 
corroborated with the increase in tensile strength and modulus of elasticity as well 
as in the reduction of elongation at break and impact strength with increased 
incorporation of cotton linter fibers. 

 
 
Keywords: Keywords: polyethylene, cotton linter, vegetable fibers, extrusion 
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TÍTULO: TRANSPORTE TÉRMICO EM NANOTUBOS DE CARBONO E 

NITRETO DE BORO 

Resumo 

Com o fim das grandes guerras, surgia um período de relativa paz entre as 
grandes nações mundiais. Foram instaurados novos tipos de governos e assim, 
surgia uma nova corrida tecnológica e armamentista. Assim se iniciava a busca 
por novos materiais, que fossem leves e ao mesmo tempo resistentes, seja a 
deformações mecânicas ou térmicas. Com esse objetivo, nascia o interesse pelo 
carbono e pelas estruturas formadas por ele Nanotubos de carbono, folhas de 
carbono, entre outras. Nesse trabalho, focamos nosso objetivo em estudar e 
analisar as propriedades mecânicas,como modulo de elasticidade, deformação 
e pressão de ruptura, tanto em nanotubos de carbono (Uma das formas alótropas 
do carbono) , como também para nitreto de boro. Após uma analise individual , 
criamos uma estrutura hibrida de Carbono e nitreto de boro (BN-C) e verificamos 
como essas mesmas propriedades variavam no novo composto. Além disso, 
buscamos tentar analisar como essas grandezas variavam como uma função da 
temperatura. Para tal estudo, realizamos simulações computacionais via 
dinâmica molecular, ou seja, criamos nossa estrutura computacionalmente e 
realizamos sua deformação e vimos como as posições dos átomos individuais 
evoluíam no tempo até a quebra do material. 
 
Palavras-chave: Física,Propriedades mecânicas , Nanoestruturas,Carbono. 

TITLE: THERMAL TRANSPORTATION IN BORO NITROGEN CARBON AND 

NITRETO 

Abstract 

With the end of the great wars, there was a period of relative peace between the 
great world nations. New types of governments were established and a new 
technological and arms race was emerging. This was the beginning of the search 
for new materials, which were light and at the same time resistant, either to 
mechanical or thermal deformations. With this objective, the interest was born for 
the carbon and the structures formed by him, among them ,carbon sheets, 
Carbon nanotubos and others. In this work, we focused our objective in studying 
and analyzing the mechanical properties, such as modulus of elasticity(Young's 
module), deformation and rupture pressure, both in carbon nanotubes (One of 
the allotropic forms of carbon), as well as for boron nitride. After an individual 
analysis, we created a hybrid structure of Carbon and boron nitride (BN-C) and 
verified how these same properties varied in the new compound. In addition, we 
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try to analyze how these quantities varied as a function of temperature. For this 
study, we performed computational simulations via molecular dynamics, that is, 
we created our structure computationally and performed its deformation and saw 
how the positions of the individual atoms evolved in time until the material breaks. 
 
Keywords: Physics, Mechanical Properties, Nanostructure, Carbon. 
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TÍTULO: Estudo do reaproveitamento do resíduo de scheelita 

Resumo 

A preocupação com a preservação do meio ambiente vem crescendo muito nos 
últimos anos. A geração de resíduos sólidos aumenta constantemente e com 
esta a preocupação com destinação adequada. O objetivo deste trabalho é o uso 
de resíduo de Scheelita, oriundo da mina Brejuí, como matérias-primas 
alternativas para a indústria cerâmica, o desenvolvimento de metodologias de 
delineamento, a otimização de formulações de produtos cerâmicos e o aumento 
de eficiência do processo (diminuição de perdas, uso racional de recursos). As 
matérias primas foram caracterizadas por granulometria de raios laser, 
fluorescência de raios X, difração de Raios X, resistência a compressão simples, 
absorção de água e Microscopia eletrônica de Varredura. Os resultados de 
Resistência a Compressão Simples e Absorção de Água apresentaram 
propriedades físicas adequadas para formulação de tijolos para uso em 
construção civil com valores acima de 2 Mpa nas formulações que têm cimento 
incorporado, e com baixa absorção de água, em média, abaixo de 15%. Os 
resultados de DRX junto ao MEV confirmaram a presença de Caulinita e da 
Scheelita. A formulação 12C apresentou os melhores resultados para aplicação 
na produção de tijolos ecológicos resíduo-aglomerante. 
 
Palavras-chave: Reutilização; Resíduo; Scheelita, Pó de pedra; Tijolo ecológico. 

TITLE: Study of reuse of the Scheelite residue 

Abstract 

Concern about the preservation of the environment has been growing in recent 
years. The generation of solid waste is constantly increasing and with this the 
concern with adequate disposal. The objective of this work is the use of Scheelite 
residue from the Brejuí mine as alternative raw materials for the ceramic industry, 
the development of design methodologies, the optimization of ceramic product 
formulations and the increase of process efficiency 
(decreaselossofresources,rationaluseofresources). 
Therawmaterialswerecharacterizedbylasergranulometry,Xrayfluorescence,X-
raydiffraction,simplecompressionstrength,waterabsorptionandScanningElectron
Microscopy. The results of Resistance to Simple Compression and Water 
Absorption presented adequate physical properties for the formulation of bricks 
for use in civil construction with values above 2 Mpa in the formulations that have 
cement incorporated, and with low water absorption, on average, below 15 %. 
The results of XRD with the MEV confirmed the presence of Caulinite and 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1300 

 

Scheelite. Formulation 12C presented the best results for application in the 
production of ecological residues-binder bricks. 
 
Keywords: Reuse; Residue; Scheelite, Stone powder; Ecologic brick 
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TÍTULO: Produção de laminados alumina-zirconia 

Resumo 

Estruturas laminadas têm sido estudadas devido a sua capacidade para reforço 
mecânico de materiais cerâmicos. O estudo destas é de grande interesse 
científico e tecnológico, pois oferece a possibilidade de unificar materiais com 
propriedades ou microestruturas distintas através do método de prensagem a 
quente. Neste trabalho, foram produzidas duas fitas cerâmicas, uma a base de 
alumina e outra a base de zircônia, através do método tape casting. Para a 
preparação da suspensão, alguns aditivos foram utilizados além do pó cerâmico, 
tais como solvente, dispersante, ligante, plastificante, antiespumante e 
surfactante. A secagem das fitas ocorreu a temperatura ambiente e as mesmas 
apresentaram espessura em torno 0,3 mm. Fitas com baixa porosidade e 
flexibilidade foram obtidas. As estruturas cerâmicas laminadas apresentaram 
alta densificação, forte adesão entre as camadas e superfície livre de defeitos. 
 
Palavras-chave: Tape casting, alumina, zirconia. 

TITLE: Laminados de alumina e zircônia 

Abstract 

Laminated structures have been studied due to their capacity for mechanical 
reinforcement of ceramic materials. Their study shows scientific and 
technological interest, as it offers the possibility of joining materials with different 
properties or microstructures through the hot pressing method. In this work, two 
ceramic tapes were produced, one based on alumina and another based on 
zirconia, through the tape casting method. For the preparation of the suspension, 
some additives were used in addition to the ceramic powder, such as solvent, 
dispersant, binder, plasticizer, defoamer, surfactant. The drying of the tapes 
occurred at room temperature and the tapes presented thickness of 0.3 mm. 
Tapes with low porosity and flexibility were obtained. The ceramic laminates 
produced showed high densification, strong junction between the produced 
layers and defect free surface. 
 
Keywords: Tape casting, alumina, zirconia. 
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TÍTULO: Efeito da variação da concentração do poli(metacrilato de metila-co-

butadieno-co-estireno) (MBS) na tenacificação da blenda com poli(metacrilato de 

metila) (PMMA) 

Resumo 

A adição de MBS no PMMA pode ser uma alternativa viável, pois permite 
melhorar as propriedades mecânicas do PMMA sem perda das propriedades 
ópticas, porque tem índice refração próximos ao PMMA. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar as propriedades mecânicas e ópticas da blenda PMMA/MBS 
em função da variação da concentração do segundo componente. Os polímeros 
puros (PMMA e MBS) e as composições com 2, 5, 10 e 20 % em massa de MBS 
foram misturadas em extrusora de rosca dupla. Os corpos de prova foram 
moldados por injeção e os filmes finos foram produzidos por prensagem a 
quente.Os resultados das propriedades mecânicas com aumento do teor de 
MBS indicaram maior alongamento na ruptura, menor módulo de elasticidade e 
um sinergismo na propriedade resistência máxima da blenda PMMA/MBS em 
comparação ao PMMA puro. A inspeção visual dos filmes finos indicou perda 
gradual de transparência com o aumento da concentração de MBS e, para os 
corpos de prova, verificou-se translucidez para a composição com 2% em massa 
de MBS e opacidade para as demais composições. A variação nos resultados 
das propriedades mecânicas foi em função da presença da fase elastomérica do 
MBS e as propriedades ópticas sofreram influência tanto da presença dessa fase 
quanto da espessura do material analisado. 
 
Palavras-chave: Tenacificação. Blendas poliméricas. PMMA. MBS. 

Propriedades mecânicas. 

TITLE: EFFECT OF CONCENTRATION VARIATION OF POLY(METHYL 

METHACRYLATE – CO – BUTADIENE – CO - STYRENE) (MBS) AT 

TOUGHNESS OF BLENDS WITH POLY(METHYL METHACRYLATE) (PMMA) 

Abstract 

The addition of MBS to PMMA is a viable alternative improving the mechanical 
properties of PMMA without loss of optical properties due to the similarity of 
refractive indices. The objective of this work was to evaluate the mechanical and 
optical properties of the PMMA / MBS blends as a function of the concentration 
variation of the second component. Pure polymers (PMMA and MBS) and 
compositions with 2, 5, 10 and 20 wt% of MBS were mixed in a twin screw 
extruder. The specimens were prepared by injection molding and the thin films 
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were produced by hot pressing. The results of the mechanical properties with 
increased MBS content indicated greater elongation at break, lower modulus of 
elasticity and a synergism in the property maximum strength of the PMMA/MBS 
blend compered to pure PMMA. The visual inspection of the thin films indicated 
a gradual loss of transparency with the increase of the MBS concentration and, 
for the specimens, translucency was verified for the composition with 2 wt% of 
MBS and opacity for the other compositions. The variation in the results of the 
mechanical properties was due to the presence of the elastomeric phase of the 
MBS and the optical properties were influenced both by the presence of this 
phase and the thickness of the analyzed material. 
 
Keywords: Toughness. Polymer blends. PMMA. MBS. Mechanical properties. 
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TÍTULO: Avaliação do Estado de Tensões em Compósitos Laminados através 

do Método dos Elementos Finitos. 

Resumo 

Recentemente, devido ao grande crescimento de aplicações com materiais 
compósitos laminados, houve um grande aumento na busca por métodos que 
consigam predizer o comportamento de tais materiais com diferentes geometrias 
submetidos a diferentes esforços. Neste plano de trabalho, foi proposto o estudo 
da influência dos concentradores nesses materiais e para realizar tal análise, 
foram selecionados materiais compósitos com diferentes empilhamentos 
simulando diferentes ensaios mecânicos e validando os resultados de acordo 
com a literatura. Os ensaios foram simulados através do método de elementos 
finitos (MEF), usando o software comercial MARC™, para obter a distribuição do 
campo de tensões na região da descontinuidade geométrica. Foram realizados 
ensaios de tração, compressão e de flexão em três pontos em amostras de 
compósitos de fibra de carbono e de fibra de vidro e em um compósito sanduiche 
com núcleo do tipo Honeycomb. Os resultados encontrados para os casos 
executados se mostraram compatíveis com os dados experimentais presentes 
na literatura, demonstrando potencialidade do estudo de fatores de concentração 
de tensões em materiais compósitos laminados através do MEF. 
 
Palavras-chave: Compósitos Laminados, Análise de Tensão, Concentradores de 

Tensão 

TITLE: Evaluation of the State of stress in laminated Composites through the 

Finite Elements Method 

Abstract 

Recently, due to the great growth of applications with laminated composites, 
there has been a great increase in the search for methods that can predict the 
behavior of such materials with different geometries submitted to different efforts. 
In this work plan, it was proposed the study of the influence of the concentrators 
in these materials and to carry out such an analysis, were selected composite 
materials with different stacks simulating different mechanical tests and validating 
the results according to the literature. The tests were simulated using the finite 
element method (MEF), using commercial software MARC ™, to obtain the 
distribution of the stress field in the region of the geometric discontinuity. Three-
point tensile, compression and bending tests were performed on samples of 
carbon fiber and glass fiber composites and on a honeycomb-type sandwich 
composite. The results found for the executed cases were compatible with the 
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experimental data present in the literature, demonstrating the potential of the 
study of stress concentration factors in composite materials laminated through 
the MEF. 
 
Keywords: Laminated Composites, Stress Analysis, Stress Concentrators 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS DE TECIDOS DE MALHA 

POR TRAMA EM 3D COM FIOS ESPECIAIS 

Resumo 

 

As malhas por trama são estruturas têxteis que ganharam espaço econômico 
por se tratar de uma estrutura com propriedades singulares, quando comparados 
aos tecidos planos. No geral, elas apresentam boa flexibilidade, elasticidade e 
alta deformação. No entanto, possuem a possibilidade de aumentar a sua 
resistência através da adição de fios de trama com entrelaçamentos individuais 
de cadeia. Dessa forma, há maior aplicabilidade desse material, que vai do 
vestuário convencional até os têxteis técnicos, como as georredes, que são 
estruturas tridimensionais utilizadas para drenagem do solo, distribuição de 
carga e proteção mecânica. O uso de malhas para a produção desse tipo de 
geossintético está relacionado à capacidade de se criar diversos modelos, 
interferindo diretamente nas suas características. Assim, é possível inovar na 
criação de georredes, melhorando as propriedades das mesmas. Este trabalho 
tem como objetivo criar várias estruturas de georredes utilizando a tecnologia da 
malharia retilínea, disponível no departamento de Engenharia Têxtil, usando fios 
de Kevlar®, poliéster e polipropileno. Tais polímeros permitem maior resistência 
a intempéries, aumentando a vida útil dos georredes. Após a produção dessas 
estruturas, sucederá combinações utilizando fibras naturais, com consequente 
caracterização das mesmas, definindo qual se apresentou com melhores 
condições de aplicabilidade. 

 
 
Palavras-chave: Malha, tear retilíneo, 3D, trama, fio, geossintéticos, georredes. 

TITLE: DEVELOPMENT OF 3D WEFT KNITTING FABRIC STRUCTURES 

WITH SPECIAL YARNS 

Abstract 

 

The weft knitting are textile structures that have gained economic space because 
it is a structure with singular properties when compared to flat fabrics. In general, 
they have good flexibility, elasticity and high deformation. However, they have the 
potential to increase their strength by adding weft yarns with individual chain 
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interlacings. Thus, there is greater applicability of this material, from conventional 
garments to technical textiles, such as geonets, which are three-dimensional 
structures used for soil drainage, load distribution and mechanical protection. The 
use of knitteds for the production of this type of geosynthetic is related to the 
ability to create several models, interfering directly in its characteristics. Thus, it 
is possible to innovate in the creation of geonets, improving their properties. This 
work aims to create several geonets structures using flat knitting technology, 
available in the Department of Textile Engineering, using Kevlar®, polyester and 
polypropylene yarns. Such polymers allow greater resistance to weathering, 
increasing the useful life of the geonets. After the production of these structures, 
there will be combinations using natural fibers, with consequent characterization 
of the same, defining which was presented with better conditions of applicability. 

 
 
Keywords: Knitted, flat knitting machine, 3D, weft, yarn, geosynthetic, geonet. 
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TÍTULO: Elaboração de um catálogo sísmico para a Região Nordeste do Brasil 

(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 se dá pelo registro contínuo de uma rede permanente de 
sismômetros de banda larga, em que as informações são controladas pelo 
Laboratório Sismológico da UFRN (LabSis/UFRN). Neste trabalho é apresentado 
um catálogo sísmico dos terremotos decorrentes do ano de 2012, relacionando 
tempo de origem, coordenadas epicentrais, profundidade e magnitude local. Em 
termos práticos foi usado o software de análise sísmico SEISAN, em especial 
seu programa de localização e determinação de magnitude, HYPOCENTER. No 
total, foram encontrados 3190 tremores, que foram classificados de acordo com 
suas distâncias epicentrais em locais (2406), regionais (179) e distantes (605). 
Tomado um número mínimo de 3 estações para inclusão do evento no catálogo 
sísmico, localizaram-se um total de 813 eventos em diversas áreas do Nordeste 
brasileiro (315 eventos considerando um mínimo de 4 estações). Isso inclui 
sismos fora da região de estudo, próximos à dorsal Meso-atlântica e nos estados 
do Pará e Minas Gerais, com uma magnitude local variando, geralmente, entre 
1.8 e 3.0. As profundidades obtidas para os terremotos possuem valores 
tipicamente na faixa de 0 a 20 km, podendo atingir 40 km. Ainda foi observado 
uma grande concentração de terremotos entre os horários de 13:00 h e 20:00 h 
(UTC), possivelmente relacionados a atividade antrópica. 

 
 
Palavras-chave: Sismicidade intraplaca, RSISNE, Nordeste brasileiro. 

TITLE: DEVELOPING A SEISMIC CATALOG FOR NORTHEAST 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 broadband seismometers, in which the information is 
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administered by the Laboratório Sismológico da UFRN (LabSis/UFRN). In this 
work, a seismic catalogue of earthquakes occurring during 2012 is developed, 
including origin time, epicentral coordinates, depth, and local magnitude. The 
catalogue was developed through the seismic analysis software SEISAN, 
especially its location and magnitude calculation tool, HYPOCENTER. In total, 
3190 tremors were identified, which were in turn classified according to its 
epicentral distances into local (2406), regional (179), and distant (605). 
Considering a minimum number of 3 seismic stations, a total of 813 events were 
located, falling in several areas of the Brazilian Northeast (315 events considering 
a minimal of 4 stations). These include earthquakes outside the study region, 
near the Mid-Atlantic Ridge and in the states of Pará and Minas Gerais. Local 
magnitude ranged between 1.8 and 3.0. The depths obtained for the earthquakes 
have values typically falling in the 0 to 20 km depth range, reaching up to 40 km. 
Earthquake origin times were observed to cluster between 1:00 p.m. and 8:00 
p.m. (UTC), suggesting they are related to anthropic activity. 

 
 
Keywords: Intraplate Seismicity, RSISNE, Brazilian Northeast. 
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TÍTULO: Quantificação do processo de evaporação dos açudes do Rio Grande 

do Norte 

Resumo 

A implantação de reservatórios no semiárido brasileiro tem sido uma alternativa 
para enfrentar períodos de estiagem e secas que ocorrem na região. Sendo um 
região com baixa precipitação e altas taxas de evaporação, é importante estudar 
o efeito da evaporação e de outras perdas de água sobre o reservatório, que tem 
como principal objetivo o acúmulo de água. Foi desenvovido neste trabalho, com 
programação em visual basic no microsoft excel, um programa para simulação 
do balanço hídrico no reservatório e para o cálculo da perda de água por 
evaporação, vertimento e por atendimento da demanda, para todo o período de 
simulação. Com os resultados dos três valores calculados, foi estudado o quanto 
que cada um infuencia para a perda de água no reservatório, sendo verificado 
que o vertimento foi o principal responsável pela perda de água nos reservatórios 
estudados. 

  

 
 
Palavras-chave: Evaporação, Açude. 

TITLE: Quantification of the evaporation process of the Rio Grande do Norte 

dams 

Abstract 

The implantation of reservoirs in the Brazilian semi-arid region has been an 
alternative to face periods of drought and drought that occur in the region. Being 
a region with low precipitation and high evaporation rates, it is important to study 
the effect of evaporation and other losses of water on the reservoir, whose main 
objective is the accumulation of water. It was developed in this work, with visual 
basic programming in microsoft excel, a program to simulate the water balance 
in the reservoir and to calculate the loss of water by evaporation, vertigo and by 
demand, for the whole period of simulation. With the results of the three 
calculated values, it was studied how much each one influences the loss of water 
in the reservoir, being verified that the discharge was the main responsible for 
the loss of water in the reservoirs studied. 
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Keywords: Evaporation, dam. 
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TÍTULO: Bolsista do Projeto Resíduos de Grandes Geradores: qual sua 

composição e qual a destinação dada a eles 

Resumo 

Tendo em vista as responsabilidades definidas na PNRS, destaca-se os grandes 
geradores, sendo empresas responsabilizadas pelo gerenciamento de seus 
resíduos a partir da elaboração de um plano de gerenciamento aprovado no 
órgão público responsável. Assim o objetivo desse estudo foi a criação de um 
Plano de Gerenciamento de Resíduos por meio de uma caracterização quanti-
qualitativo dos resíduos gerados nas empresas, visando suas possibilidades de 
destinação e reciclagem. O estudo foi feito em dois hotéis da cidade de Natal, 
possivelmente grandes geradores. Para obtenção dos dados quanti-qualitativos 
optou-se por visitas, onde foram feitas entrevistas e observações, sobre os locais 
geradores, já a quantificação dos resíduos foi feita através de coleta, separação 
e pesagem. Quando considerado a ocupação nos dois hotéis e a geração de 
resíduos, vimos que segundo a lei 4.748/96 um deles, pode sim ser considerado 
grande gerador, devido seu volume produzido ser superior a quantidade em peso 
e volume ao previsto na lei (200kg ou 500l), já o segundo estabelecimento não 
se enquadra nessa categoria, pois seu volume produzido é menor do que o 
estimado, sendo que para ambos se propôs um plano de gerenciamento em 
consonância com a PNRS, ou seja, periodizando a redução, o reaproveitamento, 
a reciclagem, inclusive a compostagem, quando possível, para só dar destinação 
final à coleta pública e, portanto, ao aterro sanitário, para os rejeitos. 
 
Palavras-chave: PNRS; Grandes Geradores; Destinação; Reciclagem. 

TITLE: WASTE FROM LARGE GENERATORS: WHAT IS ITS COMPOSITION 

AND WHAT IS THE DESTINATION GIVEN TO THEM 

Abstract 

In view of the responsibilities defined in the PNRS, the major generators stand 
out, being companies responsible for the management of their waste from the 
elaboration of a management plan approved in the responsible public agency. 
Thus the objective of this study was the creation of a Waste Management Plan 
through a quantitative-qualitative characterization of the residues generated in 
the companies, aiming at their possibilities of destination and recycling. The study 
was done in two hotels in the city of Natal, possibly large generators. In order to 
obtain the quantitative-qualitative data, visits were made, where interviews and 
observations were made on the generating sites, and the quantification of the 
residues was done through collection, separation and weighing. When 
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considering the occupancy in the two hotels and the generation of waste, we have 
seen that according to Law 4.748 / 96 one of them can be considered a large 
generator, because its volume is greater than the quantity in weight and volume, 
as provided by law (200kg or 500l), since the second establishment does not fall 
into this category, since its volume is smaller than estimated, and for both a 
management plan was proposed in line with the PNRS, that is, periodizing the 
reduction, reuse, the recycling, including composting, when possible, to only give 
final destination to the public collection and, therefore, to the sanitary landfill, for 
the tailings. 
 

 
Keywords: PNRS; Large Generators; Destination; Recyc 
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TÍTULO: METODOLOGIAS ATIVAS: MAPEAMENTO DE FERRAMENTAS E 

ANÁLISE DE CASE EM UM CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Resumo 

ESTE TRABALHO TEM POR OBJETIVO O LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
DA APLICAÇÃO DAS SEGUINTES METODOLOGIAS ATIVAS: PBL 
(PROBLEM BASED LEARNING), PJBL (PROBLEM BASED LEARNING), TBL 
(TEAM-BASED LEARNING) E FLIPPED CLASSROOM NOS CURSOS DE 
ENGENHARIA TENDO COMO BASE DE PESQUISA OS ANAIS DO 
CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA. ASSIM 
COMO A ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PBL NA DISCIPLINA DE GESTÃO DE 
SISTEMAS DE PRODUÇÃO II NO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
DA UFRN. O ESTUDO É RESULTANTE DE UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, 
RESULTOU NO MAPEAMENTO E ANÁLISE DE 28 ARTIGOS NO PERÍODO 
DE 2014 A 2017 DOS QUAIS 60,71% DELES DESENVOLVIA APLICAÇÕES 
DO PBL, 25% PJBL, TENDO A SALA DE AULA INVERTIDA E TBL OS 
VALORES DE 10,71% E 3,57% RESPECTIVAMENTE. A PARTIR DISTO, A 
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS ANTES E DEPOIS DA VIVÊNCIA DE 
TURMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO COM O PBL DEMONSTROU UM 
AUMENTO DE 36,4% NO APRENDIZADO DOS ALUNOS NA FIXAÇÃO DE 
CONTEÚDOS DE TÉCNICAS LEAN. EM SUMA, CONCLUI-SE QUE O PBL SE 
ENCONTRA COMO A METODOLOGIA MAIS UTILIZADA NAS ENGENHARIAS 
COM O INTUITO DE DESENVOLVER NOS PROFISSIONAIS DA ÁREA 
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS EXIGIDAS PELO MERCADO. ASSIM 
COMO ESSA, AS DEMAIS METODOLOGIAS ANALISADAS TAMBÉM SE 
APRESENTAM COMO IMPORTANTES ARMAS PARA ESTE FIM. 
 
Palavras-chave: METODOLOGIAS ATIVAS; EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA; 

PBL 

TITLE: ACTIVES METHODOLOGIES: MAPPING OF TOOLS AND ANALYSE 

OF CASE IN THE PRODUCTION ENGENEERING COURSE 

Abstract 

THIS PAPER AIMS AT A BIBLIOGRAPHICAL SURVEY OF THE APPLICATION 
OF THE FOLLOWING ACTIVE METHODOLOGIES: PBL (PROBLEM BASED 
LEARNING), PJBL (PROBLEM BASED LEARNING), TBL (TEAM-BASED 
LEARNING) AND FLIPPED CLASSROOM IN ENGINEERING COURSES 
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BASED ON RESEARCH PROCEEDINGS OF THE BRAZILIAN CONGRESS OF 
ENGINEERING EDUCATION. EVEN AS THE ANALYSE OF THE 
APPLICATION OF PBL IN THE SUBJECT OF MANAGEMENT OF 
PRODUCTION SYSTEMS II AT PRODUCTION ENGINEERING COURSE OF 
THE UFRN. THE STUDY RESULTS FROM A BIBLIOGRAPHICAL REVIEW, 
RESULTED IN THE MAPPING AND ANALYSIS OF 28 ARTICLES IN THE 
PERIOD FROM 2014 TO 2017 OF WHICH 60.71% OF THEM DEVELOPED PBL 
APPLICATIONS, 25% PJBL, WITH THE CLASSROOM INVERTED AND TBL 
THE VALUES OF 10.71% AND 3.57% RESPECTIVELY. FROM THIS, THE 
APLICATION OF THE FORMS BEFORE AND AFTER OF EXPERIENCE OF 
THE CLASS OF PRODUCTION ENGENEERING WITH THE PBL 
DEMONSTRATED INCREASE OF 36.4% IN THE LEARNING OF STUDENTS 
IN THE SETTING OF LEAN TECHNICAL CONTENT. IN SHORT, IT IS 
CONCLUDED THAT THE PBL IS THE MOST USED METHODOLOGY IN 
ENGINEERING WITH THE INTENTION OF DEVELOPING IN THE 
PROFESSIONALS OF THE AREA FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS 
REQUIRED BY THE MARKET. LIKE THIS, THE OTHER METHODOLOGIES 
ANALYZED ALSO PRESENT THEMSELVES AS IMPORTANT WEAPONS FOR 
THIS PURPOSE 
 
Keywords: ACTIVE METHODOLOGIES; EDUCATION IN ENGINEERING; PBL 
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TÍTULO: METODOLOGIAS ATIVAS: MAPEAMENTO DE FERRAMENTAS E 

ANÁLISE DE CASE EM UM CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Resumo 

ESTE TRABALHO TEM POR OBJETIVO O LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
DA APLICAÇÃO DAS SEGUINTES METODOLOGIAS ATIVAS: PBL 
(PROBLEM BASED LEARNING), PJBL (PROBLEM BASED LEARNING), TBL 
(TEAM-BASED LEARNING) E FLIPPED CLASSROOM NOS CURSOS DE 
ENGENHARIA TENDO COMO BASE DE PESQUISA OS ANAIS DO 
CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA. ASSIM 
COMO A ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PBL NA DISCIPLINA DE GESTÃO DE 
SISTEMAS DE PRODUÇÃO II NO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
DA UFRN. O ESTUDO É RESULTANTE DE UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, 
RESULTOU NO MAPEAMENTO E ANÁLISE DE 28 ARTIGOS NO PERÍODO 
DE 2014 A 2017 DOS QUAIS 60,71% DELES DESENVOLVIA APLICAÇÕES 
DO PBL, 25% PJBL, TENDO A SALA DE AULA INVERTIDA E TBL OS 
VALORES DE 10,71% E 3,57% RESPECTIVAMENTE. A PARTIR DISTO, A 
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS ANTES E DEPOIS DA VIVÊNCIA DE 
TURMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO COM O PBL DEMONSTROU UM 
AUMENTO DE 36,4% NO APRENDIZADO DOS ALUNOS NA FIXAÇÃO DE 
CONTEÚDOS DE TÉCNICAS LEAN. EM SUMA, CONCLUI-SE QUE O PBL SE 
ENCONTRA COMO A METODOLOGIA MAIS UTILIZADA NAS ENGENHARIAS 
COM O INTUITO DE DESENVOLVER NOS PROFISSIONAIS DA ÁREA 
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS EXIGIDAS PELO MERCADO. ASSIM 
COMO ESSA, AS DEMAIS METODOLOGIAS ANALISADAS TAMBÉM SE 
APRESENTAM COMO IMPORTANTES ARMAS PARA ESTE FIM. 
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TITLE: ACTIVES METHODOLOGIES: MAPPING OF TOOLS AND ANALYSE 

OF CASE IN THE PRODUCTION ENGENEERING COURSE 

Abstract 
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THIS PAPER AIMS AT A BIBLIOGRAPHICAL SURVEY OF THE APPLICATION 
OF THE FOLLOWING ACTIVE METHODOLOGIES: PBL (PROBLEM BASED 
LEARNING), PJBL (PROBLEM BASED LEARNING), TBL (TEAM-BASED 
LEARNING) AND FLIPPED CLASSROOM IN ENGINEERING COURSES 
BASED ON RESEARCH PROCEEDINGS OF THE BRAZILIAN CONGRESS OF 
ENGINEERING EDUCATION. EVEN AS THE ANALYSE OF THE 
APPLICATION OF PBL IN THE SUBJECT OF MANAGEMENT OF 
PRODUCTION SYSTEMS II AT PRODUCTION ENGINEERING COURSE OF 
THE UFRN. THE STUDY RESULTS FROM A BIBLIOGRAPHICAL REVIEW, 
RESULTED IN THE MAPPING AND ANALYSIS OF 28 ARTICLES IN THE 
PERIOD FROM 2014 TO 2017 OF WHICH 60.71% OF THEM DEVELOPED PBL 
APPLICATIONS, 25% PJBL, WITH THE CLASSROOM INVERTED AND TBL 
THE VALUES OF 10.71% AND 3.57% RESPECTIVELY. FROM THIS, THE 
APLICATION OF THE FORMS BEFORE AND AFTER OF EXPERIENCE OF 
THE CLASS OF PRODUCTION ENGENEERING WITH THE PBL 
DEMONSTRATED INCREASE OF 36.4% IN THE LEARNING OF STUDENTS 
IN THE SETTING OF LEAN TECHNICAL CONTENT. IN SHORT, IT IS 
CONCLUDED THAT THE PBL IS THE MOST USED METHODOLOGY IN 
ENGINEERING WITH THE INTENTION OF DEVELOPING IN THE 
PROFESSIONALS OF THE AREA FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS 
REQUIRED BY THE MARKET. LIKE THIS, THE OTHER METHODOLOGIES 
ANALYZED ALSO PRESENT THEMSELVES AS IMPORTANT WEAPONS FOR 
THIS PURPOSE 

 
Keywords: ACTIVE METHODOLOGIES; EDUCATION IN ENGINEERING; PBL 
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TÍTULO: Efeito da micro usinagem em substratos de antenas de microfita 

Resumo 

Ao longo do trabalho, são propostos novos projetos de antenas de microfita com 
modificações no plano terra e com substratos trabalhados usando a técnica de 
micro usinagem. Nesse caso, a micro usinagem é aplicada para retirar 30 % da 
altura do substrato, mantendo bordas de sustentação de 0,5 mm em cada lado 
para fixação do plano-terra. Cortes paralelos feitos no sentido do comprimento 
da antena são usados como defeito no plano terra para aumentar a largura de 
faixa de frequências, que na antena padrão foi centrada em 2,45GHz. Os 
resultados obtidos com a simulação dos protótipos são de especial interesse 
para possíveis aplicações em SmartGrid (SG), por se encontrarem dentro da 
faixa de operação desses novos modelos de redes inteligentes. A aplicação em 
SG é de grande interesse devido ao fato da SmartGrid propiciar um melhor 
gerenciamento de energia elétrica, de modo a permitir, dentre outras coisas, 
redução no consumo e implantação de fontes renováveis na linha de 
transmissão, o que se enquadra num dos objetivos da agenda da ONU para 
2030. 
 
Palavras-chave: Plano Terra; Antena de Microfita; Micro usinagem; SmartGrid. 

TITLE: Design of a Microfita antenna by Micro-machining and Defects in Plane 

Earth for application in SmartGrid 

Abstract 

Throughout the work, new projects of microfita antennas with modifications in the 
ground plane and with worked substrates using the technique of micro-machining 
are proposed. In this case, the micro-machining is applied to remove 30% of the 
height of the substrate, maintaining support edges of 0.5 mm on each side for 
ground-plane fixation. Parallel cuts made in the direction of antenna length are 
used as ground plane defect to increase the frequency bandwidth, which in the 
standard antenna was centered at 2.45 GHz. The results obtained with the 
simulation of the prototypes are of special interest for possible applications in 
SmartGrid (SG), because they are within the range of operation of these new 
models of intelligent networks. The application in SG is of great interest due to 
the fact that SmartGrid provides a better management of electric power, so as to 
allow, among other things, reduction in the consumption and deployment of 
renewable sources in the transmission line, which falls within one of the 
objectives of the UN agenda for 2030. 
 
Keywords: Ground plane; Microstrip Antenna; Micro-machining. SmartGrid 
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TÍTULO: Equações Diferenciais Parciais: Equação do calor e o Problema de 

Dirichlet 

Resumo 

No presente trabalho, estamos interessados em mostrar a existência de solução 
para equação do calor (ver Figura 1) e para o problema de Dirichlet (ver Figura 
14). A principal ferramenta utilizada foram as séries de Fourier, utilizando o 
método de separação de variáveis. 

 
Palavras-chave: EDP, Análise de Fourier, Equação do calor, Problema de 

Dirichlet 

TITLE: Partial Differential Equations: Heat Equation and Dirichlet's Problem 

Abstract 

In the present work, we are concerned in showing the existence of the solution 
for the Heat Equation ( See Figura 1) and for the Dirichlet's Problem (See Figura 
14). The main approach used was Fourier Series, using the method of Separation 
of Variables. 
 
Keywords: PDE, Fourier Analysis Fourier, Heat Equation, Dirichlet's Problem 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO DE ÁBACOS PARA DIMENSIONAMENTO DE 

PILARES DE CONCRETO ARMADO DE RESISTÊNCIA ELEVADA 

SUBMETIDAS À FLEXÃO COMPOSTA NORMAL DE ACORDO COM A ABNT 

NBR 6118:2014 

Resumo 

 

O dimensionamento de pilares de concreto armado é um estudo complexo e uma 
das soluções possíveis para a determinação da sua armadura, quando não se 
dispõe de ferramentas computacionais, é utilizar processos simplificados com o 
auxílio de ábacos adimensionais. Os concretos estruturais se dividem em dois 
grupos: os do grupo I que possuem resistência de 20 MPa à 50 MPa; e os do 
grupo II, conhecidos como Concretos de Alta Resistência (CAR), os quais 
possuem resistência variando entre 55 MPa e 90 MPa. Na literatura existe um 
grande acervo técnico de ábacos adimensionais disponíveis para os concretos 
do grupo I, porém não para os concretos do grupo II. Os CAR mostram-se 
importantes e passíveis de estudos teóricos, pois além de proporcionarem 
elementos com seções mais esbeltas, a sua utilização é aprovada pela ABNT 
NBR 6118:2014. Dessa forma, o presente trabalho expõe o procedimento para 
a geração dos ábacos para seções retangulares de concreto de resistência 
elevada submetidas à flexão composta normal, uma vez que sua rotina de 
cálculo é distinta devido a mudanças nas propriedades do material, como na 
resistência e nos valores limites de deformações. Assim, são desenvolvidas 
equações para encontrar o momento fletor reduzido e a força normal reduzida, 
sendo exposto o modelo iterativo de cálculo necessário para a construção 
desses ábacos. 

 
 
Palavras-chave: Pilares, ábacos adimensionais, Concretos de Alta Resistência. 

TITLE: ELABORATION OF ABACES FOR DIMENSIONING OF HIGH-

STRENGTHENED ARMED CONCRETE COLUMNS SUBMITTED TO NORMAL 
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Abstract 
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The design of reinforced concrete columns is a complex study and one of the 
possible solutions for the determination of its reinforcement, when no 
computational tools are available, is to use simplified processes with the aid of 
dimensionless abacuses. The structural concretes are divided into two groups: 
the ones of group I that have strength from 20 MPa to 50 MPa; and those of group 
II, known as High-Strength Concretes, which have resistance ranging from 55 
MPa to 90 MPa. In the literature there is a large technical collection of 
dimensionless abacus available for the concretes of group I, but not for the 
concrete of group II. These concretes are important and theoretically feasible, 
since they provide elements with thinner sections, that their used is approved by 
ABNT NBR 6118: 2014. Thus, the present work exposes the procedure for the 
generation of the abacuses for rectangular sections of concrete of high-strength 
submitted to the normal composite flexion, since its routine of calculation is 
distinct because of changes in the properties of the material, as the resistance, 
as the values of strain. Therefore, equations are developed to find the reduced 
bending moment and the reduced normal force, exposing the iterative model of 
calculation necessary for the construction of these abacuses. 

 
 
Keywords: Columns, dimensionless abacus, High-Strength Concrete. 
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TÍTULO: Materiais magnéticos núcleo/casca para ímãs permanentes 

Resumo 

Neste trabalho é feito várias tentativas para a produção de componentes de 
materiais com propriedades magnéticas. Os ímãs são materiais que apresentam 
propriedades magnéticas bem definidas, com dois polos magnéticos bem 
definidos. Um ímã permanente, que são os principais focos finais desse trabalho, 
apresenta a característica de ter materiais ferromagnéticos (apresentam spins e 
momentos magnéticos organizados). 

A produção do material com essas propriedades magnéticas foram feitas em 
laboratório, usando Manganês, Bismuto, Glutaraldeído, quitosana e materiais 
auxiliares do laboratório. Todos com suas massas medidas. Em seguida, foi 
usado um forno para aquecer a solução, e um difrator de raio-X. Com as 
propriedades ópticas dos materiais, foi possível tirar algumas conclusões a 
respeito do composto. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Ímãs. Bismuto. Manganês. magnetismo. 

TITLE: The main components are core / shell for the last permanent 

Abstract 

 

   In this work several attempts are made to produce components of materials 
with magnetic properties. The magnets are materials that have well defined 
magnetic properties, with two well-defined magnetic poles. A permanent magnet, 
which are the main focus of this work, has the characteristic of having 
ferromagnetic materials (it has spins and organized magnetic moments). 

 

   The production of the material with these magnetic properties were done in the 
laboratory, using Manganese, Bismuth, Glutaraldehyde. Then, a furnace was 
used to heat the solution, and an X-ray diffractor. With the optical properties of 
the materials, it was possible to draw some conclusions about the compound. 
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TÍTULO: Análise de posição, velocidade e aceleração em um mecanismo de 

quatro barras 

Resumo 

Mecanismos articulados estão presentes em diversas áreas da engenharia e são 
responsáveis por transformar movimentos de atuadores em um movimento com 
trajetória pré-determinada para um conjunto de aplicações. Análises teóricas são 
necessárias para o dimensionamento de um mecanismo desse tipo, sendo a 
cinemática uma das mais críticas. O tópico de análise cinemática de mecanismos 
mostra-se de difícil compreensão entre estudantes do curso de engenharia, os 
quais apresentam dificuldades em visualizar e assimilar o conteúdo em 
máquinas e mecanismos reais. O objetivo deste projeto é a construção de um 
mecanismo de quatro barras, com uma barra de tamanho ajustável, baseado em 
motores de passo, com suporte ao ensino de engenharia. O sistema mecânico 
assume diferentes configurações e pode ser controlado a partir de uma interface 
gráfica. Um programa de controle, baseado no software LabView, em conjunto 
com o controlador MyRio, permite também a comparação de dados 
experimentais de posição e velocidade com resultados teóricos, evidenciando a 
necessidade de um senso crítico na análise dos resultados experimentais. O 
projeto auxilia os estudantes da componente curricular Mecânica Aplicada às 
Máquinas, no curso de engenharia Mecânica, a entenderem conceitos teóricos 
de cinemática, controle e instrumentação de mecanismos. O dispositivo também 
permite diversos estudos de casos, em função da barra ajustável, em atividades 
de laboratório. 
 
Palavras-chave: Cinemática de mecanismos, controle, mecanismo quatro-barras 

TITLE: Position, velocity and acceleration analyses in a four-bar mechanism 

Abstract 

Articulated mechanisms are present in many engineering fields and they are 
responsible for converting actuators movements to pre-determined movement for 
using in application set. Theoretical analyses are required to dimension this kind 
of mechanism, and the kinematics is one of the most critical steps. The 
mechanism’s kinematics analyses topic brings understanding issues among 
engineering students, whose shows difficulties to understand and visualize the 
subject with real machines and mechanisms. The purpose of this project is to 
build a four-bar mechanism with a size adjustable link based on step motors to 
support engineering teaching. The mechanical system allows different 
configurations and can be controlled through a graphical interface. A program to 
control the mechanical system, based on LabView software, associated with the 
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MyRIO controller, also allows the experimental comparison of position and 
velocity data with theoretical results, promoting in the students the need of a 
critical sense. The project supports students of Machines Applied Mechanics 
course, in Mechanical Engineering, to understand theoretical mechanisms 
kinematics, control and instrumentation concepts. The device also allows several 
case studies in laboratory activities modifying the size adjustable link. 
 
Keywords: Mechanisms kinematics, control, four-bar mechanism 
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TÍTULO: Avaliação da produção e purificação de lipase obtida por fermentação 

semi-sólida utilizando resíduo de mangaba como substrato (continuação). 

Resumo 

 

O presente trabalho avaliou a produção da lipase através do Aspergillus niger 
IOC 4003 em condições otimizadas de fermentação, ajuste de um modelo 
cinético, bem como purificação da enzima através da técnica de adsorção em 
batelada, seguida de etapas de eluição. Com isto, pode-se dar continuidade ao 
trabalho já iniciado (Anais eCICT (2017)), comparando os resultados de ambos 
os trabalhos. Foram adotados os melhores parâmetros de fermentação, 
temperatura de 30°C e inóculo de 10E7 esporos por grama de resíduo de 
mangaba, obtendo-se melhor produção enzimática que o procedimento utilizado 
no estudo anterior. Em contrapartida, a adsorção não foi tão satisfatória quanto 
o sistema bifásico aquoso anteriormente usado, pois atingiu fatores de 
purificação e de recuperação de 0,692 e 80,524%, respectivamente, em 
comparação com 1,629 e um fator de 80,634%, respectivamente. 

 
 
Palavras-chave: mangaba, lipase, produção enzimática, modelo cinético, 

adsorção. 

TITLE: Evaluation of the production and purification of lipase obtained by semi-

solid fermentation using mangaba residue as a substrate (continuation). 

Abstract 

 

The present work evaluated the production of lipase through Aspergillus niger 
IOC 4003 under optimized conditions of fermentation, adjustment of a kinetic 
model as well as the purification of the enzyme through batch adsorption 
technique followed by elution steps. With this, it is possible to continue the work 
already begun (Anais eCICT (2017)), comparing the results of both works. The 
best fermentation parameters, temperature of 30°C and inoculum of 10E7 spores 
per gram of mangaba residue, having a better enzymatic production than the 
procedure used in the previous study. On the other hand, adsorption was not as 
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satisfactory as the previously used aqueous biphasic system, since it reached 
purification and recovery factors of 0.692 and 80.524%, respectively, compared 
to 1.629 and a factor of 80.634%, respectively. 

 
 
Keywords: mangaba, lipase, enzymatic production, kinetic model, adsorption. 
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TÍTULO: Avaliação de Pré-tratamento do resíduo da palha de carnaúba para 

produção de enzimas lignocelulolíticas 

Resumo 

A carnaúba (Copernicia prunifera) é uma palmeira nativa do Nordeste brasileiro, 
cuja a principal atividade econômica associada é a produção da cera de 
carnaúba. O resíduo da palha de carnaúba é rico em celulose, tendo um 
potencial como fonte de carbono alternativa para a produção de enzimas 
celulolíticas. Entretanto, devido à presença de uma estrutura complexa com a 
hemicelulose e lignina, a produção de celulases por fungos filamentosos é 
dificultada, sendo necessário a aplicação de um pré-tratamento adequado. Desta 
forma, este estudo objetiva a avaliação da produção de enzimas celulolíticas com 
Trichoderma reseei QM 9414 a partir do resíduo de palha de carnaúba, 
submetido a pré-tratamento com peróxido de hidrogênio alcalino (PHA). Os 
resultados da caracterização química e física do material não tratado e pré-
tratado, mostraram que o pré-tratamento PHA, que remove a hemicelulose, 
resultou em melhora da estrutura do material lignocelulósico. Após a 
fermentação semissólida conduzida por 168 horas, o resíduo pré-tratado 
apresentou melhor desempenho na indução de enzimas lignocelulolíticas, sendo 
observado valores de 0,1 U/g para a atividade de FPase, 13,0 U/g a atividade 
CMCase e 94 U/g a atividade xilanase, ainda produzindo 1,6 mg de proteínas/g 
de resíduo. Desta forma, o pré-tratamento com peróxido de hidrogênio alcalino 
foi capaz de melhorar a acessibilidade dos microrganismos para produção de 
celulases 
 
Palavras-chave: carnaúba, pré-tratamento, enzimas celulolíticas. 

TITLE: Evaluation of the pretreatment of carnauba straw residue for the 

production of lignocellulolytic enzymes 

Abstract 

The carnauba (Copernicia prunifera) is a palm native to the Brazilian Northeast, 
whose main economic activity is the production of carnauba wax. The caruanba 
straw residue is rich in cellulose, thus showing a potential use as an alternative 
carbon source for the production of cellulolytic enzymes. However, due to the 
presence of a complex structure with hemicellulose and lignin, the production of 
cellulases by filamentous fungi becomes difficult, so having a need of adequate 
pretreatment of this material. Thus, this study aims to evaluate the production of 
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cellulolytic enzymes with Trichoderma reseei QM 9414 from the residue of 
carnauba straw, submitted to hydrogen peroxide-alkaline (PHA) pretreatment. 
The results of the chemical and physical characterization showed that the 
untreated, which removes the hemicellulose, resulted in an improvement of the 
structure of the lignocellulosic material. The pre-treated residue showed a better 
performance in the induction of lignocellulolytic enzymes, and values of 0.1 U/g 
were observed for FPase activity, 13.0 U/g CMCase activity, 94 U/g xylanase 
activity,and producing 1.6 mg protein/g residue. The hydrogen peroxide-alkaline 
pretreatment was able to improve the accessibility of microorganisms for the 
production of cellulases. 

 
Keywords: carnauba, pretreatment, cellulolytic enzymes. 
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TÍTULO: Análise da homogeneidade das séries de precipitação pluviométrica no 

estado do Ceará 

Resumo 

 

Estudamos os testes de homogeneidade das séries temporais de dados de 
precipitação pluviométrica anual no estado do Ceará, Brasil, para o período de 
1973 a 2016. Nesse contexto, utilizamos o teste Pettitt (Pettitt, 1979), o teste de 
homogeneidade normal padrão (SNHT, Alexandersson, 1986), o teste de 
Buishand (Buishand, 1982) e o teste Von Neumann (Von Neumann, 1941), que 
são os métodos mais recomendados em séries temporais climatológicas 
(Wijngaard et al., 2003; Hänsel et al., 2016). Em seguida, classificamos as séries 
temporais estudadas quanto às quebras de homogeneidade. Os dados foram 
obtidos na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - 
FUNCEME. No desenvolvimento da pesquisa utilizamos os softwares R e 
XLSTAT. 

 
 
Palavras-chave: Testes de Homogeneidade, Séries Temporais, Precipitação 

Pluviométrica, 

TITLE: Analysis of the homogeneity of precipitation series in the state of Ceará 

Abstract 

 

We studied the homogeneity tests of the annual precipitation series in the state 
of Ceará, Brazil, from 1973 to 2016. In this context, we used the Pettitt test (Pettitt, 
1979), the standard normal homogeneity test (SNHT, Alexandersson, 1986), the 
Buishand test (Buishand, 1982) and the Von Neumann test (Von Neumann, 
1941), that are the most recommended methods in climatological time series 
(Wijngaard et al., 2003; Hänsel et al., 2016). Therefore, we classify the time 
series studied relating to the homogeneity breaks. Data are from "Fundação 
Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCEME". To develop the 
research we used software R and XLSTAT. 
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Keywords: Homogeneity Tests, Time Series, Precipitation, Ceará 
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TÍTULO: EFEITO TERMAL DE INTRUSÕES BÁSICAS CENOZÓICAS EM 

ROCHAS CARBONÁTICAS DA FORMAÇÃO JANDAÍRA, BACIA POTIGUAR – 

RN 

Resumo 

 

A Bacia Potiguar, localizada no extremo NE do Brasil possui um expressivo 
volume de corpos intrusivos básicos relacionados ao magmatismo cenozóico, 
conhecido na região como magmatismo Macau. A área de estudo está situada 
entre os municípios de Jandaíra e Pedro Avelino, no Estado do Rio Grande do 
Norte. O trabalho se propõe a estudar o efeito termal causado por plugs e diques 
básicos do assentamento Nova Conquista, intrusivos em calcários da Formação 
Jandaíra da Bacia Potiguar, enfocando petrografia e texturas das rochas que 
ocorrem adjacentes ao corpo. Primeiro foram realizadas pesquisas 
bibliográficas, estudos com imagens de satélite e fotografias aéreas na busca de 
padrões de estruturas e e delimitação prévia da forma do corpo. A seguir, a etapa 
de campo serviu para a coleta de amostras para a confecção de lâminas 
delgadas para posterior estudo em microscópio petrográfico de luz polarizada no 
Laboratório de Microscopia do Departamento de Geologia da UFRN. As 
amostras foram agrupadas em (i) rochas vulcânicas, (ii) rochas pirometamórficas 
(“arenitos e/ou folhelhos pirometamorfisados” e “calcários pirometamorfisados”). 
A fase final englobou o refinamento da fotointerpretação e do estudo 
microscópico das seções delgadas. Como resultados foram obtidas as 
classificações petrográficas das amostras e a inferência da intensidade do efeito 
termal nos calcários. 

 
 
Palavras-chave: Auréola termal. Bacia Potiguar. Magmatismo. 

Pirometamorfismo. 

TITLE: THERMAL EFFECT OF CENOZOIC BASIC INTRUSIONS INTO 

CARBONATIC ROCKS OF THE JANDAÍRA FORMATION, POTIGUAR BASIN - 

RN 

Abstract 

The Potiguar Basin, located in the extreme NE of Brazil, has an expressive 
volume of intrusive basic bodies related to Cenozoic magmatism, known in the 
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region as the Macau magmatism. The study area is located between the 
municipalities of Jandaíra and Pedro Avelino, in the State of Rio Grande do Norte. 
The work proposes to study the thermal effect caused by the basic plug of the 
Nova Conquista village intrusive into limestones of the Jandaíra Formation of the 
Potiguar Basin, focusing on petrography and textures of the rocks that occur 
adjacent to the body. First, bibliographical research, studies with satellite images 
and aerial photographs were carried out in search of patterns of structures and 
previous delimitation of body shape. Afterwards, the field stage was used to 
collect samples for the preparation of thin sections for further study under a 
polarized light petrographic microscope at the Microscopy Laboratory of the 
Department of Geology of UFRN. The samples were grouped into (i) volcanic 
rocks, (ii) pyrometamorphic rocks ("pyrometamorphic sandstones and / or shales" 
and "pyrometamorphic limestones"). The final phase covered the refinement of 
the photointerpretation and the microscopic study of the thin sections. The results 
were obtained the petrographic classifications of the samples and the inference 
of the intensity of the thermal effect in the limestones. 
 
Keywords: Thermal aureole. Potiguar Basin. Magmatism. Pyrometamorphism. 
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TÍTULO: Síntese, caracterização e estudo de sinterização de membranas 

densas para aplicação em reator à membrana 

Resumo 

 

Os elementos terras raras despertam grande interesse em virtude de suas 
propriedades físicas, eletrônicas e química que lhes garantem diversas 
aplicações, sobretudo na área de alta tecnologia. O Brasil é o segundo maior 
detentor de reservas de minerais portadores de terras raras do mundo, sendo 
um deles o composto mineral monazita-alanita, constituído de fosfatos e silicatos 
de terras raras. Diante desses fatos, buscou-se identificar as fases e avaliar a 
composição química do mineral, desenvolver um estudo de remoção seletiva das 
terras raras através da fusão alcalina e da lixiviação ácida, além da produção de 
membranas tendo como material de partida o mineral calcinado para o 
desenvolvimento de um estudo de sinterização. A análise dos resultados obtidos 
aponta para a utilização do hidróxido de sódio como fundente e ácido nítrico 
como agente lixiviante como o mais indicado para o tratamento da monazita-
alanita dentro das condições estudadas. Dentre as membranas produzidas, o 
melhor resultado foi obtido com a aplicação da pressão de 500 MPa, onde foi 
obtido uma melhor compactação da amostra e certa resistência térmica. 

 
 
Palavras-chave: Lixiviação; Membranas; Monazita-alanita; Terras raras 

TITLE: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND STUDY OF DENSE 

MEMBRANE SINTERIZATION FOR MEMBRANE REACTOR APPLICATION 

Abstract 

The rare earth elements arouse great interest due to their physical, electronic and 
chemical properties that guarantee them diverse applications, especially in the 
area of high technology. Brazil is the world's second largest holder of rare earths 
mineral reserves, one of which is the monazite-allanite mineral composed of rare 
earth phosphates and silicates. In the light of these facts, we sought to identify 
the phases and to evaluate the chemical composition of the mineral, to develop 
a study of selective removal of the rare earths through the alkaline fusion and the 
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acid leaching, besides the production of membranes having the mineral calcined 
for the development of a sintering study. The analysis of the obtained results 
points to the use of sodium hydroxide for fusion and nitric acid as leaching agent 
as the most suitable for the treatment of monazite-alanite under the conditions 
studied. Among the membranes produced, the best results were obtained with 
the application of the pressure of 500 MPa, where a better compression of the 
sample and some thermal resistance were obtained. 

 
Keywords: Leaching; Membranes; Monazite-allanite; Rares earth 
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TÍTULO: MAPAS AUTO-ORGANIZÁVEIS APLICADOS A ANÁLISES DE 

BALANÇOS ENERGÉTICOS ESTADUAIS NO PERÍODO 2000 A 2015 

Resumo 

Neste trabalho propõe-se uma análise de balanços energéticos estaduais, a 
partir de dados obtidos do Ministério de Minas e Energia (MME) com o uso de 
uma técnica de inteligência artificial chamada Mapas Auto Organizáveis de 
Kohonen (SOM). Mapas de tamanho 15x15 foram treinados com dados de oferta 
interna de energia, consumo por setor econômico e por fonte energética, para 
os anos de 2000 e 2015. Os mapas permitem gerar regiões, ou agrupamentos 
de estados que possuem características similares nos dados. São apresentados 
os resultados em forma de mapas agrupados dos Estados e Distrito Federal para 
três conjuntos de variáveis: Oferta Interna de Energia (OIE); Consumo Final de 
Energia por fonte (CEF); e Consumo Final de Energia por setor (CES). Os dados 
foram extraídos de arquivos no formato original (pdf), organizados em tabelas e 
normalizadas. Códigos para gerar os mapas de SOM foram implementados 
utilizando Octave, assim como todas as rotinas de pós-processamento, como o 
algoritmo k-means, utilizado para segmentar os mapas. Foram gerados seis 
mapas com tamanho 15x15, cada dupla correspondendo aos balanços estaduais 
de 2000 e 2015, para os três conjuntos de variáveis. Após a segmentação, foram 
realizadas análises de transições, permitindo observar grupos de estados que se 
mantiveram com perfis semelhantes e outros que mudaram, entre os anos em 
questão. Foi possível traçar perfis por agrupamento, observando as variáveis 
com maior predominância em cada um deles. 
 
Palavras-chave: Mapas de Kohonen; Balanços Energéticos; Transições; Índices 

de melhor 

TITLE: Development of SOM neural network ensemble prototype (Kohonen self-

organizing maps) with applications for intelligent database analysis 

Abstract 

This paper proposes an analysis of state energy balances, based on data 
obtained from the Ministry of Mines and Energy (MME) using an artificial 
intelligence technique called Kohonen's Self Organizing Maps (SOM). 15x15 size 
maps were trained with data on internal energy supply, consumption by economic 
sector and by energy source, for the years 2000 and 2015. The maps allow to 
generate regions, or groupings of states that have similar characteristics in the 
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data. The results are presented in the form of pooled maps of the States and 
Federal District for three sets of variables: Internal Energy Supply (OIE); Final 
Energy Consumption by source (CEF); and Final Energy Consumption by sector 
(CES). Data were extracted from files in the original format (pdf), organized into 
tables and standardized. Codes for generating SOM maps were implemented 
using Octave, as well as all post-processing routines, such as the k-means 
algorithm, used to segment maps. Six maps with size 15x15, each pair 
corresponding to the state balance sheets of 2000 and 2015, were generated for 
the three sets of variables. After segmentation, we performed transitions 
analyzes, allowing us to observe groups of states that remained with similar 
profiles and others that changed, between the years in question. It was possible 
to draw profiles by grouping, observing the variables with greater predominance 
in each of them. 
 
Keywords: Kohonen Maps; Energy Balances; Transitions; Best-Matching 

indexes; Cl 
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TÍTULO: ANALISE SEDIMENTOLOGICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

POTENGI 

Resumo 

A superfície da Terra como área de estudo da Geomorfologia tem como objeto 
de estudo as formas do relevo desde sua origem até sua evolução para 
compreender os processos que transformam a paisagem. Desse modo, o estudo 
da Geomorfologia se faz importante para o entendimento da dinâmica da 
topografia atual. O objetivo desta pesquisa consiste em realizar análises 
sedimentologicas, no qual envolve trabalhos de secagem, separação e 
quarteamento de amostras, e para isso, foi realizado a preparação dos dados 
para iniciar o projeto de pesquisa, e futuramente coletar os sedimentos da Bacia 
Hidrográfica do Potengi. Sendo assim, para a realização deste trabalho foi feito 
um levantamento bibliográfico e com o auxílio de Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG) foi realizado o levantamento e processamento das informações 
e espacialização dos dados para a elaboração dos mapas avaliando a percepção 
sobre a importância desses elementos para a compreensão das transformações 
no relevo. 

 
Palavras-chave: Análise sedimentologica, Bacia do Potengi, Geomorfologia. 

TITLE: SEDIMENTOLOGICAL ANALYSIS OF THE HYDROGRAPHIC BOWL 

OF THE POTENGI RIVER 

Abstract 

 

The surface of the Earth as an area of study of Geomorphology has as object of 
study the forms of relief from its origin to its evolution to understand the processes 
that transform the landscape. Thus, the study of Geomorphology becomes 
important for the understanding of the dynamics of the current topography. The 
objective of this research is to perform sediment analysis, which involves drying, 
separation and quaranting of samples, and for this, the data preparation was 
carried out to start the research project, and in the future to collect the sediments 
of the Potengi Basin. Therefore, a bibliographical survey was carried out and, 
with the help of Geographic Information Systems (GIS), information was collected 
and processed and spatialized the data for the elaboration of the maps, 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1339 

 

evaluating the perception about the importance of these elements to understand 
the transformations in the relief. 

 
 
Keywords: Sediment analysis, Potengi Basin, Geomorphology. 
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TÍTULO: Análise de cargas em tirantes de uma contenção 

Resumo 

O trabalho trata da instrumentação e monitoramento de cargas em tirantes de 
uma estrutura de contenção executada com estacas escavadas e espaçadas. O 
dimensionamento de tirantes geralmente segue procedimentos semi-empíricos 
calibrados pela experiência de construtores, entretanto este tipo de prática pode 
conduzir a elaboração de projetos anti-econômicos ou inseguros. Desta forma, 
o trabalho apresenta um estudo de caso do desempenho de tirantes 
instrumentados com extensômetros elétricos de resistência em seu trecho 
ancorado submetidos a ensaios de recebimento, qualificação e monitoramento 
de cargas ao longo do tempo. Através do monitoramento da distribuição de carga 
no trecho ancorado dos tirantes observou-se que as etapas de escavação a 
frente da cortina resultaram em aumento na carga dos tirantes, não sendo 
observado alívio de cargas com o escoramento da cortina na estrutura 
construída, contrário ao esperado na prática de projetos. 
 
Palavras-chave: tirantes, estruturas de contenção, monitoramento de cargas. 

TITLE: ANALYSIS OF DISTRIBUTION LOADS ON THE ANCHORED LENGHT 

OF TIE RODS RETAINING WALL 

Abstract 

The work deals with the instrumentation and monitoring of loads on tie rods of a 
retaining wall structure build with bored spaced piles. The tie rods design 
generally follows semi-empirical approaches calibrated by the experience of 
designers, however this type of practice can lead to the elaboration of anti-
economic or unsafe projects. In this way, the work presents a case study of the 
performance of tie rods instrumented with strain gages on its anchored length 
submitted to load proof tests of receiving, qualification and monitoring of loads 
along time. By monitoring the load distribution in the anchored length of the tie 
rods, it was observed that the steps of forward excavation of the retaining wall 
resulted in an increase of load of the tie rods, and no relief of loads was observed 
with the support of the retaining wall on the principal tower, contraty to the 
theoretically expected. 
 
Keywords: tie rods, retaining wall, loads monitoring. 
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TÍTULO: Síntese e caracterização do complexo cis-

[Ru(byp)2(NO)(AMNO)](PF6)3 

Resumo 

O desenvolvimento de nitrosilo complexos de rutênio vem despertando o 
interesse científico, em razão de serem compostos termodinamicamente 
estáveis e fotoquimicamente ativos, os mesmos apresentarem potencialidade 
biológica ao liberar a molécula de NO de forma seletiva e controlada. Diante 
disso otrabalho teve como objetivo sintetizar e caracterizar o cis-
[Ru(bpy)2(NO)(AMNO)](PF6)3, possível doador de NO, onde o ligante AMNO = 
2-amino-4metil-5-nitro-6-oxo-1,6-dihidropyrimidina. O composto foi estudado 
pelas seguintes análises: espectroscopia vibracional na região do infravermelho, 
espectroscopia eletrônica na região do UV-Vis, reatividade fotoquímica e 
eletroquímica. O espectro eletrônico do complexo em água apresentou duas 
bandas, uma em 241 nm e outra em 288 nm ambas, características da transição 
π → π* do ligante bipiridina, e uma terceira banda em 463 nm na qual pode ser 
atribuída a transferência de carga do metal para o ligante, do tipo dπ(Ru)→ 
π*(bpy). Através do espectro vibracional na região do infravermelho, pôde-se 
observar a presença de um pico em 1932 cm-1sendo atribuído ao modo de 
estiramento N-O. No voltamograma cíclico observou-se um processo referente 
ao par redox NO+/0, com potencial de meia onda em -28,5 mV. Na análise 
fotoquímica pôde-se avaliar a reatividade do complexo, onde foi observado que 
à medida que a amostra foi submetida à exposição da luz branca por 3 horas, 
ocorreu a diminuição da banda referente ao NO+, ou seja, o NO+ foi reduzido a 
NO0. 
 
Palavras-chave: óxido nítrico, rutênio, atividade fotoquímica. 

TITLE: Synthesis and characterization of cis-[Ru(byp)2(NO)(AMNO)](PF6)3 

complex 

Abstract 

 

The development of ruthenium nitrosyl complexes has aroused the scientific 
interest, because they are thermodynamically stable and photochemically active 
compounds, they have biological potential by releasing the NO molecule 
selectively and controlled.Therefore, the objective of the present work was to 
synthesize and characterize the cis- [Ru(bpy)2(NO)(AMNO)](PF6)3, a possible 
NO donorwhere the linker AMNO = 2-amino-4-methyl-5-nitro-6-oxo-1,6-
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dihydropyrimidine. The compound was studied by the following analyzes: infrared 
vibrational spectroscopy, electron spectroscopy in the UV-Vis region, 
photochemical reactivity and electrochemistry.The electron spectrum of the 
complex in water presented two bands, one at 241 nm and one at 288 nm, both 
characteristics of the π → π * transition of the bipyridine linker, and a third band 
at 463 nm in which charge transfer from the metal for the binder, of type dπ (Ru) 
→ π * (bpy).Through the vibrational spectrum in the infrared region, it was 
possible to observe the presence of a peak in 1932 cm-1 being attributed to the 
N-O stretch mode. In the cyclic voltammogram a process was observed for the 
NO+/0 redox pair, with half-wave potential at -28.5 mV.In the photochemical 
analysis it was possible to evaluate the reactivity of the complex, where it was 
observed that as the sample was submitted to white light exposure for 3 hours, 
the NO+ band decreased, that is, NO+ was reduced to NO0. 

 
 
Keywords: oxide, ruthenium, photochemical activity. 
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TÍTULO: Análise dos impactos de implementação dos Sistemas de Informação 

nas Startups 

Resumo 

As peculiaridades das startups brasileiras, as altas taxas de mortalidades destas 
empresas, a necessidade de potencializar a capacidade de inovação do país, a 
importância estratégica da gestão do conhecimento para a inovação, são fatores 
que sinalizam a necessidade da construção de um instrumental que auxilie estas 
jovens empresas na busca por inovação. Dessa maneira, a pesquisa foi aplicada 
em uma startups cadastrada no Instituto Metrópole Digital (IMD), a coleta de 
dados se deu por questionários fechados enviados por e-mail. As perguntas do 
questionário visaram mensurar o grau de importância considerado pelo gestor 
da empresa para cada um dos fatores envolvidos. Dessa maneira, foi realizado 
um estudo de como é o funcionamento do ambiente de trabalho nas startups, 
uma pesquisa demostrando os modelos de sistemas de informação existentes 
no mercado bem como o contexto da Tecnologia de Informação nas empresas. 
Por fim, foi realizada uma análise dos impactos da utilização de Sistemas de 
Informação nas startups. Esperando-se a construção de um cenário o qual o 
gestor de micro e pequenas empresas possam saber a importância dessas 
ferramentas bem como sanar dúvidas sobre qual programa utilizar em suas 
empresas. 
 
Palavras-chave: Startups, Sistemas de Informação, Gestão da Informação do 

Conhecimento 

TITLE: Analysis of the Impacts of the Implementation of Information Systems in 

Startups 

Abstract 

The peculiarities of Brazilian startups, the high mortality rates of these 
companies, the need to boost the country's capacity for innovation, and the 
strategic importance of knowledge management for innovation are factors that 
show the need to build an instrument to support these young companies in the 
search for innovation. In this way, the research was applied in a startups 
registered at Instituto Metrópole Digital (IMD), the data collection was done by 
closed questionnaires sent by e-mail. The questions of the questionnaire were 
measured the degree of importance considered by the company manager for 
each of the factors involved. In this way, a study was carried out on how the work 
environment works in startups, a research demonstrating the models of 
information systems in the market as well as the context of Information 
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Technology in those companies. Finally, an analysis was made of the impacts of 
the use of Information Systems in the startups. Expecting the construction of a 
scenario where the manager of micro and small companies can know the 
importance of these tools as well as solve doubts about which program to use in 
their companies. 
 
Keywords: Startups, Information Systems, Information and Knowledge 

Management 
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TÍTULO: Síntese e isolamento de derivados flavonoidicos para aplicações 

biotecnológicas 

Resumo 

Os flavonoides são metabólicos secundários da classe dos polifenóis. A 
quercetina (3,5,7,3’- 4’-pentahidroxi flavona) é um dos flavonóides naturais mais 
estudados devido suas propriedades terapêuticas, destacando-se o potencial 
antioxidante, anticarcinogênico e seus efeitos protetores aos sistemas renal, 
cardiovascular e hepático. Por outro lado, a quercetina também se mostra 
interessante em função de suas propriedades luminescentes. A quercetina 
possui um sistema contendo conjugação π-estendida, e cinco hidroxilas capazes 
de serem alquiladas e acetiladas. Este flavonóide foi obtido a partir do extrato 
hidroalcoólico de Bredemeyera brevifolia, submetido a derivatizações e as 
estruturas resultantes deste estudos foram caracterizadas por ressonância 
magnetica (RMN) de hidrogenio (1H) e carbono (13C). 
 
Palavras-chave: Bredemeyera brevifolia, quercetina, flavonoide. 

TITLE: Synthesis and isolation of flavonoid derivatives for biotechnological 

applications. 

Abstract 

Flavonoids are secondary metabolites of the polyphenol class. Quercetin 
(3,5,7,3'-4'-pentahydroxyflavone) is one of the most studied natural flavonoids 
due to its therapeutic properties, especially antioxidant, anticarcinogenic and its 
protective renal cardiovascular and hepatic systems effects. On the other hand, 
quercetin is also interesting due to its luminescent properties. Quercetin has a 
system containing extended π-conjugation, and five hydroxyls capable of being 
alkylated and acetylated. This flavonoid was obtained from the hydroalcoholic 
extract of Bredemeyera brevifolia, submitted to derivatizations and the structures 
resulting from these studies were characterized by magnetic resonance (NMR) 
of hydrogen (1H) and carbon (13C). Keywords: Bredemeyera brevifolia, 
quercetin, flavonoid. 
 
Keywords: Bredemeyera brevifolia, quercetin, flavonoid. 
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TÍTULO: Reciclagem de Soluções Não-dominadas em Otimizadores 

Multiobjetivo 

Resumo 

Otimizadores multiobjetivo, devido a problemas computacionais, muitas vezes 
utilizam arquivos ou populações de tamanho limitado para armazenamento de 
soluções não-dominadas. O bom gerenciamento desses recursos é um fator 
crucial para a preservação da qualidade das soluções geradas. Por causa da 
limitação de espaço, algumas soluções podem ser descartadas e ceder lugar 
para soluções piores, reduzindo a qualidade do conjunto solução. Uma das 
técnicas encontradas na literatura para a resolução desse problema é o uso de 
técnicas de reciclagem. Estas técnicas permitem que soluções descartadas 
possam retornar ao conjunto solução nos casos em que contribuem para 
melhorias na qualidade da população. Neste trabalho, o uso de técnicas de 
reciclagem é estudado. Uma análise sobre a eficácia desses métodos é realizada 
e comparações com a literatura são exibidas. 
 
Palavras-chave: Otimizadores. Problemas multiobjetivo. Técnicas de reciclagem 

TITLE: Recycling of non-dominated Solutions in Multi-objective Optimizers 

Abstract 

Multi-objective optimizers, due to computational problems, often use limited size 
archives or populations for storing non-dominated solutions. The proper 
management of these archives is a crucial factor in preserving the quality of the 
set of generated solutions. Due to space constraints, some solutions may be 
discarded and worse solutions accepted, reducing the quality of the solution 
set. One of the techniques found in literature to solve this problem is the use of 
recycling techniques. These techniques allow discarded solutions to return to the 
solution set when they contribute to improvements in the quality of the population. 
In this work, the use of recycling techniques is studied. An analysis of the 
efficiency of these methods is performed and comparisons with other techiques 
from literature are presented. 
 
Keywords: Optimizers. Multi-objective problems. Recycling Techniques 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO MGB-IPH NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANHAS-AÇU 

Resumo 

Os problemas relacionados a região semiárida do Nordeste Brasileiro faz com 
que seja necessário se fazer uso de alguma metodologia que ajude a definir o 
comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica, para que se possa ter um 
melhor planejamento para solucionar os problemas ocasionados pelas secas. 
Nesse sentido, o Modelo de Grande Bacias do Instituto de Pesquisas Hidráulicas 
(MGB-IPH) entra como um grande auxiliador no sentido de se fazer a 
modelagem da bacia. O presente trabalho trata da aplicação do MGB-IPH na 
Bacia do Rio Piranhas-Açu no período de 1963 a 2015, os parâmetros que foram 
utilizados na calibração do modelo obtiveram um bom ajuste de calibração para 
a estação fluviométrica escolhida, por meio da analise do hidrograma gerado 
também foi observado que os dados calculados reproduziam de maneira 
satisfatória os dados observados 
 
Palavras-chave: Semiárido, Modelo distribuido 

TITLE: APPLICATION OF THE HYDROLOGICAL MODEL MGB-IPH IN THE 

HYDROGRAPHIC BASIN OF THE PIRANHAS-AÇU RIVER 

Abstract 

The problems related to the semi-arid region of Northeast Brazil make it 
necessary to make use of some methodology that helps to define the hydrological 
behavior of a river basin, so that a better planning can be had to solve the 
problems caused by the dry. In this sense, the MGB-PH, enters as a great help 
in the direction of modeling the basin. The present work deals with the application 
of the MGB-IPH in the Piranhas-Açu River Basin from 1963 to 2015, the 
parameters that were used in the calibration of the model obtained a good 
calibration adjustment for the fluviometric station chosen, through the analysis of 
the hydrograph was also observed that the calculated data satisfactorily 
reproduced the observed data. 

 
Keywords: semiarid, Distributed model 
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TÍTULO: Sistemas fluidos para uso farmacológico: Solução de Ringer 

Resumo 

O choque hipovolêmico caracteriza-se pela diminuição do volume intravascular 
tecidual e seu tratamento inicial consiste na manutenção do fluxo sanguíneo via 
reposição da volemia através da infusão intravenosa de líquidos intravenosos, 
entre os quais a solução de Ringer. Porém, disfunção microcirculatória em 
resposta ao choque ocorre devido à uma hiperatividade simpática e, além de 
piorar o quadro do paciente em choque, dificulta a performance da terapia de 
reposição volêmica. Por isso alterar as propriedades de fluxo da solução de 
Ringer para que esta seja capaz de restabelecer perfusão tecidual mesmo em 
estados de vasoconstricção é importante para aumentar a sobrevida dos 
pacientes. A manipulação magnética de soluções isotônicas mostra-se uma 
alternativa economicamente viável para alterar as propriedades físico-químicas 
das soluções isotônicas e foram propostos testes in vitro que comprove-as. 
 
Palavras-chave: choque hipovolêmico; terapias alternativas; campo magnético; 

TITLE: Fluid systems for pharmacological use: Ringer's solution 

Abstract 

Hypovolemic shock is characterized by decreased intravascular volume and 
ability to maintain blood flow through volume replacement through intravenous 
infarction of intravenous fluids, including a Ringer's solution. However, 
microcirculatory dysfunction in response to shock is one of the causes of 
hyperactivity, and in addition, the person's picture in shock impedes the 
performance of volume therapy. In turn, as the flow variables of ringer's solution 
so that it becomes able to restore tissue perfusion even in vasoconstriction states 
is important to increase patient survival. The magnetic manipulation of isotonic 
solutions shows an economically viable alternative for the physical-chemical 
properties of the isotonic solutions and have been proposed in vitro to prove 
them. 
 
Keywords: hypovolemic shock; alternative therapies; magnetic field; 
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TÍTULO: Proposta de Implementação Redes Neurais Artificiais em Sistemas 

Embarcados 

Resumo 

Este relatório tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma 
estratégia de implementação de Redes Neurais Artificiais (RNA) do tipo 
Perceptron de Multiplas Camadas, Multilayer Perceptron (MLP), treinada com 
algoritmo de Backpropagation (BP), em microcontroladores (µC) de 8-bits. Esta 
estratégia busca viabilizar a utilização de RNA-MLP-BP em Sistemas 
Embarcados (SE) de baixo consumo e custo como µC de 8-bits. Todos os 
detalhes da estratégia de implementação são apresentados, bem como 
resultados para várias configurações da RNA utilizada. Os resultados mostram 
que processadores de baixo consumo e velocidade podem trabalhar com MLP-
BP em várias aplicações que não precisam de um tempo de resposta curto. 

 
Palavras-chave: Redes neurais. Microcontroladores. Perceptron de Múltiplas 

Camadas. 

TITLE: Development of Neural Networks on Embedded Systems and 

Reconfigurable Hardware Systems. 

Abstract 

This report intends to show results obtained on the development of Artificial 
Neural Networks on 8-bits microcontrollers. Aimed at estimating viability of the 
use of 8-bit microcontrollers on embedded systems applications that require low-
cost and energy efficient solutions. The obtained results show that low-cost and 
low-speed microcontrolled solutions can work with the Multilayer Perceptron 
trained with Backpropagation(MLP-BP) on various applications that do not 
require a fast response time. 
 
Keywords: Neural Networks. Microcontrollers. Multilayer Perceptron. MLP. 8-bits. 
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TÍTULO: Análise energética de motor diesel 

Resumo 

O método de produção de potência a partir de motores diesel mesmo tendo sido 
desenvolvido no século XIX ainda é bastante utilizado nos dias de hoje. O 
presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo para 
simular e analisar o desempenho de um motor diesel de quatro tempos e quatro 
cilindros operando com uma mistura de diesel e biodiesel, com o intuito de 
comparar os diversos resultados na busca por uma produção de potência mais 
eficiente. 

 
Palavras-chave: Motor diesel, desempenho, eficiência, análise energética. 

TITLE: Diesel engine energy analysis 

Abstract 

The method of producing power from diesel engines even having been developed 
in the nineteenth century is still quite used these days. The present work has the 
objective of developing a model to simulate and analyze the performance of a 
diesel engine operating with a mixture of diesel and biodiesel, in order to compare 
the different results in the search for a production of more efficient power. 
 
Keywords: Diesel engine, performance, efficiency, energy analysis. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1351 

 

CÓDIGO: ET0163 

AUTOR: GUSTAVO ROSSI SILVA 

CO-AUTOR: MAYRANNE EMYLLE MEDEIROS FURTUNATO 

ORIENTADOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO 

 

 

TÍTULO: APLICAÇÃO DE CONTROLADORES PID EM UM SERVO MOTOR DA 

QUASER 

Resumo 

 

O controlador PID é o controlador mais utilizado na industria, mais de 90% da 
mesma utilizam variações dessas ações de controle em seu ambiente de 
trabalho. Uma vez feita a modelagem da planta, utilizando o método do Lugar 
Geométrico das Raízes, é possível deslocar os polos da função de transferência 
em malha fechada para sintonizar o controlador de acordo com os requisitos pré-
estabelecidos no projeto. Os parâmetros definidos para esse trabalho foram 
tempo de subida de 0.2 segundos, com overshoot de até 10% e o critério de 
estabilidade de regime permanente de 5%. Os controladores PI, PD e PI-D foram 
comparados afim de destacar aquele que apresenta a melhor resposta a um 
servo motor da Quanser para esses parˆametros. 

 
 
Palavras-chave: PID, Lugar Geom´etrico das Ra´ızes, Servo motor Quanser 

TITLE: APPLICATION OF PID CONTROLLER IN A QUANSER SERVO MOTOR 

Abstract 

The PID controller is the most used controller in the industry, more than 90% of 
it uses variations of these control actions in your work space. Once the plant 
modeling is done using the Root-Locus method, it is possible to shift the poles of 
the closed-loop transfer function to tune the controller according to the pre-set 
requirements in the design. The parameters defined for this work were a rise time 
of 0.2 seconds, with overshoot up to 10 % and the steady state stability criterion 
of 5 %. The PI, PD and PI-D controllers were compared in order to highlight the 
one that presents the best response to a Quanser servo motor for these 
parameters 
 
Keywords: PID, Root-Locus, Servo motor Quanser 
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TÍTULO: Recuperação e purificação do antígeno 503 de Leshmania i. chagase 

com remoção simultânea de LPS usando SDMFA e ALE 

Resumo 

 
Com o desenvolvimento da indústria biotecnológica, é crescente o interesse por 
antígenos recombinantes purificados para obtenção de vacinas. Porém, para 
essa aplicação esses antígenos precisam apresentar um elevado grau de 
pureza, e por isso é de grande relevância o desenvolvimento de técnicas que 
permitam a redução do número de operações unitárias necessárias ao processo 
de purificação, permitindo ainda uma elevada recuperação e proporcionando 
uma maior economia na obtenção dos bioprodutos. No entanto, um problema 
intrínseco à purificação de proteínas expressas em E. coli, bactéria utilizada no 
presente estudo, é a presença de endotoxinas, que provoca resposta imune 
quando em contato com células de defesa humana. Sabendo disso, foram 
avaliados os Sistemas Aquosos Bifásicos, que vêm sendo utilizados na 
purificação de biomoléculas por apresentar vantagens como eliminar a etapa de 
clarificação, permitindo concentrar e purificar a molécula alvo em uma única 
etapa; e a Adsorção em Leito Expandido, que vem se destacando como uma 
alternativa propícia para o downstream processing, pois é uma técnica 
cromatográfica de modo simples e de baixo custo, que integra as etapas de 
clarificação, concentração, purificação em uma única operação. Foram 
realizados testes para os dois métodos citados para avaliar o desempenho de 
cada um deles, além da influência do Triton X-114 para a remoção do LPS, tanto 
na etapa de lavagem da adsorção como também na sua adição aos sistemas 
aquosos bifásicos. 
 
Palavras-chave: Leishmania i. chagasi, recuperação, purificação, antígeno 503, 

E. Coli 

TITLE: Strategies for recovery and purification of Leishmania I. Chagasi 503 

antigen expressed in E. coli. 

Abstract 

 
Due to the development of biotechnology industry, there is a growing interest in 
purified recombinant antigens to obtain vaccines. However, for this application 
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these antigens require a high degree of purity, thus, it is of great relevance the 
development of techniques that allow the reduction in the number of unitary 
operations required for the purification process, this would also allow a high 
recovery and a greater saving in obtaining bioproducts. However, a problem on 
the purification of proteins expressed in E. coli is the presence of endotoxins, 
natural compound of gram-negative bacterial expression systems, which triggers 
immune response in human body and interacts with the proteins impairing 
possible chromatography steps. To solve this problem, we evaluated the 
Aqueous Two-phase Systems (ATPS) that can be employed with the advantages 
of eliminate clarification steps on the whole process, indeed it also concentrates 
the molecule of interest and reduces the concentration of LPS; and the Expanded 
Bed Adsorption (EBA) that has shown as a suitable alternative for downstream 
processing, once it is a simple and low cost chromatographic technique that 
integrates clarification, concentration and purification in a single operation. Tests 
were carried out for the two methods cited to evaluate the performance of each 
of them, as well as the influence of Triton X-114 for the removal of LPS, both in 
the adsorption washing step and in its addition to aqueous two-phase systems. 
 
Keywords: Leishmania i. chagasi, recovery, purification, 503 antigen, E. Coli 
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TÍTULO: Uma solução para reconhecimento de placas de veículos brasileiros. 

Resumo 

Algoritmos de reconhecimento automático de placas viabilizam uma miríade de 
aplicações, as quais ganham cada vez mais importância no contexto de Cidades 
Inteligentes, muito em voga atualmente, principalmente considerando cenários 
de segurança e monitoramento de trânsito. A presença de câmeras de alta 
qualidade e boa capacidade de processamento em dispositivos de custo 
relativamente baixo, como smartphones e tablets, pode constituir ambientes de 
execução adequados para soluções desse tipo. Assim, este trabalho apresenta 
um método de reconhecimento automático de placas mais adequado a 
dispositivos Android do que os algoritmos tradicionais baseados nas tarefas de 
detecção da placa, segmentação e reconhecimento ótico de caracteres. O 
método de reconhecimento adotado utiliza o reconhecedor de textos da Mobile 
Vision API, da Google, otimizado para uso em Android, e heurísticas específicas 
para filtragem e refinamento dos textos reconhecidos, mesclando, inclusive, um 
segundo método para os casos mais comuns de confusão entre caracteres. Os 
experimentos conduzidos consideraram quatro situações de movimento do 
usuário com respeito aos veículos no campo de visão, representadas em 
fotografias e frames de streams de vídeo obtidos em cenário urbano aberto, e 
revelaram acurácia média de 86,6%. 
 
Palavras-chave: reconhecimento de placas, android, mobile vision, cidades 

inteligentes 

TITLE: A solution for Brazilian vehicles license plate recognition 

Abstract 

Algorithms for the automatic plate recognition task enable a great amount of 
applications, which receive considerable importance in the context of Smart 
Cities, mainly considering security and traffic monitoring scenarios. The presence 
of high quality cameras and good processing capacity in devices, such as 
smartphones and tablets, can constitute feasible execution environments for 
solutions of this kind. In this context, this work presents a method for automatic 
license plate recognition more adequate for Android devices than the traditional 
algorithms based on the three phase pipeline of plate detection, segmentation 
and optical character recognition. The adopted recognition method uses the text 
recognizer implemented in the Mobile Vision API by Google, optimized for 
Android usage, and specific heuristics for filtering and refining the recognized 
texts, merging also a second method for the common cases of confusion between 
characters. Experiments were conducted considering four situations of 
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movement of the users with respect to the vehicles in the field of view, 
represented by photographs and frames from video streams recorded in real 
open urban scenarios, revealing 86.6% of average accuracy. 
 
Keywords: license plate, android, mobile vision, smart cities 
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TÍTULO: SÍNTESE DE MICROCÁPSULAS DE POLI(UREIA-FORMALDEÍDO) 

COM ÓLEOS VEGETAIS 

Resumo 

A utilização de microcápsulas vem sendo estudada para promover a 
funcionalidade de autorreparo em polímeros e compósitos de matriz polimérica. 
Essas microcápsulas, preenchidas com um líquido de reparo, devem resistir ao 
processamento do material onde elas serão introduzidas, e devem romper 
facilmente liberando o líquido, quando houver dano. É possível alterar algumas 
propriedades modificando os parâmetros de síntese. Além disso, pode-se tornar 
viável a produção em larga escala caso seja possível produzir microcápsulas 
com características uniformizadas. Neste trabalho, foram avaliados parâmetros 
de síntese de microcápsulas de poli(ureia-formaldeído), e foram sintetizadas 
microcápsulas com diversos materiais de preenchimento, como óleos vegetais 
(óleo de soja, linhaça, coco e azeite de oliva) e endo-diciclopentadieno (DCPD), 
que apresentaram características morfológicas semelhantes. As microcápsulas 
sintetizadas foram caracterizadas por FTIR e MEV. Microcápsulas preenchidas 
com óleo de soja, óleo de linhaça e endo-DCPD, foram usadas em sistemas 
epóxi de revestimento, para avaliar o efeito do retardo da corrosão de placas 
metálicas. Os óleos foram escolhidos em substituição ao endo-DCPD devido à 
sua toxicidade. Placas com cápsulas preenchidas com óleos apresentaram 
excelentes resultados anticorrosivos, com destaque o sistema contendo 
cápsulas preenchidas com óleo de soja, por constituir uma alternativa econômica 
e não tóxica aos outros materiais testados. 
 
Palavras-chave: Autorreparo. Síntese de microcápsulas. Poli(ureia-formaldeído). 

TITLE: Synthesis of Poly(urea-formaldehyde) microcapsules with vegetable oils. 

Abstract 

The use of microcapsules has been studied to promote this functionality in 
polymers and polymer-matrix composites. These microcapsules, filled with 
healing liquid, must resist the processing of the material in which they are going 
to be inserted, and must break easily releasing the liquid when there is damage. 
It is possible to alter some properties by modifying synthesis parameters. It is 
also possible turn a large-scale production into a viable option once it is possible 
to produce microcapsules with uniform features. In this work, synthesis 
parameters were evaluated for poly(urea-formaldehyde) microcapsules, and 
microcapsules with different filling materials, such as vegetable oil (soybean, 
olive, linseed and coconut) and endo-dicyclopentadie were synthesized 
presenting similar morphological characteristics. Capsules were characterized 
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byFTIR and SEM. Microcapsules filled with soybean, linseed oil and endo-DCPD 
were used in epoxy system with self-healing ability for anti-corrosion effect 
evaluation. The oils were chosen to replace endo-DCPD due to its high toxicity. 
Samples with capsules filled with soybean and linseed oils presented excellent 
anticorrosive results, with emphasis on the system containing capsules filled with 
soybean oil, which make for an economical and non-toxic alternative to the other 
tested materials. 
 
Keywords: Self-healing. Microcapsules’ synthesis. Poly(urea-formaldehyde). 
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TÍTULO: Requisitos de Valor dos Usuários de Habitações de Interesse Social no 

Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

A geração de valor em habitação social vem sendo estudada nos últimos anos 
devido aos benefícios potenciais e ao aumento da satisfação do cliente. No 
entanto, há uma dificuldade considerável em definir o que é valor para o usuário 
final. Uma possibilidade é sistematizar e hierarquizar valores através de 
entrevistas, criando um perfil de cliente representativo. GRANJA et al (2009) 
estudaram os atributos de valor mais desejados pelos usuários de habitação 
social, na região de Campinas/SP. Pesquisas semelhantes ainda são 
necessárias para entender o perfil dos clientes de acordo com sua cultura e 
região de vida, considerando a grande variabilidade dessas características em 
todo o Brasil. Este estudo tem como objetivo identificar o valor desejado pelos 
usuários de habitações de interesse social, do Programa Minha Casa Minha 
Vida, em Natal/RN e Parnamirim/RN. O método de pesquisa foi baseado na 
preferência declarada, com 90 respondentes de dois conjuntos habitacionais, 
que hierarquizaram uma lista de atributos de valores desejados. Os dados foram 
tratados pelo Laboratório de Estatística Aplicada (LEA) da UFRN. Para análise 
dos dados foi utilizado o software “R 3.4.4” e para a geração dos gráficos foi 
utilizado o pacote “ggplot2”. Os resultados forneceram informações claras de que 
"Segurança" é o valor mais desejado, seguido por "Conforto térmico", "Novos 
espaços" e "Custos de funcionamento (contas de serviços públicos)", 
evidenciando influências locais e culturais. 

 
 
Palavras-chave: Valor desejado. Habitação de Interesse Social. Preferência 

Declarada. 

TITLE: Value requirements of social housing end-users in Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

The value generation in social housing has been studied in recent years due to 
potential benefits and increased customer satisfaction. However, there is 
considerable difficulty in defining what is value for the end user. An outlet for that 
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is systematize and hierarchize values including interviews, creating a 
representative client profile. GRANJA et al (2009) studied the social housing 
public most desired value attributes, in the region of Campinas/SP. Similar 
researches are still needed to understand the costumers profile according to their 
culture and living region, considering the wide variability of these issues 
throughout Brazil. Therefore, this study aims to identify the desired value of the 
brazilian social housing program costumers, “Programa Minha Casa Minha Vida”, 
in Natal-RN and Parnamirim-RN projects. The research method was based in the 
stated preference, with 90 respondents of two residential projects, who 
hierarchized a list of desired value attributes. Data was statistically analyzed, and 
results provided clear information. “Security” was the most desired value, 
followed by "Thermal comfort", "New spaces", and "Running costs (utility bills)" 
evidencing local and cultural influences. 

 
 
Keywords: Desired value. Social Housing. Value Generation. Stated Preference. 
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TÍTULO: REGIÕES E ELEMENTOS ESPECIAIS DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO: ABORDAGEM TEÓRICA E ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS 

Resumo 

O advento da computação modificou inteiramente a prática de projeto das 
estruturas da engenharia. Os softwares auxiliam o engenheiro, liberando-o de 
cálculos repetitivos e enfadonhos, possibilitando análises complexas antes 
inviáveis de serem feitas manualmente. Todavia, os engenheiros devem ser 
capazes de analisar os resultados computacionais e validar a sua precisão. As 
regiões especiais de concreto armado, definidas na norma NBR 6118:2014, não 
podem ser projetadas pelos procedimentos comuns, sendo exigido um modelo 
matemático diferenciado. Contudo, os programas usuais geralmente consideram 
essas situações simplificadamente, fornecendo resultados não satisfatórios, o 
que deve ser percebido pelo usuário. Dentre as regiões especiais indicadas na 
NBR 6118, esta pesquisa estudou as vigas com apoios indiretos e as vigas com 
mudança brusca de seção, situações práticas comuns, embora pouco discutidas 
na literatura técnica nacional. Inicialmente fez-se uma ampla pesquisa em 
normas e textos internacionais acerca da análise, dimensionamento e 
detalhamento destas regiões. Foram construídos diversos modelos nos 
softwares TQS V20.1 e Eberick V10, principais programas brasileiros de projeto 
estrutural, comparando-se os resultados com as prescrições internacionais. Esta 
pesquisa já rendeu como produtos dois artigos publicados em Congresso 
Nacional de Engenharia e o desenvolvimento de um aplicativo disponibilizado de 
forma ampla na internet. 

 
Palavras-chave: Vigas de concreto. Regiões Especiais. Apoios Indiretos. 

TITLE: REINFORCED CONCRETE DISCONTINUITY 

REGIONS:THEORETICAL APPROACH AND PRACTICAL CASES ANALYSIS 

Abstract 

 

The development of computing technology changed the practice of designing 
engineering structures. Now, software assist the engineer, releasing him from 
repetitive and tedious calculations, enabling complex analyses that were not 
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manually feasible. However, engineers now have to be capable of analyzing the 
computational results and validate its accuracy. The so-called discontinuity 
regions, defined in Brazilian standard code NBR 6118:2014, must not be 
designed by usual procedures and therefore a special mathematical model must 
be used. Despite that, common software usually consider these situations in a 
simplified manner, providing unsatisfactory results which the user must capable 
of discern. Among all the discontinuity regions mentioned by NBR 6118:2014, 
this researched aimed in beams with indirect support e beams with sudden 
change in cross-section, which are common practical situations, although not 
much discussed in national technical literature. Initially, a major research in 
standards and international texts were conducted on the analysis, designing and 
detailing of these regions. Several models were created in CAD/TQS V20.1 and 
Eberick V10, mainly Brazilian structural design software, comparing the results 
with international recommendations. This research has already yielded two 
published papers in a national engineering conference and the development of 
an application available on the internet. 

 
 
Keywords: Concrete beams. Discontinuity Regions. Indirect Support. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DE CONCEITOS DA TEORIA DOS GRAFOS NA 

COMPUTAÇÃO EM NUVEM - UMA REVISÃO 

Resumo 

Com a virtualização de redes e componentes de rede, novos ataques surgem e 
necessitam ser ajustados. Em razão do nível de abstração oferecido pela 
virtualização, as técnicas presentes podem não ser aplicáveis ou abertas o 
suficiente para se adequarem a esse novo desenho. A teoria dos grafos, porém 
está exercendo um papel cada vez mais respeitável no campo da ciência da 
computação e vem ultimamente sendo empregada para teste e projetar tais 
estruturas. Sendo assim, esse relatório tem por objetivo de apresentar as 
atividades desenvolvidas no presente projeto de pesquisa que inclui a utilização 
de grafos na computação em nuvem e quais são os seus benefícios. 
 
Palavras-chave: Computação em nuvem, Teoria dos grafos, Redes em nuvem. 

TITLE: APPLICATION OF GRAPH THEORY CONCEPTS IN CLOUD 

COMPUTING - A REVIEW 

Abstract 

With the virtualization of networks and network components, new attacks arise 
and need to be adjusted. Because of the level of abstraction offered by 
virtualization, the present techniques may not be applicable or open enough to fit 
this new design. Graph theory, however, is playing an increasingly respectable 
role in the field of computer science and has lately been used to test and design 
such structures. Thus, this report aims to present the activities developed in this 
research project that includes the use of graphs in cloud computing and what are 
the benefits. 
 
Keywords: Cloud computing, Graph theory, Cloud networks. 
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TÍTULO: Sistema de visão robótica com capacidade de adaptação 

Resumo 

  
 
 

Este trabalho tem como objetivo aprimorar o sistema de visão do Futebol de 
robôs da equipe Poti, com o intuito de melhorar o tempo de aquisição, reduzir o 
tempo de processamento da imagem e principalmente estudar uma possibilidade 
de aumentar a robustez do sistema de identificação de objetos contra a 
condições não ideal de iluminação. 

 
 
  
 
Palavras-chave: Variação de iluminação; Detecção visual; Visão computacional. 

TITLE: Robotic vision system with adaptability 

Abstract 

The aim of this work is to improve the Poti team 's robot soccer vision system, in 
order to improve the acquisition time, reduce image processing time and 
especially to study the possibility of increasing the robustness of the object 
identification system against non-ideal lighting conditions. 
 
Keywords: Lighting variation; Visual detection; Computer vision. 
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TÍTULO: SÍNTESE DE PENEIRA MOLECULAR MCM-48 E MODIFICAÇÕES, 

PÓS-SITU E IN-SITU, COM METAIS DE TRANSIÇÃO, PARA APLICAÇÃO NA 

DESSULFURIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS 

Resumo 

Em um mundo que sempre está buscando a otimização de processos seja por 
questões financeiras ou ambientais, a proposta da utilização de adsorventes em 
conjunto ou para a substituição da hidrodessulfurização vem ganhando bastante 
força um desses possíveis adsorvente é a MCM-48 por sua forma e distribuição 
de seus poros tem um potencial altíssimo, tem se buscado formas de otimizar e 
diminuir os custos de sua produção substituindo e buscando alternativas em 
seus materiais básicos, nesse caso a substituição da sílica comercial por uma 
produzida a partir de areia de praia, somado a isso modificações com metais de 
transição com o intuito de aumentar sua capacidade de adsorção neste trabalho 
se utilizou prata e níquel ,obtivemos resultados interessantes uma vez que a 
prata aumentou a capacidade de adsorção de enxofre MCM-48 em 16,42% em 
relação a MCM sem alterações e o níquel teve um resultado de diminuição da 
taxa de adsorção de 5,06%. 
 
Palavras-chave: MCM-48, adsorção, dessulfurização, diesel, materiais 

mesoporosos. 

TITLE: SYNTHESIS OF MCM-48 MOLECULAR SIEVE AND MODIFICATIONS, 

POST-SITU AND IN-SITU, WITH TRANSITIONAL METALS, FOR 

APPLICATION IN THE DESULPHURIZATION OF AUTOMOTIVE FUELS 

Abstract 

In a world that is always seeking the optimization of processes whether for 
financial or environmental reasons, the proposal of the use of adsorbents 
together or for the substitution of hydrodesulphurisation has been gaining 
considerable strength. One of these possible adsorbents is the MCM-48 because 
of its shape and distribution of its pores has a very high potential, the usual ways 
to optimize and reduce the costs of its production is by replacing and seeking 
alternatives in its basic materials, in this case the replacement of commercial 
silica with one produced from beach sand, in aditionto this in order to increase its 
adsorption capacity in this work, silver and nickel were used, as the results 
showed that silver increased the MCM-48 sulfur adsorption capacity by 16.42% 
in relation to MCM without it and nickel had a decrease in the adsorption rate of 
5.06%. 
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Keywords: MCM-48, adsorption, desulfurization, diesel, mesoporous materials. 
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TÍTULO: Determinação de ações laterais em pilares-parede considerando 

diferentes geometrias. 

Resumo 

O presente trabalho é continuação de outro previamente desenvolvido, sob o 
título de “Determinação de ações laterais em pilares-parede”. Nele, foi escrito um 
código computacional em linguagem FORTRAN para avaliação da distribuição 
das parcelas de cargas laterais em pilares-parede a partir do Método dos 
Elementos Finitos (MEF). A precisão desse código foi aferida por meio de 
comparação com resultados provenientes do TQS, um software comercial de 
análise e dimensionamento de estruturas de edifícios. Já, neste trabalho, utiliza-
se o código elaborado para avaliação da distribuição das parcelas de carga 
considerando diferentes geometrias usuais de pilares-parede: U, U enrijecido, I, 
2 pilares em L e E. Além disso, modifica-se o código escrito, adicionando-se um 
módulo de análise modal, tendo como motivação a importância dos pilares-
parede no núcleo de rigidez do edifício (devido a suas dimensões de seção 
transversal significativas dentro da edificação) e o caráter usualmente dinâmico 
das ações laterais (tais como cargas de vento e sismos). Para validação dos 
resultados obtidos na análise modal é feita sua comparação com modelos 
computacionais desenvolvidos no ADINA, um software comercial de Elementos 
Finitos. 
 
Palavras-chave: Pilar-parede, Análise estrutural, Método dos Elementos Finitos 

TITLE: Analysis of lateral loads in shear-walls considering different cross section 

geometries 

Abstract 

This research follows another one previously developed, under the title of 
"Determinação de ações laterais em pilares-parede". In it a computational code 
in FORTRAN language was written to evaluate the distribution of lateral loads in 
shear-walls considering the Finite Element Method (FEM). The code's 
performance was measured by comparing its results with ones attained with TQS, 
a commercial software for analysis and design of building structures. In 
continuation to that, in this paper the previously elaborated code is used to 
evaluate the response of shear-walls considering usual cross section geometries, 
such as: U, stiffened U, I, 2 L's and E. Furthermore, a modal analysis module is 
added into the code, motivated by the importance of shear-walls in the stiffness 
core of buildings (due to their significant cross section dimensions) and the 
usually dynamic character of lateral actions (such as wind forces and 
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earthquakes). To validate the modal analysis results they were compared to ones 
attained with ADINA, a FEM commercial software. 
 
Keywords: Shear-wall, Strcutural analysis, Finite Element Method 
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TÍTULO: Ferramenta de simulação e verificação de processos concorrentes 

Resumo 

 

Os sistemas concorrentes aparecem em diversas áreas como em protocolos de 
comunicação, redes sociais, armazenamento em nuvem, dentre outras. Um dos 
formalismos matemáticos para descrever o comportamento desses sistemas é o 
“Core Network Algebra”(CNA), uma extensão do “Calculus of Commuication 
Systems”(CCS). Para simular os processos CNA, foi criado uma ferramenta 
denominada SiLVer, que foi desenvolvida utilizando a linguagem de 
programação Maude. Neste trabalho descrevemos uma nova ferramenta 
baseada em SiLVer que facilita o uso de diferentes técnicas de argumentação 
para processos CNA. 

 
 
Palavras-chave: CNA. CCS. programação concorrente. web. javascript. grafo. 

TITLE: Tool for simulating and verifying concurrent processes 

Abstract 

 

Concurrent systems are common place in several areas such as communicating 
protocols, social networks, cloud computing and so on. The Core Network 
Algebra (CNA) is an extension of the Calculus of Communicating Systems (CCS) 
aiming at specifying multi-party concurrent systems. Using the programming 
language Maude, we developed the tool SiLVer, a system designed to simulate 
and verify CNA processes. In this paper we describe a web based framework 
allowing users to interact with SiLVer in a more friendly way. 

 
 
Keywords: concurrency theory. verification. web application. 
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TÍTULO: Tratamento Térmico de Envelhecimento na liga eutética Sn-0,7%Cu 

Resumo 

Investigações sobre o efeito de ciclos térmicos (variações de temperatura e 
tempo) nos aspectos microestruturais de ligas alternativas livres de Pb são 
escassos na literatura. Desta forma, este trabalho objetiva realizar uma análise 
microestrutural da influência do tratamento térmico de envelhecimento (T=100°C 
com tempos de 2, 5 e 10 dias) na microestrutura da liga eutética Sn-0,7%Cu 
solidificada direcionalmente em condições transitórias de fluxo de calor. Três 
diferentes níveis de taxa de resfriamento (Ṫ) e velocidade de solidificação (V) 
foram considerados para análise, tendo como foco a morfologia, distribuição e 
tamanho das fases nas regiões dendríticas, celulares e eutéticas. Os resultados 
mostraram que uma microestrutura dendrítica composta de uma matriz β-Sn 
circundada por uma mistura eutética Sn e intermetálico Cu6Sn5 prevaleceu ao 
longo do lingote Sn-0,7%Cu. Nas posições iniciais (até 7mm) do lingote foi 
possível observar células de alta taxa de resfriamento. Notou-se que 
microestruturas mais refinadas foram encontradas para maiores valores de Ṫ e 
V. O intermetálico Cu6Sn5 apresentou morfologia de tipo fibrosa. Verificou-se 
que as condições impostas no tratamento térmico de envelhecimento não 
promoveram alterações significativas na microestrutura bruta de fusão 
(espaçamentos dendríticos primários-λ1 e/ou celular-λC) da liga eutética Sn-
0,7%Cu. 
 
Palavras-chave: Solidificação. Liga Sn-0,7%Cu. Tratamento térmico de 

envelhecimento. 

TITLE: Aging Treatment in eutetic Sn-0.7wt.%Cu alloy 

Abstract 

Investigations about the effect of thermal cycles (variations of time and 
temperature) on microstructures of Pb-free solder alloys are scarce in the 
literature. Thus, this work aims to perform a microstructural analysis of the 
influence of aging treatment (T= 100°C and times of 2, 5 and 10 days) on the 
microstructure of directionally solidified Sn-0,7%Cu solder alloy under steady-
state conditions. Three different levels of cooling rate (Ṫ) and growth rate (V) were 
considered for this study, considering the morphology, distribution and size of the 
phases in the dendritic, cellular and eutectic regions. The results showed that a 
dendritic array composed of a β-Sn matrix surrounded by eutectic mixture (Sn 
and Cu6Sn5 intermetallic compound) prevailed along the casting length. In 
positions closer to the water-cooled surface of the casting (up to 7mm) it can be 
seen that cells of high rate of cooling. Higher values of V and Ṫ promote more 
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refined microstructural spacings. The Cu6Sn5 intermetallic showed fiber 
morphology. It was found that the conditions imposed on the aging treatment 
didn’t promote significant changes on the as-solidified microstructures (primary 
dendritic spacings-λ1 and cell spacings-λC) of the eutectic Sn-0.7wt.%Cu solder 
alloy. 
 
Keywords: Solidification. Sn-0.7wt.%Cu, Aging treatment. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1371 

 

CÓDIGO: ET0250 

AUTOR: RAQUEL DANTAS COSTA 

CO-AUTOR: JACIANE MORAISA CARNEIRO 

ORIENTADOR: JORGE CARLOS LOPES BRAS SILVA PEREIRA 

 

 

TÍTULO: Estudo dos parâmetros do processo de metalização mecânica de 

cerâmicas com metais ativos. 

Resumo 

A união entre materiais metálicos e cerâmicos é um processo complexo por se 
tratar de materiais com propriedades físicas, químicas (tipos de ligações 
químicas, por exemplo) e mecânicas dissimilares. O processo de brasagem tem 
sido extensivamente utilizado para unir pares metal/metal, metal/cerâmica e 
cerâmica/cerâmica. No geral, as cerâmicas apresentam uma condição 
ineficiente de molhamento por metais ou ligas fundidas, sendo que será 
necessário intensificar a condição de molhamento das mesmas, podendo ser 
feito através de uma metalização prévia na superfície cerâmica antes do ciclo 
térmico para união das partes (brasagem indireta) ou, então, utilizando ligas de 
adição contendo metais ativos (brasagem direta ou ativa). Neste trabalho, os 
principais parâmetros de metalização mecânica foram estudados 
detalhadamente em sistemas de cermets WC-12Co metalizados com titânio, 
visando a obtenção de futuras junções com menos defeitos e campo de tensões 
atenuado, refletindo na melhoria da resistência mecânica. 

  

 
 
Palavras-chave: metalização mecânica, carbeto de tungstênio, titânio 

TITLE: Study of the parameters of ceramics mechanical metallization process 

with active metals 

Abstract 

The bond between metallic and ceramic materials is a complex process because 
it is a material with physical, chemical (for example, chemical bonding, etc.) and 
dissimilar mechanical properties. The brazing process has been extensively used 
to join metal/metal, metal/ceramic and ceramic/ceramic pairs. In general, the 
ceramics present an inefficient condition of wetting by metals or molten alloys, 
and it will be necessary to intensify their wetting condition, which can be done by 
means of a previous metallization on the ceramic surface before the thermal cycle 
for joining the parts (indirect brazing) or, then, using addition alloys containing 
active metals (direct or active brazing). In this work, the main mechanical 
metallization parameters were studied in detail in WC-12Co cermet systems 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1372 

 

metallized with titanium, aiming to obtain future joints with less defects and 
attenuated tensile field, reflecting in the improvement of mechanical resistance. 
 

  

 
Keywords: mechanical metallization, tungsten carbide, titanium 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1373 

 

CÓDIGO: ET0255 

AUTOR: WILDSON BERNARDINO DE BRITO LIMA 

CO-AUTOR: CATHERINE TEIXEIRA DE CARVALHO 

ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO 

 

 

TÍTULO: Aproveitamento do soro do leite como substrato para produção de beta-

galactosidase e etanol por fermentação submersa utilizando a Kluyveromyces 

marxianus ATCC 36907 

Resumo 

No Brasil, a produção anual do soro do leite, é estimada em cerca de 7,4 milhões 
de toneladas e mundialmente em cerca de 190 milhões de tonelada. Uma vez 
que esse resíduo tem alta concentração de matéria orgânica, sendo a lactose o 
seu componente mais abundante, e, por conseguinte, alta demanda bioquímica 
de oxigênio, seu aproveitamento como substrato se torna interessante pois 
contribui para a obtenção de produtos de alto valor agregado (β-galactosidase e 
etanol) e a diminuição do seu impacto ambiental. Neste contexto, o presente 
estudo teve como finalidade avaliar a produção da β-galactosidase e etanol em 
fermentação submersa por Kluyveromyces marxianus ATCC 36907 utilizando o 
soro do leite como substrato. Foram realizados cultivos submersos com razão 
de carbono e nitrogênio (C/N) 2,5:1, utilizando 40g/L de soro de leite 
desproteinizado rico em lactose como fonte de carbono, 10 g/L de sulfato de 
amônia e 10g/ L de extrato de levedura como fonte de nitrogênio. Os resultados 
encontrados mostraram que os valores de atividade enzimática máxima foram 
obtidos para os tempos de 16 e 20 h com 1,01 ± 0,01 U/mL e 1,19 ± 0,01 U/mL, 
respectivamente, e etanol com 1,4 g/L em 24 h de fermentação. Em relação a 
DO máxima, obteve-se os valores de 10,39 ± 0,08. O pH do meio variou entre 
4,95 a 5,47. Os resultados mostram que a fermentação do soro pelo 
microrganismo é uma alternativa eficaz para gerar um produto de elevado 
interesse comercial. 
 
Palavras-chave: Beta-Galactosidase, Etanol, Soro Do Leite, Lactose, Resíduo 

Industrial 

TITLE: Exploitation of cheese whey as substrate for the production of beta-

galactosidase and ethanol by submerged fermentation using Kluyveromyces 

marxianus ATCC 36907 

Abstract 

In Brazil, the annual production of whey is estimated at about 7.4 million tons and 
worldwide at about 190 million tons. Since this residue has a high concentration 
of organic matter, with lactose being its most abundant component and, 
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consequently, high biochemical oxygen demand, its exploitation as substrate 
becomes of interest because it contributes for the production of high aggregate 
value products (β-galactosidase and ethanol) and reduction of its environmental 
impact. In this context, the present study aimed to evaluate the production of β-
galactosidase and ethanol in submerged fermentation by Kluyveromyces 
marxianus ATCC 36907 using the cheese whey as substrate. Submerged 
cultures with 2.5:1 carbon and nitrogen (C/N) ratio were used, using 40 g/L 
lactose rich deproteinized whey as the carbon source, 10g/L ammonium sulfate 
and 10 g/ L of yeast extract as a source of nitrogen. The results showed that the 
maximum enzyme activity values were obtained for the time of 16 and 20 h with 
1.01 ± 0.01U/ mL and 1.19 ± 0.01 U/mL, respectively, and ethanol with 1,4 g/L in 
24 h of fermentation. In relation to maximum OD, values of 10.39 ± 0.08 were 
obtained. The pH of the medium ranged from 4.95 to 5.47. The results show that 
the fermentation of whey by the microorganism is an effective alternative to 
generate a product of high commercial interest. 
 
Keywords: Beta-Galactosidase, Ethanol, Milk Serum, Lactose, Industrial Waste 
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TÍTULO: EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL DA LIGA DE SOLDA Sn-2%Sb 

SOLIDIFICADA SOB CONDIÇÕES DE RESFRIAMENTO LENTO 

Resumo 

Nos últimos anos, muitas ligas alternativas de solda sem chumbo foram 
pesquisadas para substituir as ligas pertencentes ao sistema Sn-Pb. Isto, devido 
à alta toxicidade do chumbo [1]. Dias et al.[4] investigaram o efeito de parâmetros 
térmicos e teor de antimônio na microestrutura de ligas Sn-Sb quase peritônicas 
(2,0 e 5,5% em peso Sb) solidificadas solidariamente(DS) sob condições 
transitórias de fluxo de calor. Esses autores relataram que uma transição reversa 
dendrito para célula foi observada para a liga Sn-5,5%Sb mesmo para valores 
moderados de crescimento (VL>0,4mm/s) e taxas de resfriamento (ṪL >1,2°C/s). 
Para a liga Sn-2%Sb, foi obtida uma microestrutura celular completa. Neste 
contexto, uma experiência de solidificação direcional foi realizada com a liga Sn-
2%Sb. Nessa investigação, o calor é extraído da fundição por um sistema 
resfriado a água localizado na parte inferior do molde, a fim de reduzir os valores 
de VL e ṪL. Os resultados incluem: determinação de parâmetros térmicos de 
solidificação (v e Ṫ), como microestruturas solidificadas ao longo de toda a 
fundição e leis experimentais de crescimento dendríticas. O objetivo deste 
trabalho é acompanhar o crescimento dendrítico e encontrar inter-relações entre 
características microestruturais e parâmetros térmicos para a liga Sn-2%Sb sob 
condições transitórias. Em geral, um arranjo totalmente dendrítico pode ser 
observado para a liga de solda Sn-2%Sb. 
 
Palavras-chave: Ligas Sn-Sb, solidificação, ligas alternativas livres de Pb. 

TITLE: MICROSTRUCTURAL EVOLUTION OF THE Sn-2WT%Sb SOLDER 

ALLOY SOLIDIFIED UNDER SLOW COOLING CONDITIONS 

Abstract 

In the last years, many alternative lead-free solder alloys have been researched 
to replace alloys belonging to the Sn-Pb system. This is due to the high toxicity 
of lead [1]. Dias et al. [4] investigated the effect of thermal parameters and 
antimony content on microstructure of near-peritectic Sn-Sb alloys (2.0 and 5.5 
wt.%Sb) directionally solidified (DS) under transient heat flow conditions. These 
authors reported that a reverse dendrite-to-cell transition was observed for the 
Sn-5.5wt.%Sb alloy even for moderate values of growth (VL>0.4 mm/s) and 
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cooling rates (ṪL>1.2 °C/s). In the case of the Sn-2.0wt.%Sb alloy a complete 
cellular microstructure was attained. Within this framework, a directional 
solidification experiment has been carried out with the Sn-2wt%Sb alloy. In this 
experiment in the present investigation, heat is extracted from the casting by a 
water-cooled system located in the lower part of the mold in order to reduce VL 
and ṪL values. The results include: determination of solidification thermal 
parameters (v and Ṫ), as-solidified microstructures along the entire casting and 
experimental dendritic growth laws. The aim of this work is to follow the growth 
of dendrites and find interrelations between microstructural features and thermal 
parameters for Sn-2wt.%Sb alloy under transient conditions. In general, a fully 
dendritic arrangement can be observed for Sn- Sn-2wt.%Sb solder alloy. 
 
Keywords: Sn-Sb alloys, solidification, lead-free solder alloys. 
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TÍTULO: EXTRAÇÃO LIPÍDICA DA CHLAMYDOMONAS SP. POR HEXANO E 

HARA & RADIN (MODIFICADO) E PRÉ-TRATAMENTO ÁCIDO 

Resumo 

 

A busca por uma fonte de energia limpa e renovável é uma das maiores 
preocupações do século XXI, dentre essas, o biodiesel é uma das principais 
alternativas encontradas, pois seu uso pode reduzir a emissão de gases 
poluentes. Nos últimos anos, em função do aumento gradativo do percentual de 
biodiesel ao diesel, um dos principais desafios dessa tecnologia consiste na 
procura de espécies ricas em óleo e que não têm grande aplicação na indústria 
alimentícia, evitando assim competitividade com a mesma. 

 

Portanto, a procura por matérias-primas biodegradáveis e renováveis incentivam 
à pesquisa por diferentes matrizes, dentre elas, as microalgas. Essas 
apresentam vantagens em comparação as espécies vegetais superiores pois, de 
forma geral, apresentam uma grande concentração de ácidos graxos por área 
cultivada, atrativo que promete sua viabilidade, no futuro, desde que a tecnologia 
apropriada seja assegurada. 

 

Este trabalho visa avaliar o efeito de diferentes tamanhos de partícula (0,300 mm 
e 0,180 mm) na extração lipídica da microalga Chlamydomonas sp. empregando 
agitação magnética usando solvente (hexano e isopropanol/hexano 3:2 v/v e/ou 
pré-tratamento ácido) na presença de refluxo e temperatura (50°C). 
Posteriormente, o material resultante foi quantificado, visando comparar as 
quantidades obtidas com as encontradas na literatura. 

 
 
Palavras-chave: Microalga. Extração. Biodiesel. 

TITLE: LIPID EXTRACTION OF CHLAMYDOMONAS SP. BY HEXANE AND 

HARA & RADIN (MODIFIED) AND ACID PRE-TREATMENT 

Abstract 
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The search for a clean and renewable energy source is one of the major concerns 
of the 21st century, among which biodiesel is one of the main alternatives found, 
since its use can reduce the emission of polluting gases. In recent years, due to 
the gradual increase in the percentage of biodiesel to diesel, one of the main 
challenges of this technology is the demand for oil-rich species that does not have 
a large scale application in the food industry, avoiding the competitivity with itself. 

 

Therefore, the demand for biodegradable and renewable raw materials 
encourages research on different matrix, among them, microalgae. In which they 
have advantages compared to the higher plant species because, in a general 
way, they present a high concentration of fatty acids per cultivated area, attractive 
that provides its viability, in the future, since the suitable technology would be 
assured. 

 

This work aims at comparing the forms of bio-oil extraction of the microalgae 
Chlamydomonas sp. in different particles sizes (0,300 mm and 0,180 mm) using 
magnetic stirring and solvent (hexane and isopropanol/hexane 3:2 v/v and/or acid 
pre-treatment) in the presence of reflux and temperature (50 °C). Then, the 
resulting material was quantified to compare the obtained quantities with those 
found on literature. 

 
 
Keywords: Microalgae. Extraction. Biodiesel. 
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TÍTULO: Síntese e caracterização físico-química de membranas de alginato de 

sódio-perclorato de lítio. 

Resumo 

As membranas foram obtidas a partir da complexação do copolímero Alginato de 
sódio com o Perclorato de lítio, em alíquotas volumétricas com diferentes 
proporções da solução salina. Estas foram caracterizadas por difração de raios 
X e espectroscopia no infravermelho - modo reflexão total atenuada (RTA). Os 
difratogramas comprovaram o comportamento amorfo da membrana de Alginato 
de sódio puro que predomina nas membranas polímero-sal. Enquanto os 
espectros de RTA comprovaram as interações físicas uma vez que as bandas 
características do Alginato não são deslocadas. 

 
Palavras-chave: Membranas. NaAlg. Perclorato de lítio. DRX. Reflexão total 

atenuada. 

TITLE: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF THE SOLID POLYMERIC 

ELECTROLYTE SODIUM ALGINATE - LITHIUM PERCHLORATE IN 

MEMBRANE FORM 

Abstract 

The membranes were obtained from the complexation of sodium alginate with 
the lithium salt, in volumetric aliquots with different proportions of the saline 
solution. These were characterized by X-ray diffraction and infrared spectroscopy 
- attenuated total reflection mode (ATR). The diffractograms showed the 
amorphous behavior of the pure sodium alginate membrane that predominates 
in the polymeric membranes with the salt. While the RTA spectra proved the 
physical interactions since the characteristic alginate bands are not displaced. 

 
Keywords: Membranes. NaAlg. Lithium perchlorate. XRD. Attenuated Total 

Reflectio 
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TÍTULO: Codificação e verificação funcional do modelo em RTL do Demodulador 

ARGOS/SBCDA 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo a codificação e verificação funcional, 
utilizando modernas técnicas adotadas pela indústria, do demodulador, em 
especial o decodificador, do satélite ARGOS, do Sistema Brasileiro de Coleta de 
Dados Ambientais (SBCDA) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE). Para tanto, utiliza uma linguagem de descrição e verificação de hardware 
para ser aplicada no código a Nível de Transferência de Registradores (RTL). 

 
 
Palavras-chave: Verificação funcional. Código RTL. 

TITLE: Coding and functional verification of RTL model of ARGOS/SBCDA 

demodulator 

Abstract 

 

This work has the objective the coding and functional verification of National 
Institute of Space research (INPE) demodulator, in special the decoder, by 
applying modern techniches used by industry. To achieve such goal, we use a 
language of verification and hardware description (HVDL) to be applyed in the 
Register Transfer Level (RTL) code. 

 
 
Keywords: Functional verification. RTL coding. 
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TÍTULO: Projeto Mecânico de um Tribômetro por Fadiga de Contato – FZG 

Reduzido 

Resumo 

O trabalho desenvolvido apresenta inicialmente a metodologia necessária para 
o desenvolvimento de um projeto mecânico. Em seguida, expõe as definições de 
engrenagens e seus componentes bem como a importância desse elemento de 
máquina nas turbinas de aerogeradores. O estudo segue demonstrando os 
modos de falha por fadiga das engrenagens e as diversas formas de estudo da 
fadiga de contato. Por fim, esse trabalho apresenta o projeto mecânico de uma 
máquina alternativa para o estudo da fadiga de contato na UFRN explicando 
detalhadamente a função de cada componente. 
 
Palavras-chave: Tribômetro; projeto mecânico; caixa de engrenagens; 

aerogeradores; 

TITLE: Mechanical Design of a Contact Fatigue Tribometer - FZG Reduced 

Abstract 

The work developed initially presents the necessary methodology for the 
development of a mechanical design. It then discusses the definitions of gears 
and their components as well as the importance of this machine element in wind 
turbine turbines. The study shows the fatigue failure modes of the gears and the 
various forms of study of contact fatigue. Finally, this work presents the 
mechanical design of an alternative machine for the study of contact fatigue in 
UFRN explaining in detail the function of each component. 
 
Keywords: Tribometer; mechanical desing; gearbox; wind turbines; contact 

fatigue 
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TÍTULO: Implementação de testes e algoritmos de calibração, alinhamento e 

análise de dados do sistema lidar DUSTER do DCAC/CCET/UFRN 

Resumo 

Este relatório apresenta as atividades de pesquisas desenvolvidas no projeto de 
iniciação científica, desde o dia 01 de agosto de 2017 ao dia 24 de agosto de 
2018, cujos objetivos foram aplicar testes instrumentais de qualidade, 
alinhamento e utilização de algoritmos de análise de dados do sistema LIDAR 
DUSTER do DCAC/CCET/UFRN. Para desenvolvimento da pesquisa foi 
realizada uma revisão bibliográfica, além de medidas feitas no lidar durante a 
campanha, Assessment of Atmospheric Optical Properties During Biomass 
Burning Events and Longrange Transport of Desert Dust (APEL) e a campanha 
Monitoring Aerosol Longrange Transportation Over Natal (MOLOTOVII) , em dias 
nos quais as condições meteorológicas permitiram. 

 
Palavras-chave: LIDAR. LALINET. APEL. MOLOTOV. Laser. Calibração. 

Aerossóis. Duster. 

TITLE: IMPLEMENTATION OF CALIBRATION, ALIGNMENT AND DATA 

ANALYSIS TESTS AND ALGORITHMS OF THE DCAC / CCET / UFRN LIDAR 

DUSTER SYSTEM 

Abstract 

This report presents the research activities developed in the project of scientific 
initiation, from August 1 st, 2017 to August 24th, 2018, whose objectives were to 
apply quality instrumental tests, alignment and use of algorithms for data analysis 
of the system DCAC / CCET / UFRN DUSTER handle. In order to develop the 
research, a bibliographic review was carried out, as well as measures taken 
during the campaign, the APEL and the Long-range Transportation Over Natal 
(MOLOTOVII) , on days when the weather conditions allowed.  
 
Keywords: LIDAR. LALINET. APEL. MOLOTOV. Laser. Calibration. Aerosol. 

Duster. 
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TÍTULO: Estudo da atividade fotocatalítica do tungstato de estanho (SnWO4) 

obtido pelo método spray pirólise. 

Resumo 

 

No projeto de Estudo da atividade fotocatalítica do tungstato de estanho 
(SnWO4) obtido pelo método spray pirólise não obtivemos resultados 
satisfatórios. Sendo assim, iniciou-se o projeto Síntese em uma etapa de 
nanoesferas de CaMoO4: Eu3 + por pirólise por pulverização ultrassônica. 

 

Neste trabalho, as nanoesferas CaMoO4 e CaMoO4 dopadas com Eu3 + foram 
preparadas pelo método de spray pirólise e caracterizadas por difração de raios 
X (XRD), microscopia eletrônica de varredura de emissão de campo (FESEM), 
espectro Raman e espectroscopia de fotoluminescência. Padrões de XRD 
indicaram que esses cristais têm uma estrutura tetragonal do tipo scheelita. A 
morfologia das nanoesferas CaMoO4: Eu3 + foi investigada a partir dos 
resultados do FESEM e foi observada a formação de partículas esféricas 
peculiares ao método de síntese utilizado. Amostra de CaMoO4 puro tratada 
termicamente 1000 ° C exibem um comportamento de fotoluminescência tipo 
banda larga com emissão em luz branca de acordo com os valores calculados 
das coordenadas CIE: = 0,37, y = 0,37. A intensidade de emissão no vermelho 
para amostras dopadas com Eu3 + (5D0 → 7F2 em 615 nm) aumenta 
diretamente com a concentração de dopante 

 
 
Palavras-chave: CaMoO4: Eu3, pirólise , nanoesferas. 

TITLE: Study of the photocatalytic activity of tin tungstate (SnWO4) obtained by 

the spray pyrolysis method. 

Abstract 

 

In the photocatalytic test of tin tungstate (SnWO4) obtained by the spray pyrolysis 
method, no satisfactory results were obtained. Thus, the one-step synthesis of 
CaMoO4: Eu3 + nanospheres by ultrasonic spray pyrolysis was started. 
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In this paper, CaMoO4 and of Eu3+- doped CaMoO4 nanospheres were 
prepared by a spray pyrolysis method and characterized by X-ray diffraction 
(XRD), field emission scanning electron microscopy (FESEM), Raman spectra 
and photoluminescence spectroscopy. XRD patterns indicate that these crystals 
have a scheelite-typetetragonal structure. The morphology of the CaMoO4: Eu3+ 
nanospheres was investigated from the FESEM results and it was observed the 
formation of spherical particles peculiar to the synthesis method used. Sample of 
pure CaMoO4 thermally treated 1000 °C exhibit a photoluminescence behavior 
broadband type with emission in white light according to the calculated values of 
the CIE coordinates: x = 0.37, y = 0.37. The emission intensity in the red for 
samples doped with Eu3+ (5D0 → 7F2 in 615 nm) increases directly with the 
dopant concentratio 

 
 
Keywords: CaMoO4: Eu3, pyrolysis, nanospheres. 
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TÍTULO: Estudo teórico da evolução do momento angular e do período de 

rotação das estrelas de tipo solar 

Resumo 

A busca por um modelo evolutivo que reproduza a evolução estelar e esteja de 
acordo com os dados observacionais é um dos desafios atuais da astronomia. 
Com os dados dos períodos de rotação de diversas análogas solares, obtidos 
com a análise dos dados observacionais mais recentes, a missão de 
modelização dos mecanismos de mistura nos interiores estelares induzidos pela 
rotação tornou-se mais alcançável. Esses aspectos possibilitam também a 
análise e comparação da abundância de litío e berílio com o perfil esperado, 
viabilizando o entendimento da evolução dos processos de transporte interno 
nas estrelas do tipo solar. 
 
Palavras-chave: Astrofísica. Análogas Solares. Lítio. Abundância de berílio. 

TITLE: Theoretical study of the evolution of angular momentum and the rotation 

period of solar-type stars 

Abstract 

The search for an evolutionary model that reproduces the stellar evolution and 
agrees with the observational data is one of the present challenges of astronomy. 
With the data of the rotation period, obtained with the analysis of the most recent 
observational data, the mission of modeling the mixing mechanisms in stellar 
interiors induced by rotation turned more reachable. These aspects made 
possible the analysis and comparison of the lithium and beryllium abundances 
with the expected profile, enabling the understanding of the evolutionary process 
of internal transport in the solar analogs. 
 
Keywords: Astrophysics. Solar analogs. Lithium. Beryllium abundance. 
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TÍTULO: Geração de cloro ativo e persulfato para degradação de glifosato. 

Resumo 

 

A cada dia que passa a demanda mundial por alimentos aumenta, e com isso o 
mercado de agrotóxicos precisa crescer também para que o processo agrícola 
tenha a menor quantidade de interferentes possíveis, como as pragas. E em 
meio estes agrotóxicos está o glifosato, herbicida mais utilizado no Brasil e no 
mundo. Contudo, este composto possui caráter prejudicial a saúde humana e 
deve ser tratado. 

 

Este trabalho consiste no tratamento de um efluente real do herbicida glifosato 
através da geração eletroquímica de espécies oxidantes como persulfato, cloro 
ativo e radicais hidroxila, variando e observando diversos fatores importantes 
como: densidade de corrente, eletrólito suporte, consumo energético, pH, etc. 

 
 
Palavras-chave: Glifosato; oxidação; cloro ativo; persulfato. 

TITLE: Electrochemical generation of persulfate and active chlorine for 

degradation of glyphosate. 

Abstract 

 

With each passing day a world demand for food increases, and with this the 
market of agricultural products also has to be processed to have a smaller 
amount of interferences, as the pests. In the middle of these pesticides is 
glyphosate, herbicide most used in Brazil and the world. However, that object is 
of a prejudicial nature. The work consists in the treatment of a glyphosate 
herbicide through the generation of electrochemistry of species such as 
persulfate, active chlorine and hydroxyl radicals, varying and observing the 
components as: current density, electrolyte support, energy consumption, etc. 
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TÍTULO: Identificação de sistemas não lineares 

Resumo 

Hoje em dia o trabalho do engenheiro consiste cada vez mais em obter o modelo 
matemático do processo estudado. A maior parte da literatura referente à 
identificação de sistemas trata da obtenção de modelos polinomiais como o 
método de predição de erro (PEM) e método de variáveis instrumentais (IVM). 
No caso de sistemas complexos, o modelo em espaço de estados aparece como 
uma alternativa para os modelos PEM e IVM. Sistemas de grandes dimensões 
são comumente encontrados na indústria, e a aplicação dos algoritmos de 
identificação por subespaços neste campo é muito promissora. Na atualidade os 
modelos de identificação por subespaço, Multivariable Output Error State sPace 
(MOESP) e Numerical algorithms for Subspace State Space System 
IDentification (N4SID), são temas de estudo. O objetivo deste trabalho é 
implementar em C/C++ e no Matlab o algoritmo N4SID para identificar sistemas 
discretos invariantes no tempo operando em malha aberta, comparando estes, 
em relação ao desempenho e tempo de processamento. 
 
Palavras-chave: Identificação por Subespaços, Sistemas Deterministicos, C/C++ 

TITLE: Subspace Identification using C/C++ 

Abstract 

Nowadays, an engineer's work consists more and more of obtaining 
mathematical models of the studied processes. Great part of the literature 
referring to system identification deals with how to find polynomial models as 
Prediction Error Methods (PEM) and Instrumental Variable Methods (IVM). In 
case of complex systems, the state space model appears as an alternative to 
PEM and IVM models. For multivariable systems, these methods provide reliable 
state space models directly from input and output data. As systems of large 
dimensions are usually found in industry, the application of subspace 
identification algorithms in this field is very promising. Currently the subspace 
identification models Multivariable Output Error State sPace (MOESP) and 
Numerical algorithms for Subspace State Space System IDentification (N4SID), 
are topic of study. The objective of this work is to implement the N4SID algorithm 
in C/C ++ and in Matlab to identify discrete systems invariant in time operating in 
open loop, comparing these in relation to performance and processing time. 
 
Keywords: Subspace Identification, Deterministic Systems, C/C++ 
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TÍTULO: MODELO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA EM UM PROJETO DE 

PETRÓLEO 

Resumo 

 

     As incertezas modificam as expectativas relacionadas à viabilidade de 
diversos projetos tornando-os viáveis ou não, ou seja, opções reais possuem o 
poder de avaliar e valorar os custos e benefícios intangíveis da flexibilidade ao 
longo da vida de um projeto. Este trabalho propõe um modelo de opções reais 
para avaliação econômica de projetos em águas profundas, considerando os 
efeitos das incertezas em relação ao preço do petróleo e ao processo de 
evolução tecnológica. Esse modelo é bastante útil nesse tipo de aplicação, já 
que permite estimar o impacto do avanço tecnológico em campos com reservas 
de petróleo desenvolvidas, mas que apresentam grandes níveis de incertezas, 
pois as tecnologias atualmente conhecidas não possibilitam o desenvolvimento 
da produção com viabilidade econômica. 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. 
O outro aspecto foram os dados econômicos, utilizaram-se informações 
referentes ao preço do petróleo ao decorrer dos anos. Foi utilizado o método 
numérico da Simulação de Monte Carlo, com duas variáveis estocásticas, 
resultando na estimativa do valor da opção de espera e do momento ótimo de 
investimento. 

 
 
Palavras-chave: Avaliação econômica. Evolução tecnológica. Opções reais. 

TITLE: MODEL OF ECONOMIC EVALUATION IN AN OIL PROJECT 

Abstract 

 

     Uncertainties change expectations related to the viability of many projects 
making them viable or not, that is, real options have the power to assess and 
value the intangible costs and benefits of flexibility over the life of a project. This 
paper proposes a model of real options for economic evaluation of deepwater 
projects, considering the effects of the uncertainties in relation to oil prices and 
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the process of technological evolution. This model is very useful in this type of 
application, Since it allows to estimate the impact of the technological advance in 
fields with developed oil reserves, but which present high levels of uncertainty, 
because the technologies currently known do not allow the development of 
production with economic viability. In the technological data the information used 
in the research were the technological evolution in the development of deepwater 
oil fields in the Gulf of Mexico, the progress of the well depth over time was 
evaluated. The other aspect were the economic data, informations were used 
referring to the oil price over the years. The numerical method of the Monte Carlo 
Simulation was used, with two stochastic variables, resulting in the estimation of 
the value of the waiting option and the optimum investment moment. 

 
 
Keywords: Economic evaluation. Technological evolution. Real options 
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TÍTULO: Estratégias de Controle Adaptativo Robusto 

Resumo 

Neste artigo analisamos e comparamos o desempenho de métodos de controle 
adaptativo robusto utilizando a abordagem direta (parâmetros do controlador 
estimados diretamente sem envolver estimativas dos 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 uma planta de primeira ordem. O artigo 
tem como principais referências outros artigos já publicados pelos próprios 
autores nos eCICT 2016 e 2017, assim como, as aulas lecionadas pelo Professor 
Aldayr, na disciplina de tópicos especiais em controle analógico, o qual abordou 
justamente as estratégias de controle adaptativo robusto. 

As estratégias abordadas em questão são: MRAC (Model Reference Adaptive 
Control), com e sem modificações; VS-MRAC (Variable Structure Model 
Reference Adaptive Control); e o DMARC (Dual Mode Adaptive Robust Control). 

 
 
Palavras-chave: Controle Adaptativo Robusto. Controle por Modelo de 

Referência. 

TITLE: Robust Adaptive Control Strategies 

Abstract 

In this paper, we analyzed 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 chosen, and the method make the plant follows the model 
dynamic) to first order plants. This paper has as main references, anothers 
papers published in 2016 and in 2017 by the same authors in the eCICT 2018, 
as the classes presented by Professor Aldayr, in the subject named “tópicos em 
controle analógico”, where he teaches about robust adaptive control methods. 

The methods compared are: MRAC (Model Reference Adaptive Control), with 
and without modifications; VS-MRAC (Variable Structure Model Reference 
Adaptive Control); and DMARC (Dual Mode Adaptive Robust Control). 
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Keywords: Adaptive Robust Control. Model Reference Control. 
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TÍTULO: Análise numérica de fundações em radier estaqueado e grupo de 

estacas assentes em solo arenoso 

Resumo 

 

Diante da valorização do espaço urbano e da consequente construção de 
prédios cada vez mais altos e esbeltos, nos dias atuais, as solicitações às 
fundações tornam-se cada vez mais intensas e complexas, trazendo a 
necessidade de se estudar sistemas de fundação mais eficientes e econômicos. 

 

O radier estaqueado se configura como um sistema de fundação com um grande 
potencial, quando utilizado em condições favoráveis, tendo em vista que o 
elemento superficial (radier) é levado em consideração na capacidade de carga 
da fundação. Tal consideração eleva os níveis de dificuldade de se analisar o 
problema manualmente, por envolver um maior número de interações entre os 
elementos da fundação, por isso as análises mais utilizadas para o problema 
ocorrem através de métodos computacionais, com o uso de softwares de 
diferentes metodologias de cálculo. 

 

No presente trabalho foi utilizado o software ELPLA, que possui um campo para 
trabalhar especificamente com radier estaqueado. No software foram modelados 
7 configurações de fundação ensaiadas por Soares (2011) na cidade de João 
Pessoa – PB, através de provas de carga estáticas e modeladas por Macedo 
(2017) com o software Plaxis 3D Foundation versão 1.1. 

 

Através das análises feitas no ELPLA, obtiveram-se como resultados gráficos 
carga/deslocamento e foi possível perceber, em geral, uma boa aproximação 
com os resultados experimentais e os obtidos por Macedo (2017) com o Plaxis 
3D Foundation versão 1.1. 

 
 
Palavras-chave: fundações; radier estaqueado; métodos computacionais 
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TITLE: Numerical analysis of foundations in piled raft and pile group based on 

sandy soi 

Abstract 

 

Faced with the valorization of urban space and the consequent construction of 
increasingly tall and slender buildings, today the demands on foundations 
become increasingly intense and complex, bringing the need to study more 
efficient and economic foundation systems. The piled raft is configured as a 
foundation system with a great potential, when used in favorable conditions, since 
the surface element (raft) is taken into account in the load capacity of the 
foundation. Such a consideration raises the difficulty levels of analyzing the 
problem manually, since it involves a greater number of interactions among the 
elements of the foundation, so the analyzes most used for the problem occur 
through computational methods, with the use of software of different 
methodologies of calculation. In the present work ELPLA software was used, 
which has a field to work specifically with staked radier. In the software were 
modeled 7 configurations of foundation tested by Soares (2011) in the city of João 
Pessoa - PB, through static load tests and modeled by Macedo (2017) with the 
software Plaxis 3D Foundation version 1.1. Through the analyzes performed in 
ELPLA, graphs were obtained as load / displacement graphs and it was possible 
to perceive, in general, a good approximation with the experimental results and 
those obtained by Macedo (2017) with Plaxis 3D Foundation version 1.1. 

 
 
Keywords: : foundations; piled raft; computational methods 
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TÍTULO: Durabilidade de argamassas alternativas com incorporação de resíduos 

de placas de circuito impresso (PCIs) 

Resumo 

O grande crescimento no consumo de equipamentos eletroeletrônicos vem 
gerando, cada vez mais, acúmulo de resíduos, ocasionados por sua rápida 
obsolescência. A maioria desses resíduos possuem metais pesados em sua 
composição e ainda não tem uma destinação adequada, exigível pela Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. O trabalho teve como objetivo o estudo do 
reaproveitamento do resíduo de placas de circuito impresso (PCI) de 
computadores obsoletos, inserindo-os na composição de argamassas para 
assentamento de blocos, a serem utilizadas na construção civil. Essas placas 
foram processadas para a obtenção de um pó e depois introduzidas no traço, 
em substituição de 10% da quantidade de agregado miúdo presente. Foram 
fabricadas dois tipos de argamassas: a primeira como referência sem a presença 
do resíduo e a segunda com a substituição de 10% da massa de agregado miúdo 
pelo pó. Nos dois corpos de prova foram realizados ensaios de resistência 
mecânica à flexão e compressão. Os ensaios mostraram que a argamassa com 
incorporação de 10% do resíduo obteve resultados normativos esperados, 
comparando com a literatura. 

 
Palavras-chave: Resíduos eletroeletrônicos; materiais alternativos. 

TITLE: Durability of alternative mortars incorporating waste printed circuit boards 

Abstract 

The large growth in the consumption of electrical and electronic equipment has 
been generating a big amount of waste, due to its rapid obsolescence. Most of 
these residues have heavy metals in their composition and still do not get an 
adequate destination, which is required by the National Solid Waste Policy. The 
objective of this work was to study the reutilization of obsolete computer printed 
circuit boards (PCBs), inserting them in the composition of bedding mortars, to 
be used in building construction. These plates were processed in order to obtain 
a powder and then introduced into the trace, replacing 10% of the amount of small 
aggregate. Two types of mortars were manufactured: the first as reference 
without the presence of waste and the second with the substitution of 10% of the 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1396 

 

mass of the aggregate by the powder. In the two test specimens, mechanical 
strength tests were performed with flexion and compression. The tests showed 
that the mortar incorporating 10% of the waste reached expected normative 
results when compared with the literature. 

 
Keywords: Waste electronics; alternative materials. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO REGIME PLUVIOMÉTRICO NA BACIA PIRANHAS-

AÇU 

Resumo 

 

A gestão de recursos hídricos em regiões semiáridas continua a ser um grande 
desafio, principalmente em longos períodos de déficit hídrico. Na região do 
nordeste brasileiro, os índices de precipitações são baixos, com grande 
variabilidade temporal e espacial, altas taxas de evapotranspiração e rios 
intermitentes. É de fundamental importância a análise dos dados hidrológicos na 
bacia hidrográfica, a qual contribui para um melhor entendimento da 
problemática associada a baixa disponibilidade hídrica decorrente das condições 
metereológicas locais. O presente trabalho avalia o regime pluviométrico na 
Bacia Piranhas-Açu, utilizando uma série histórica de 52 anos de dados 
pluviométricos, através do tratamento de dados e do preenchimento de falhas. 

 
 
Palavras-chave: déficit hídrico; precipitação; recursos hídricos. 

TITLE: EVALUATION OF THE PLUVIOMETRIC REGIME IN THE PIRANHAS-

AÇU BASIN 

Abstract 

 

The management of water resources in semi-arid regions continues to be a major 
challenge, especially in long periods of water deficit. In the northeast region of 
Brazil, precipitation rates are low, with great temporal and spatial variability, high 
rates of evapotranspiration and intermittent rivers. It is of fundamental importance 
to analyze hydrological data in the river basin, which contributes to a better 
understanding of the problems associated with low water availability due to local 
meteorological conditions. The present work evaluates the pluviometric regime in 
the Piranhas-Açu Basin, using a historical series of 52 years of rainfall data, 
through the data treatment and the filling of faults. 

 
 
Keywords: water deficit; precipitation; water resources. 
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TÍTULO: ESTUDO DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO E SÓLIDO-LÍQUIDO 

(ÁGUA+TENSOATIVOS IÔNICOS+AMINA TERCIÁRIA) VISANDO A 

EXTRAÇÃO DE SUFACTANTES IÔNICOS PRESENTES EM EFLUENTES 

LÍQUIDOS 

Resumo 

 

Com a presente proposta de projeto se pretende realizar o estudo termodinâmico 
do equilíbrio de fases envolvendo o sistema água-tensoativo iônico (brometo de 
cetiltrimetil amônio)-amina terciária (trietilamina). Os dados obtidos a partir deste 
estudo irão determinar a possibilidade de se utilizar estas aminas terciárias em 
processos de extração que visem à remoção de tensoativos iônicos de efluentes 
líquidos provenientes da indústria e do esgoto doméstico. Os experimentos 
serão conduzidos nas temperaturas de 25ºC e 35ºC, as quais representam a 
faixa de temperatura ambiente da região. 

 

O sistema escolhido envolve o equilíbrio líquido-líquido-sólido referente à água, 
aminas terciárias e tensoativos, respectivamente. As regiões de equilíbrio binário 
serão determinadas através das técnicas de ponto de nuvem (cloud-point) e 
termometria quase-isotérmica. As regiões de equilíbrio ternário (água-
tensoativo-amina) serão determinadas através das mesmas técnicas. 

 
 
Palavras-chave: Equilíbrio. Diagrama ternário. Tensoativo iônico. Amina 

terciária. 

TITLE: STUDY OF EQUILIBRIUM LIQUID-LIQUID AND SOLID-LIQUID 

(WATER+IONIC SUFACTANT+TERTIARY AMINE) AIMING THE EXTRACTION 

OF IONIC SUFACTANTS PRESENT IN LIQUID EFFLUENTS 

Abstract 
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With the present project proposal we intend to carry out the thermodynamic study 
of phase equilibrium involving the ionic water-surfactant system (cetyltrimethyl 
ammonium bromide) tertiary amine (triethylamine). The data obtained from this 
study will determine the possibility of using these tertiary amines in extraction 
processes aimed at the removal of ionic surfactants from liquid effluents from 
industry and domestic sewage. The experiments will be conducted at 
temperatures of 25ºC and 35ºC, which represent the region's ambient 
temperature range. 

 

The chosen system involves the liquid-liquid-solid equilibrium for water, tertiary 
amines and surfactants, respectively. The binary equilibrium regions will be 
determined using the cloud-point and quasi-isothermal thermometry techniques. 
The ternary equilibrium regions (water-surfactant-amine) will be determined by 
the same techniques. 

 
 
Keywords: Phase equilibrium. Ternary diagram. Ionic surfactants. Tertiary amine. 
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TÍTULO: ANÁLISE SEDIMENTAR E DE PERFIS DE RAIOS GAMA EM 

TESTEMUNHOS VIBRACORE DO DELTA DO RIO PARNAÍBA 

Resumo 

O Delta do Rio Parnaíba, localizado na divisa Piauí-Maranhão, é um dos raros 
exemplos de sistemas deltaicos ao redor do mundo que preservam suas 
características naturais, sendo ideal para a realização de pesquisas na área de 
Geologia e Geofísica Marinha. O objetivo deste trabalho foi a caracterização 
estratigráfica e sedimentológica dos depósitos do Delta do Rio Parnaíba e inferir 
possíveis variações nas condições do ambiente deposicional ao longo do tempo 
geológico. Além disso, mostrar que as técnicas geológicas quando integradas 
podem ser úteis para compreensão da evolução do delta. O trabalho apresenta 
os resultados da análise de testemunhos do Delta do Rio Parnaíba obtidos pelo 
método de sondagem por vibração ou Vibracore. Nos testemunhos foram 
realizados a sua descrição estratigráfica e perfilagem de raios gama 
convencional, enquanto nos sedimentos foram efetuadas análises morfoscópica, 
mineralógica, granulométrica e quantificação dos teores de matéria orgânica e 
de carbonato de cálcio. Os resultados indicaram dois padrões distintos. Padrão 
de granodecrescência ascendente, predominante, e padrão de granocrescência 
ascendente. A partir da integração de todos os dados foi possível inferir que 
estes testemunhos representam depósitos de canais de marés e depósitos de 
mangues da Planície de maré do Delta do Parnaíba. 
 
Palavras-chave: Delta do Rio Parnaíba.Vibracore. Raios gama. Análises. 

TITLE: SEDIMENTARY AND GAMMA RAY LOG ANALYSIS OF CORES FROM 

THE EASTERN PORTION OF THE PARNAÍBA RIVER DELTA 

Abstract 

 

The Parnaíba River Delta, located on the Piauí-Maranhão border, is one of the 
unique examples of delta systems around the world that preserves its natural 
features, being ideal for conducting research in Geology and Marine Geophysics. 
The objective of this work was to analyze the stratigraphy and sediments of the 
deposits of the Parnaíba River Delta and infer possible variations in the conditions 
of the depositional environment throughout the geological time. In addition, show 
how the integration of geological techniques can be useful for understanding the 
evolution of the delta. The work presents the results of the stratigraphic and 
sedimentary analyses of cores from the Parnaíba River Delta obtained by the 
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method of vibration or Vibracore. The Gamma Ray log and stratigraphic analysis 
were carried out in the cores whereas in the samples sedimentological analyses 
were performed (morphoscopic, mineralogical, grais size and quantification of 
organic matter and calcium carbonate). Two patterns were recognized on the 
cores. A fining upward grain size pattern (dominant) and a coarsening upward 
grain size. From the integration of all the data it was possible to infer that the 
vibracores represent tidal - channels and mangrove deposits of the tidal plain of 
the Parnaiba Delta. 

 
 
Keywords: Parnaíba River delta. Vibracore. Gamma ray. Analyses. 
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TÍTULO: Analise Precisa de Marcadores de Realidade Aumentada para 

Mapeamento Visual e Localização 

Resumo 

 

Um problema importante que pode ser resolvido por algoritmos de visão 
computacional é computar a reconstrução 3D de uma cena que foi capturada por 
uma câmera. Enquanto algumas abordagens buscam solução baseadas em 
features naturais (pontos importantes na projeção de uma imagem), marcadores 
artificiais podem ser usados como uma alternativa atrativa por ser fácil de 
detectar e menos suscetível a erro. Vários sistemas de marcadores artificiais 
estão disponíveis como bibliotecas de computação com abordagens diferentes 
de como estimar a posição da câmera, contudo suas vantagens ainda não são 
exploradas no problema de Localização e mapeamento simultâneo (SLAM, 
Simultaneous Localizations and Mapping). Esse trabalho apresenta uma solução 
para o problema de SLAM utilizando marcadores artificiais. A atualização da 
pose da câmera computada pela biblioteca ARUCO em cenários de pequeno e 
médio porte é encontrado com frequência em aplicações de Robótica e 
Realidade aumentada/virtual. A avalição consiste em estabelecer critérios que 
devem esclarecer a precisão desses marcadores artificiais em mapeamento 
visual e localização(SLAM). 

 
 
Palavras-chave: SLAM, Computação visual, ARUCO, Marcadores Artificiais 

TITLE: Accuracy Analysis of Augmented Reality Markers for Visual Mapping and 

Localization 

Abstract 

 

Abstract— An important problem that can be solved by Computer Vision 
algorithms is computing a 3D reconstruction of a scene captured by an ordinary 
camera. While some approaches seek solutions based on natural features 
(projections of the captured scene in the image), artificial markers can be used 
as an attractive alternative because they are easier to detect and less susceptible 
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to error. Several artificial markers systems are available as computer libraries 
with different approaches of camera pose estimation, although their capabilities 
are still unexplored by Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) solutions. 
This work presents a solution to the problem of SLAM using artificial markers. 
The automatically computed camera poses by the ARUCO library are assessed 
on data depicting commonly encountered scenarios in Robotics and 
Augmented/Virtual Reality applications, such as small to medium sized rooms 
and a research laboratory. The evaluation considers an established criteria that 
should clarify the accuracy of the use of artificial markers in visual mapping and 
localization. 

 
 
Keywords: SLAM, Computer Vision, ARUCO, Artificial Markers 
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TÍTULO: REMOÇÃO DE CONTAMINATES DE ÁGUA PRODUZIDA 

UTILIZANDO SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 

Resumo 

 

No trabalho proposto foi avaliado a eficiência de tensoativos utilizados em 
sistemas microemulsionados para a extração dos ânions: acetato, brometo, 
cloreto, enxofre, nitrato e sulfato, contidos na água produzida em uma única 
etapa de processamento. Foram utilizados sistemas os quais continham em sua 
composição: água produzida de petróleo como fase aquosa (FA), hexano como 
fase orgânica (FO) e uma razão cotensoativo/tensoativo igual a quatro (C/T=4). 
Foram utilizados seis tipos de tensoativos: não iônicos (Renex e Alkonat); 
aniônicos (OCS e SDS); catiônicos (Ultramina e CTAB) e o n-butanol como 
cotensoativo. Dois pontos na região de Winsor II foram escolhidos, um com 
grande quantidade de água e pouca quantidade de tensoativo (5%C/T, 5%FO; 
90%FA) e outro com uma maior concentração de tensoativo (30% C/T, 10% FO 
e 60%FA). As amostras foram analisadas e avaliadas através de cromatografia 
iônica, onde foi utilizado um ICS-2000 da Dionex- Thermo Scientific, com 
detector de condutividade e surpressão eletroquímica. Avaliando os resultados 
foi possível constatar que todos os tensoativos apresentaram remoção, porém 
os melhores percentuais de extração foram observados nos sistemas com uma 
maior quantidade de matéria ativa, ou seja, maior quantidade de tensoativo. O 
sistema microemulsionado que contém a Ultramina como tensoativo foi o que 
apresentou o melhor percentual de remoção dos ânions estudados, em torno de 
25% de eficiência. 

 
 
Palavras-chave: Água produzida, tratamento, ânions, Winsor II 

TITLE: REMOVAL OF CONTAMINANTS PRODUCED WATER USING 

MICROEMULSIONADOS SYSTEMS 

Abstract 
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The proposed work was evaluated the efficiency of surfactants used in 
microemulsionados systems for extraction of the anions: acetate, chloride, 
bromide, nitrate, sulphate and sulphur contained in water produced in a single 
processing step. The systems were used which contained in your composition: 
water produced from oil as the aqueous phase (FA), hexane as organic phase 
(FO) and a reason cotensoativo/surfactant equals four (C/T = 4). We used six 
types of surfactants: nonionic (Renex and Alkonat); anionic (OCS and SDS); 
cationic (Ultramina and CTAB) and n-butanol as cotensoativo. Two points in the 
region of Winsor II were chosen, with large amounts of water and a small amount 
of surfactant (5% C/T, 5% FO; 90% FA) and another with a higher concentration 
of surfactant (30% C/T, 10% and 60% FO FA). The samples were analyzed and 
evaluated through Ionic chromatography, where it was used an ICS-2000 of 
Dionex-Thermo Scientific, with conductivity and electrochemical detector 
surpressão. Evaluating the results it was found that all the presented surfactant 
removal, however the best percentages of extraction were observed in systems 
with a greater amount of active matter, namely, the greater amount of surfactant. 
The microemulsionado system that contains the Ultramina as that's what 
presented surfactant highest removal of anions studied, around 25% efficiency. 

 
 
Keywords: Produced water, treatment, anions, Winsor II 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO EFEITO DE AUTORREPARO EM MATRIZ 

EPÓXI UTILIZANDO MICROCÁPSULAS DE POLI(UREIA-FORMALDEÍDO) 

Resumo 

Em busca de avanços tecnológicos em materiais autorreparáveis, microcápsulas 
de poli(ureia-formaldeído) estão sendo utilizadas para autorreparação de 
materiais poliméricos e compósitos de matriz polimérica. Neste trabalho as 
microcápsulas sintetizadas devem manter sua estabilidade, sem romper durante 
o processamento e ter a capacidade de romper facilmente liberando um líquido 
quando uma trinca é causada por algum dano. Parâmetros de síntese de 
microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) foram avaliados, e um planejamento 
fatorial 22 com três pontos centrais foi montado com o objetivo de analisar a 
influência do pH e da taxa de agitação no tamanho médio e na espessura média 
das paredes das microcápsulas. Foi constatado que o tamanho das 
microcápsulas é influenciado pela taxa de agitação, enquanto que a espessura 
da parede das microcápsulas sofre influencia dos níveis de PH. Microcápsulas 
preenchidas com vários tipos de óleo vegetais, como óleo de linhaça, óleo de 
coco, azeite de oliva e endodiciclopentadieno (DCPD) foram sintetizados. As 
microcápsulas sintetizadas foram caracterizadas através das técnicas de 
espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Microscopia ótica (MO). 
 
Palavras-chave: EFEITO DE AUTORREPARO ; 

MICROCÁPSULAS;POLIUREIA-FORMALDEÍDO; 

TITLE: Characterization Of The Effect Of Self-Release In Epoxy Matrix Using 

Poly Microcapsules (Ureia-Formaldehyde) 

Abstract 

In search of technological advances in self-repairing materials, poly (urea-
formaldehyde) microcapsules are being used for self-repair of polymeric 
materials and composites of polymer matrix. In this work the synthesized 
microcapsules must maintain their stability without breaking during processing 
and having the ability to break easily releasing a liquid when a crack is caused 
by some damage. Poly (urea-formaldehyde) microcapsule synthesis parameters 
were evaluated and a three-point factorial design 22 was set up to analyze the 
influence of pH and agitation rate on the mean size and average wall thickness 
of microcapsules. It was found that the size of the microcapsules is influenced by 
the rate of agitation, while the wall thickness of the microcapsules is influenced 
by PH levels. Microcapsules filled with various types of vegetable oil such as 
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flaxseed oil, coconut oil, olive oil and endodicyclopentadiene (DCPD) were 
synthesized. The synthesized microcapsules were characterized by the 
techniques of spectroscopy of Fourier transform infrared (FTIR), scanning 
electron microscopy (SEM) and Optical microscopy (MO). 
 
Keywords: SELF- HEALING; MICROCAPSULES OF POLYURIDE-

FORMALDEHYDE 
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TÍTULO: CONTAMINAÇÃO DO SOLO DE POSTOS REVENDEDORES DE 

COMBUSTIVEL 

Resumo 

 

Atualmente tem sido crescente e expansão da atividade de revenda de 
combustíveis, decorrente da demanda diária pela sociedade. Com essa 
expansão foram intensificadas as fiscalizações em relação aos postos de 
gasolina uma vez que os compostos derivados do petróleo passaram a fazer 
parte da lista dos potenciais poluidores pela legislação vigente. Dentre os 
principais componentes dos combustíveis fósseis, destacam-se os compostos 
aromáticos BTEX. O trabalho foi desenvolvido na cidade de Mossoró, que se 
situa na região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte. Foram coletadas 
amostras de solo de três postos de combustíveis próximo aos tanques e às 
bombas. Na área ocupada pelos postos, admitiu-se a subdivisão de áreas de 
armazenagem de combustíveis denominadas de tanques e unidades de 
abastecimento denominadas de bombas. De cada posto foram coletadas seis 
amostras de solo, sendo três amostras próximas aos tanques e três próximas às 
bombas. Para a investigação da contaminação do solo foram analisados 
quantitativamente os hidrocarbonetos aromáticos BTEX e HPA, através da 
cromatografia gasosa. Os resultados das análises permitiram identificar a 
contaminação em todos os postos. A análise dos dados com relação à presença 
dos compostos aromáticos no solo mostra que se faz necessária uma ação cada 
vez mais efetiva das agências de regulação ambiental para uma maior 
fiscalização desses estabelecimentos que têm como principal produto o 
combustível derivado de petróleo. 

 
 
Palavras-chave: Derivados de petróleo; BTEX; HPA. 

TITLE: CONTAMINATION OF SOIL ON GAS STATIONS 

Abstract 

 

Currently there has been an increase and expansion of the resale activity of fuels, 
due to the daily demand by society. With this expansion, the inspection on gas 
stations were intensified since the petroleum compounds became part of the list 
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of potential polluters under current legislation. Among the main components of 
fossil fuels, aromatics stand out BTEX. The work was developed in the city of 
Mossoro, located in the West region of Rio Grande do Norte state. There were 
collected soil samples from three gas stations close the tanks and bombs. In the 
area occupied posts was admitted to the subdivision of fuel storage areas called 
tanks; and supply units called pumps. Each post were collected six soil samples, 
three samples near the tanks and three next to the pumps. For the investigation 
of soil contamination aromatic hydrocarbons BTEX and PAHs were analyzed. 
The quantitative analysis of BTEX and PAHs in soil was done by gas 
chromatography. The results of the tests have identified contamination in all 
stations. Data analysis for the presence of aromatic compounds in the soil shows 
that an increasingly effective action is needed of the environmental regulatory 
agencies for greater oversight on these establishments whose main product 
derived from petroleum fuel. 

 
 
Keywords: Petroleum fuel; BTEX; HPA 
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TÍTULO: Analise estatística dos dados do SAMU 

Resumo 

A pesquisa operacional busca desenvolver uma grande variedade de modelos 
matemáticos e algoritmos de otimização para a resolução de problemas em 
diversas áreas como: logística, telecomunicações, produção, armazenagem, 
finanças, dentre outras. As técnicas de pesquisa operacional ao longo dos anos 
vem contribuindo para o apoio à tomada de decisão nos mais diversos ramos da 
economia, desde empresas de pequeno a grande portes até entidades 
governamentais. 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU tem por natureza atender 
de forma ágil pacientes que necessitam de atendimento médico. Neste tipo de 
atendimento, o tempo é um fator crucial para a sobrevivência das vítimas, sendo 
considerada uma das variáveis mais importantes neste processo. A demora da 
chegada da ambulância ao local solicitado pode gerar graves sequelas ou até 
mesmo a morte do paciente. 
A localização das bases, onde as ambulâncias ficam aguardando o chamado é 
fator preponderante para agilidade no atendimento (KIM; LEE, 2015), ou seja, 
quando mais bem localizada a base ou o ponto de apoio provisório, mais rápido 
se dará o atendimento e maiores chances terão as vítimas de sobreviverem. 
A população brasileira que necessitam de atendimento da saúde pública vem 
vivenciando um cenário nada animador. Hospitais sucateados, falta de 
medicamento e falta de ambulâncias para atendimento de emergência. Esse 
cenário vem se agravando com a atual crise, onde cortes expressivos no 
orçamento da saúde foram realizados no ano de 
 
Palavras-chave: Otimização; SAMU; PESQUISA OPERACIONAL; MODELOS 

TITLE: Optimization of the location of the temporary support points (PAP) of the 

mobile emergency service - SAMU of the city of Natal / RN with the use of opinion 

policing techniques 

Abstract 

The operational research seeks to develop a wide variety of mathematical models 
and optimization algorithms for solving problems in several areas such as: 
logistics, telecommunications, production, storage, finance, among others. The 
techniques of operational research over the years have been contributing to 
support decision making in the most diverse branches of the economy, from small 
to large companies to governmental entities. 
The Mobile Emergency Care Service (SAMU) is by its nature an agile service for 
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patients who need medical attention. In this type of care, time is a crucial factor 
for the survival of the victims, being considered one of the most important 
variables in this process. The delay of the arrival of the ambulance to the 
requested place can generate serious sequels or even the death of the patient. 
The location of the bases, where the ambulances are waiting for the call is a 
preponderant factor for agility in service (KIM; LEE, 2015), ie, when the base or 
the provisional support point is better located, the chances of surviving. 
The Brazilian population that needs public health care has been experiencing a 
very encouraging scenario. Hospitals scrapped, lack of medication and lack of 
ambulances for emergency care. This scenario has been aggravated by the 
current crisis, where significant cuts in the health budget were made in the year 
2015 (GLOBO, 2015). 
The State of Rio Grande do Norte and the municipality of Natal are also facing 
this dismal public health 
 
Keywords: Optimization, SAMU, Operational research, models 
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TÍTULO: REGIÕES E ELEMENTOS ESPECIAIS DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO: ELABORAÇÃO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS 

Resumo 

 

O advento da computação modificou inteiramente a prática de projeto das 
estruturas da engenharia. Os softwares auxiliam o engenheiro, liberando-o de 
cálculos repetitivos e enfadonhos, possibilitando análises complexas antes 
inviáveis de serem feitas manualmente. Todavia, os engenheiros devem ser 
capazes de analisar os resultados computacionais e validar a sua precisão. As 
regiões especiais de concreto armado, definidas na norma brasileira de projeto 
de estruturas de concreto NBR 6118:2014, não podem ser projetadas pelos 
procedimentos comuns, sendo exigido um modelo matemático diferenciado. 
Contudo, os programas brasileiros usuais de projeto geralmente consideram 
essas situações simplificadamente, fornecendo resultados não satisfatórios, o 
que deve ser percebido pelo usuário. Devido a isso, foi desenvolvido um 
aplicativo, baseado na monografia “Regiões especiais de concreto armado: vigas 
com apoio indireto e com mudança brusca de seção” (PEREIRA, E. M. V.), capaz 
de dimensionar com mais exatidão uma destas regiões especiais. 

 
 
Palavras-chave: Vigas de concreto. Regiões Especiais. Apoios Indiretos. 

ARMSUSP. 

TITLE: REINFORCED CONCRETE DISCONTINUITY REGIONS: 

ELABORATION OF APPLICATIONS SOFTWARES 

Abstract 

The development of computing technology completely changed the practice of 
designing engineering structures. Now, softwares assist the engineer, releasing 
him from repetitive and tedious calculations, enabling complex analyses that 
were not manually feasible. However, engineers now have to be capable of 
analyzing the computational results and validate its accuracy. The so-called 
discontinuity regions, defined in Brazilian design of concrete structures code NBR 
6118:2014, must not be analyzed by usual procedures and therefore a special 
mathematical model must be used. Despite that, common Brazilian programs 
usually consider these situations in a simplified manner, providing unsatisfactory 
results which the user must capable of discern., In this study, an application 
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software was developed, based in the research "Special regions of reinforced 
concrete: beams with indirect support and with abrupt change of section" 
(PEREIRA, E. M. V.), able to design one of these special regions with more 
accuracy. 
 
Keywords: Concrete beams. Discontinuity Regions. Indirect Support. ARMSUSP. 
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TÍTULO: Estudo das propriedades magnéticas de nanopartículas de ligas de 

NiCu hidrogenadas 

Resumo 

O esgotamento dos recursos energéticos não renováveis e o aumento da 
demanda de energia tem favorecido o crescimento de pesquisas em busca de 
novos potenciais energéticos, entre eles, a produção de energia a partir do 
hidrogênio. Dessa maneira, usamos uma matriz da quitosana para produzir 
nanopartículas de hidreto de níquel (NiH). A redução dos íons de Ni2+ ocorre em 
presença do ácido cítrico e glutaraldeído que, além de diminuir o pH da solução 
de quitosana, gera aldeídos que são capazes de reduzir os cátions metálicos de 
M2+ para M0 quando submetidos a altas temperaturas. Preparamos várias 
amostras e obtivemos até 29 % em massa da fase correspondente ao NiH, 
outras fases presentes são as ligas de Ni-Cu. Todas as amostras foram 
caracterizadas através da difração de raios-x 
 
Palavras-chave: quitosana; hidreto de níquel; ligas, Ni, Cu. 

TITLE: Materiais para acumuladores de hidrogênio 

Abstract 

The depletion of nonrenewable energy resources and the increase of energy 
demand has favored the growth of research in new energy sources, among them, 
the energy production from hydrogen. In this work, we have used the biopolymer 
chitosan as a template for the production of Ni-Cu alloys and NiH nanoparticles. 
Citric acid and glutaraldehyde were used as chemical reductants of Ni2+ and 
Cu2+ ions. The samples prepared under several conditions showed at best a NiH 
mass fraction of 29 %. 
 
Keywords: chitosan; nickel hydride; alloys; Ni, Cu 
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TÍTULO: PERDAS DE SOLO E CONTAMINANTES EM MINAS DE SCHEELITA 

NO SEMIÁRIDO TROPICAL 

Resumo 

 

A qualidade do solo é a sua capacidade de funcionar como ecossistema natural 
ou manejado sustentando a flora e a fauna e contribuindo com a qualidade da 
água e do ar. Na substituição do ecossistema natural pelo uso antrópico, a 
retirada da cobertura vegetal deixa o solo exposto aos agentes erosivos e a 
disposição irregular de pilhas de rejeito e estéril causam degradação ambiental. 
As áreas de mineração apresentaram perdas de solo significativas em 
comparação com a área de referência de qualidade da mata nativa. Nos solos 
do semiárido brasileiro predominam a fração areia em maior percentual do que 
a fração argila, o que intensifica a contaminação difusa por apresentarem 
suscetibilidade à erosão e baixa capacidade de adsorção de nutrientes. Os 
dados de perdas de solo nas áreas mineradas foram comparados com a área de 
mata nativa através de análise estatística descritiva usando os valores médios 
de cada atributo. Na região, há pouca disponibilidade hídrica o que limita à 
resiliência natural da vegetação, principalmente em áreas abandonadas de 
mineração. É necessário medidas de recuperação e monitoramento ambiental 
antes, durante e após o encerramento das atividades nas mineradoras com 
manejo adequado e práticas conservacionistas, visando a disposição adequada 
dos resíduos e pilhas de rejeitos e estéreis evidenciados no presente estudo. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Degradação ambiental; mineração; perdas de 

solo. 

TITLE: SOIL LOSSES AND CONTAMINANTS IN SCHEELITA MINES IN THE 

TROPICAL SEMI-ARID 

Abstract 

 

Soil quality is its ability to function as a natural or managed ecosystem sustaining 
flora and fauna and contributing to the quality of water and air. In replacing the 
natural ecosystem with anthropic use, the removal of the vegetative cover leaves 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1416 

 

the soil exposed to erosive agents and the irregular disposition of waste and 
sterile piles causes environmental degradation. The mining areas presented 
significant soil losses in comparison to the reference area of native forest quality. 
In the Brazilian semi-arid soils the sand fraction predominates in a higher 
percentage than the clay fraction, which intensifies diffuse contamination due to 
susceptibility to erosion and low capacity of nutrient adsorption. . The soil loss 
data in the mined areas were compared to the native forest area through 
descriptive statistical analysis using the mean values of each attribute. In the 
region there is little water availability which limits the natural resilience of 
vegetation, especially in abandoned mining areas. Environmental recovery and 
monitoring measures are required before, during and after the closure of activities 
in the miners with adequate management and conservation practices, aiming at 
the adequate disposal of waste and piles of tailings and barrenness evidenced in 
the present study. 

 
 
Keywords: Keywords: Environmental degradation; mining; soil losses. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL 

DISTRIBUÍDO E DE BAIXO CUSTO PARA PROCESSAMENTO DIGITAL DE 

SINAIS UTILIZANDO O PARADIGMA DO BIG DATA 

Resumo 

 

Com o desenvolvimento computacional das últimas décadas, tornou-se possível 
realizar tarefas de forma cada vez mais rápida e eficiente, aplicando a tecnologia 
dos novos processadores e dispositivos eletrônicos para resolver problemas 
complexos. Nesse contexto, dentro do paradigma do Big Data e visando construir 
uma ferramenta que potencialize o poder de processamento a partir da 
computação paralela, o projeto de iniciação científica ao qual este relatório se 
refere propõe o desenvolvimento de um cluster, um grupo de unidades de 
processamento combinados e trabalhando em conjunto para processamento de 
dados. Tal cluster constituí-se de placas Raspberry Pi 3 e Beaglobone Black 
interconectadas via rede cabeada e executando sistema operacional Linux, com 
o gerenciamento de recursos sendo realizado pelo software Apache™ Hadoop. 
No que tange ao plano de trabalho específico do presente relatório, teve-se como 
foco a validação do desempenho do a partir das medições de corrente elétrica e 
temperatura em tempo real e de forma automática para cada um dos testes 
realizados, utilizando a plataforma Arduino, sensor de corrente ACS712 e 
comunicação serial para realizar as medições e automatizar o processo. Após a 
coleta de dados, utilizou-se de ferramentas existentes na linguagem Python 3 
para leitura, plotagem e suavização de ruídos entre os dados existentes nos 
arquivos gerados, para facilitar a visualização e análise dos resultados obtidos. 

 
 
Palavras-chave: Processamento Distribuído. Computação Paralela. Big Data. 

Hadoop. 

TITLE: DEVELOPMENT OF A DISTRIBUTED AND LOW COST 

COMPUTATIONAL SYSTEM FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING USING 

THE BIG DATA PARADIGM 

Abstract 
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With the computational development of the last decades, it has become possible 
to perform tasks faster and more efficiently, applying the technology of new 
processors and electronic devices to solve complex problems. In this context, 
within the Big Data paradigm and aiming to construct a tool that potentiates the 
processing power from parallel computing, the scientific initiation project to which 
this report refers proposes the development of a cluster, a group of processing 
units combined and working together for data processing. Such a cluster consists 
of Raspberry Pi 3 and Beaglobone Black cards interconnected via wired network 
and running Linux operating system, with resource management being performed 
by Apache™ Hadoop software. With regard to the specific work plan of this 
report, the focus was the validation of the cluster performance from real-time and 
automatic current and temperature measurements for each of the tests 
performed using the Arduino platform, ACS712 current sensor and serial 
communication to carry out measurements and automate the process. After data 
collection, we used existing Python 3 tools for reading, plotting and noise 
smoothing between the data in the generated files, to facilitate the visualization 
and analysis of the results obtained. 

 
 
Keywords: Distributed Processing. Parallel Computing. Big data. Hadoop. 
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TÍTULO: Estudo das propriedades fotocalíticas de filmes finos multicamadas de 

CuO/ZnO 

Resumo 

O tema inicial abordando filmes finos de Cu/Zn não obteve os resultados 
esperados, com isso, realizou-se a síntese de filmes finos de ZnO dopado com 
Sm3+. Óxido de zinco (ZnO) é um material amplamente estudado devido 
apresentar uma grande faixa de aplicações. A introdução de terras raras em sua 
rede proporciona um aumento de suas propriedades, entre elas a fotocatálise. 
Neste trabalho, os filmes finos de ZnO:Sm foram obtidos pelo método de 
polimerização complexa, sendo calcinados a 700°C por duas horas. Todos os 
filmes foram caracterizados por difração de raios-X (DRX), espectroscopia UV-
Vis, microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo (MEV-FEG) e 
microscopia de força atômica (AFM). A atividade fotocatalítica dos filmes foi 
estimada pela degradação do corante azul de metileno. Os resultados de DRX 
mostram que ao adicionar 4%Sm3+ ocorre a precipitação da fase Sm2O3. As 
imagens de FEG indicam que os filmes possuem aspecto denso e uniforme, com 
espessura variando entre 354 e 367 nm. Os resultados fotocatalíticos indicam 
que a amostra com 1% Sm3+ possuem a melhor atividade fotocatalítica, e as 
amostras com 2 e 4% Sm3+ apresentam resultados inferiores ao do ZnO puro. 
 
Palavras-chave: Óxido de zinco, filmes finos, samário, atividade fotocatalítica. 

TITLE: Influence of Sm3+ doping on photocatalytic properties of ZnO thin films 

obtained by spin coating. 

Abstract 

The initial topic of Cu/Zn thin films did not obtain the expected results, with that, 
the synthesis of thin films of ZnO doped with Sm3+ was performed. Zinc oxide 
(ZnO) is a widely studied material because it has a wide range of applications. 
The introduction of rare earths in their lattice provides an increase of their 
properties, among them the photocatalysis. In this work, the thin films of ZnO:Sm 
were obtained by the complex polymerization method, being calcined at 700°C 
for two hours. All films were characterized by X-ray diffraction (XRD), UV-Vis 
spectroscopy, field emission scanning electron microscopy (SEM) and atomic 
force microscopy (AFM). The photocatalytic activity of the films was estimated by 
the degradation of the methylene blue dye. The XRD results show that by adding 
4% Sm3+ Sm2O3 precipitation occurs. The SEM images indicate that the films 
have dense and uniform appearance, with a thickness varying between 354 and 
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367 nm. The photocatalytic results indicate that the sample with 1% Sm3+ has 
the best photocatalytic activity, and the samples with 2 and 4% Sm3+ present 
lower results than pure ZnO. 
 
Keywords: Zinc oxide, thin films, samarium, photocatalytic activity. 
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TÍTULO: Sistemas Biológicos Descritos pelo Jogo Pedra-Papel-Tesoura com 

Refúgios de Espécies 

Resumo 

 

    Vários grupos de pesquisas dedicam-se a estudar o papel da disposição 
espacial das espécies para garantir sua existência. A coexistência em vários 
sistemas físicos está relacionada com refúgios espaciais, que pode ser descrita 
pela diferença à areas geográficas por algumas espécies. Neste trabalho, 
propomos a construção de simulações numéricas escolásticas para estudar 
estes sistemas. Investigamos como ácaros e plantas são exemplos de 
coexistencia devido à refúgios. No caso dos cocos, a dificuldade para o ácaro 
predador ataque a praga devido a diferença de tamanho é um exemplo de como 
refugios são importantes na biologia. 

 
 
Palavras-chave: refúgios, reservas biológicas, Simulações 

TITLE: Biological Systems Described by the Stone-Paper-Scissors Game with 

Species Refuges 

Abstract 

Several research groups are dedicated to studying the role of the spatial 
arrangement of species to ensure their existence. Coexistence in various 
physical systems is related to spatial refuges, which can be described by the 
difference to geographic areas by some species. In this work, we propose the 
construction of numerical scholastic simulations to study these systems. We 
investigate how mites and plants are examples of coexistence due to refuges. In 
the case of coconuts, the difficulty for the predator mite to attack the pest due to 
size difference is an example of how shelters are important in biology. 
 
Keywords: refuges, biological reserves, simulations 
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TÍTULO: Análise das distribuições de probabilidades das conexões em Redes 

Reais 

Resumo 

 

A importância do estudo de Redes Complexas tornou-se fundamental nos dias 
atuais em virtude da usabilidade em inúmeras áreas do conhecimento. Seja no 
meio social ou nas ciências exatas, as Redes Complexas desempenham um 
papel importante na análise de dados e de formulações teóricas. Citando alguns 
exemplos deste tipo de rede, estão as redes biológicas, cerebrais, químicas e 
sociais. A maioria dessas redes citadas, possuem uma topologia não trivial, cujo 
padrão de suas conexões não são totalmente aleatórias ou regulares, dado que 
pode existir uma certa regra de ligação preferencial. Em virtude disso, este 
trabalho apresenta a análise das distribuições de probabilidades em redes reais, 
explorando qual o modelo de distribuição que estas seguem. 

 
 
Palavras-chave: Redes Complexas, Redes com Ligações Preferenciais 

TITLE: Analysis of the probability distributions of the connections in Real 

Networks 

Abstract 

 

The importance of studying complex networks has become fundamental 
nowadays because of the usability of many different areas of knowledge, whether 
in the social environment or in the exact sciences, Complex Networks play an 
important role in the analysis of data and theoretical formulations. Citing some 
examples of this type of networks are the biological, cerebral, chemical and social 
networks. Most of these quoted networks have a non-trivial topology whose 
pattern of their connections are not totally random or regular, since there may be 
a certain preference binding rule. Because of that, this work presents the analysis 
of the probability distributions of real networks, exploring whether they follow a 
localized or non-localized distribution. 
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TÍTULO: Implementação de modelos de arquiteturas de Redes-em-chip em nível 

de transações para a ferramenta RedScarf 

Resumo 

O estudo de redes-em-chip vem avançando constantemente na área acadêmica, 
com isso o desenvolvimento de infra-estruturas de comunicações comumente 
descritas em nível de transação de registradores (RTL) se tornou bastante 
utilizado para simular e validar os modelos de sistema antes de sua prototipação, 
agilizando assim todo processo de validação do sistema em questão. Contudo 
estas infra-estruturas descritas em RTL dependem de requisitos não funcionais 
como, por exemplo, tempo de execução e consequentemente uso constante do 
processador. A abordagem utilizada para tratar esses requisitos não funcionais 
é a modelagem do sistema em nível de transação (TLM). A principal vantagem 
dessa abordagem é agilizar o tempo dos experimentos e o uso de recursos 
computacionais sem perder de forma significativa a precisão dos resultados em 
simulações. Neste trabalho apresentaremos modelos de arquitetura de redes-
em-chip baseados na rede SOCIN descritos na linguagem SystemC TLM. 
Abordaremos a avaliação dos modelos implementados e a comparação dos 
resultados obtidos entre a SOCIN por meio da ferramenta RedScarf e a rede-
em-chip desenvolvida no trabalho que chamaremos de NoC42. A avaliação do 
desempenho de ambas as descrições SOCIN e NoC42 mostraram que a 
descrição em SystemC TLM é realmente confiável, o que pode se caracterizar 
como uma tangente viável na descrição de modelos de arquiteturas de redes em 
chip, levando em consideração a facilidade de descrição e agilidade no processo 
de simulação. 
 
Palavras-chave: redes-em-chip, simulação, systemC, tlm, experimentos. 

TITLE: Implementation networks-on-chip architecture models in transaction level 

for the RedScarf tool 

Abstract 

The network-on-chip study has been steadily advancing in the academic field, 
with the development of commonly described register transfer level (RTL) 
communications infrastructures becoming widely used to simulate and validate 
the system models before their prototyping, thus streamlining all validation 
process of the system in question. However, these infrastructures described in 
RTL depends on non functional requirements such as execution time and 
constant use of the processor. The approach used to address these non-
functional requirements is transaction level modeling (TLM). The main advantage 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1425 

 

of this approach is to increase the performance of experiments and the use of 
computational resources without significantly losing the accuracy of the results in 
simulations. In this work, we will present the network-on-chip (NoC) models 
based on the SoCIN network described in the SystemC TLM language. We will 
approach the evaluation of the implemented models, as well as the comparison 
of the results obtained between SoCIN through the RedScarf tool and the 
network-on-chip developed in this work, that we will called NoC42. The 
performance evaluation of both SoCIN and NoC42 descriptions showed that the 
description in SystemC TLM is really reliable, which can be characterized as a 
viable tangent in the description of networks-on-chip architectures models, taking 
into account the ease of description and agility in the simulation process. 
 
Keywords: networks-on-chip, simulation, systemC, tlm, experiments. 
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TÍTULO: Determinação do consumo energético para diferentes tipos de 

movimento do exoesqueleto robótico denominado Ortholeg 2.0 

Resumo 

A tentativa de inclusão de pessoas com mobilidade reduzida em tarefas do 
cotidiano, cuja a mobilidade é necessária, tem aumentado o desenvolvimento e 
a utilização de dispositivos robóticos nestes casos. Os dispositivos robóticos 
devem ser capazes de dar autonomia na mobilidade de pessoas com um alto 
nível de fidelidade aos movimentos, eficiência energética e segurança, através 
de um conjunto de juntas rotacionais e atuadores. Desta forma, serão abordados 
neste trabalho uma análise da marcha da caminhada de indivíduos saudáveis e 
o consumo energético da órtese robótica de membros inferiores em função do 
tamanho do passo para o movimento de caminhar. Para realizar a medição do 
consumo energético foi desenvolvida uma placa microcontrolada de aquisição 
de dados baseada em sensores de corrente por efeito hall. A validação deste 
projeto será realizada através da investigação do comportamento da marcha de 
vários indivíduos e a seleção de um tamanho de passo, na qual consuma menos 
energia, aumentando a autonomia de uso da órtese Ortholeg. 
 
Palavras-chave: Órtese robótica, consumo energético, tamanho do passo, 

Sensor 

TITLE: Determination of energety consumption to different types of robotic 

exoskeleton movement named Ortholeg 2.0 

Abstract 

The attempt to include people with reduced mobility in everyday tasks, whose 
mobility is necessary, has increased the development and use of robotic devices 
in this case. Robotic devices should be able to provide mobility for people with a 
high level of motion fidelity, energy efficiency and safety through a set of rotational 
joints and actuators. In this way, an analysis of walking gait of healthy individuals 
and the energetic consumption of robotic orthosis of the lower limbs as a function 
of the step size for the walking movement will be approached in this work. To 
carry out the measurement of the energy consumption, a microcontrolled data 
acquisition board based on current sensors by hall effect was developed. The 
validation of this project will be accomplished by investigating the behavior of the 
gait of several individuals and the selection of a step size, in which it consumes 
less energy, increasing the autonomy of use of Ortholeg orthosis. 
 
Keywords: Robotic orthosis, energy consumption, step size, sensor 
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TÍTULO: Simulações Estocásticas de Sistemas Presa-Predador com 

Forrageamento 

Resumo 

Na busca pela sobrevivência na natureza, muitas espécies de predadores 
deslocam-se incessantemente na busca por regiões que ofereçam abundância 
de presas. Esta exploração territorial é chamada de forrageamento, e tem se 
destacado nos estudos de ecologia teórica e comportamental. Neste contexto 
entretanto, não há ainda na literatura simulações numéricas que decifrem a 
razão e as consequências deste tipo de mobilidade. Neste trabalho, 
escreveremos simulações numéricas simplificadas para compreender as 
consequências básicas da escolha por este tipo de mobilidade. Do ponto de vista 
científico, os resultados apresentados poderão ajudar matemáticos, biólogos e 
físicos a entender melhor este tipo difusão não-padrão. 
 
Palavras-chave: biodiversidade, forrageamento, presa-predador, simulações 

TITLE: Stochastic Simulations of Predator-Prey Systems with Foraging 

Abstract 

 

In the search for survival in nature, many species of predators move incessantly 
in search of regions that offer abundance of prey. This territorial exploration is 
called foraging, and has excelled in studies of theoretical and behavioral ecology. 
In this context, however, there are not still numerical simulations in the literature 
that decipher the reason and the consequences of this type of mobility. We wrote 
simplified numerical simulations to understand the basic consequences of 
choosing for this type of mobility. From the scientific view, the results presented 
may help mathematicians, biologists and physicists better understand this non-
standard diffusion type. 

 
 
Keywords: biodiversity, foraging, predator-prey, simulations 
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TÍTULO: Precipitação associada às Linhas de Instabilidade no Norte/Nordeste 

do Brasil em diferentes fases do ENOS. 

Resumo 

Objetiva-se por meio deste estudo avaliar a precipitação associada as Linhas de 
Instabilidade (LI) que ocorrem na região Amazônica nas diferentes fases do El 
Niño Oscilação Sul (ENOS). Os dados utilizados na pesquisa são os do 
International Satellite Cloud Climatology Project-Tracking (ISCCP-Tracking) que 
contemplam desde 1983-2008. Para a seleção dos anos de estudo foi utilizado 
o Oceanic Niño Index (ONI) e o Gradiente Inter-Hemisférico do Atlântico (GRAD). 
Com o cruzamento dos ONI e GRAD foram escolhidos os anos de 1998 e 2008 
como os anos de estudo, ademais, foram utilizados limiares de excentricidade e 
inclinação definidos por Lima et al. (2017) para o rastreio das LI. Obteve-se que 
durante a LN as precipitações médias e máximas apresentam valores maiores 
com maior frequência do durante o EN, sendo esse um importante indicado da 
influência remota do Oceano Pacífico nos Sistemas Lineares (SL – termo 
explicado no decorrer do trabalho). Uma vez que, a precipitação é um bom 
indicativo para o aporte de umidade de um Sistema Convectivo (SC). 
 
Palavras-chave: TRMM; Oceanic Niño Index; Sistemas Convectivos de 

Mesoescala; 

TITLE: Precipitation associeted with Squall Lines in the Amazon on different 

phases of ENSO 

Abstract 

The objective of this work is to scale up a series associated with Squall Lines (SL) 
that occurs in the Amazon in the different phases of the El Niño Southern 
Oscillation (ENSO). The data are from the International Satellite Cloud 
Climatology Project-Tracking (ISCCP-Tracking) that contemplate since 1983-
2008. The Oceanic Niño Index (ONI) and the Atlantic Inter-Hemispheric Gradient 
(GRAD) were used for the selection of the study years. With the ONI and GRAD 
records, the years 1998 and 2008 were chosen as the study ones, in addition, it 
was thresholds of eccentricity and ingestion by Lima et al. (2017) for SL 
screening. It was obtained that during tha LN the average and maximum 
precipitations present higher values with higher frequency instead of EN, being 
this an important indication of the remote influence of the Pacific Ocean in the 
Linear Systems (SL – term explained in the course of the work). Since, 
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precipitation is a good indicator for the moisture input of a Convective System 
(SC). 
 
Keywords: TRMM; Oceanic Niño Index; Mesoescale Convective Systems; 
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TÍTULO: Avaliação de auto-reparo em polímeros termofixos com adição de 

agentes de reparo microencapsulados 

Resumo 

Materiais autorreparáveis apresentam a habilidade de restaurar possíveis danos 
produzidos durante sua aplicação, retomando suas propriedades iniciais após o 
reparo. A utilização de microcápsulas de ureia-formaldeído vem sendo estudada 
para promover essa funcionalidade em polímeros e compósitos de matriz 
polimérica. Essas microcápsulas, preenchidas com um líquido de reparo, devem 
ser fortes o suficiente para permanecerem intactas durante o processamento do 
material (polímero ou matriz polimérica de um material compósito) onde elas 
serão introduzidas, e devem romper facilmente liberando o líquido, quando 
houver dano. Neste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico bastante 
completo sobre o tema e microcápsulas foram sintetizadas em laboratório e 
caracterizadas por espectroscopia de infravermelho com transformada de 
Fourier (FTIR) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Microcápsulas 
preenchidas com DCPD foram usadas em sistemas epóxi para a produção de 
corpos de provas contendo catalisador de Grubbs e testes utilizando uma lâmina 
foram realizados com o objetivo de produzir trincas nas amostras. O mecanismo 
de autorreparo foi avaliado por microscopia ótica (MO) e microscopia eletrônica 
de varredura (MEV). 
 
Palavras-chave: Autorreparo. Síntese de microcápsulas. Poli(ureia-formaldeído). 

TITLE: Self-repair evaluation in thermosetting polymers with addition of 

microencapsulated repair agents 

Abstract 

Self-repairing materials have the ability to restore possible damage during their 
application, retaking their initial properties after repair. The use of urea-
formaldehyde microcapsules has been studied to promote this functionality in 
polymers and composites of polymer matrix. These microcapsules, filled with a 
repair liquid, must be strong enough to remain intact during processing of the 
material (polymer or polymeric matrix of a composite) where they will be 
introduced, and should break easily releasing the liquid when there is damage. 
The synthesized microcapsules were characterized by Fourier transform infrared 
spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). Microcapsules 
filled with DCPD were used in epoxy systems for the production of test bodies 
containing Gruubbs catalyst, and tests were carried out inducing the formation of 
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cracks using a slide. The autoreparation mechanism was evaluated by optical 
microscopy (MO) and scanning electron microscopy (SEM). 
 
Keywords: Self-repair. Synthesis of microcapsules. Poly (urea-formaldehyde. 
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TÍTULO: Estudo numérico do processo de transferência de calor em tubos 

aletados 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo usar técnicas de simulação numérica 
como forma de avaliar os efeitos da convecção natural em tubo horizontal com 
aletas anulares, estimar a eficiência de aletas anulares bem como como avaliar 
o efeito da condução axial em tubos aletados. Um modelo geométrico foi 
desenvolvido e na solução numérica das equações de transporte utilizou-se um 
código comercial em CFD, ANSYS-CFX. 

 
 
Palavras-chave: Simulação, convecção natural, tubo horizontal, aletas 

TITLE: Numerical study of the heat transfer process in finned tubes 

Abstract 

The present work aims to use numerical simulation techniques as a way to 
evaluate the effects of natural convection on horizontal tube with annular fins, to 
estimate the efficiency of annular fins as well as how to evaluate the effect of axial 
conduction on finned tubes. A geometric model was developed and the numerical 
solution of the transport equations was used a commercial code in CFD, ANSYS-
CFX. 
 
Keywords: Simulation, natural convection, horizontal tube, annular fins. 
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TÍTULO: Conectados com a Ciência – Produção e Divulgação Científica nas 

Redes Sociais 

Resumo 

Divulgação e inclusão científica são aspectos de grande relevância. Acredita-se 
que quando elas são feitas nas fases iniciais do ensino ele pode motivar muito 
os estudantes e ajudar a mudar a forma como estes enxergam a ciência. Este 
projeto objetiva incentivar a curiosidade científica, motivar a investigação de 
fenômenos do cotidiano (naturais ou não) e divulgar, de maneira moderna e 
diferenciada, o que é construído durante a sua execução nas redes sociais. 

Para que esse objetivo seja alcançado, são realizados experimentos com 
materiais de baixo custo e fácil acesso, contando com explicações em linguagem 
do cotidiano do público, despertando o interesse dos discentes nesta fase 
escolar. São utilizadas as seguintes redes sociais: Facebook 
(facebook.com/ConectadosComACiencia), Instagram (instagram.com/ccceaj) e 
YouTube (youtube.com/conectadoscomciencia), para divulgação dos 
experimentos e comentar sobre fatos e curiosidades do ramo científico. Esta 
ferramenta tem se mostrado eficaz, atingindo o público alvo e gerando bons 
resultados. 

 
 
Palavras-chave: Pesquisa. Física. Divulgação. Baixo custo. Experiências. 

Internet. 

TITLE: Connected with Science - Scientific Production and Dissemination in 

Social Networks 

Abstract 

 

Dissemination and scientific inclusion are aspects of great relevance. It is 
believed that when they are done in the early stages of teaching it can motivate 
students and help change the way they see science. This project aims to 
encourage scientific curiosity, to motivate the investigation of daily phenomena 
(natural or not) and to disseminate, it in a modern and differentiated, way what is 
built during its execution in social networks. 
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In order to achieve this objective, experiments with low cost and easy to access 
materials are carried out, with explanations in everyday language of the public, 
waking the interest of the students in this phase. The social networks used are: 
Facebook (facebook.com/ConectadosComACiencia), Instagram 
(instagram.com/ccceaj) and YouTube (youtube.com/conectadoscomciencia), to 
spread the experiments and comment on facts and curiosities of the scientific 
branch. This tool has proven effective, reaching the target audience and 
generating good results. 

 
 
Keywords: Physics. Dissemination. Low cost. Experiences. Internet. 
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TÍTULO: Avaliação de Confiabilidade de TMR em um Acelerador Reconfigurável 

Resumo 

Com a miniaturização dos transistores tem sido possível construir sistemas 
computacionais mais robustos e com vários processadores agrupados em um 
único chip. Chamamos esses sistemas de MPSoCs (Multiprocessor system-on-
chip). Eles são úteis nas execuções paralelas de tarefas, o que aumenta o 
desempenho. Além disso, arquiteturas reconfiguráveis podem ser acopladas a 
esses MPSoCs para aumentar ainda mais esse desempenho, executando 
algumas instruções dessas tarefas em um hardware separado capaz de 
processá-las de forma paralela. Entretanto, a miniaturização dos transistores 
pode trazer alguns riscos aos sistemas. O tamanho do transistor é inversamente 
proporcional a suscetibilidade de falha. Quanto menor o transistor, mais 
suscetível ele está a interferências por radiação, campos magnéticos e etc. Com 
isso, o presente trabalho aborda o uso de TMR como técnica para tolerância a 
falhas nesses aceleradores de instruções. Nos experimentos, a técnica se 
mostrou confiável para coberturas de falhas de até 10% do acelerador. 
 
Palavras-chave: MPSoCs, Paralelismo de instrução, Tolerância a falhas, TMR. 

TITLE: TMR Reliability Assessment on a Reconfigurable Accelerator 

Abstract 

The miniaturization of the transistors has allowed to build more robust and multi-
processor computing systems into a single chip. These systems are called 
MPSoCs (Multiprocessor system-on-chip). They are useful to do thread level 
parallelism, which increases the performance. In addition, reconfigurable 
architectures can be coupled to these MPSoCs to further enhance the 
performance by executing some instructions from those tasks on separate 
hardware capable of processing them in parallel. However, the miniaturization of 
the transistors can bring some risks to these systems. The size of the transistor 
is inversely proportional to the susceptibility of faults. The smaller the transistor, 
the more susceptible it is to radiation, magnetic fields interferences and so on. 
Thus, the present work approaches the use of TMR as a technique for fault 
tolerance in these instructions accelerators. In the experiments, the technique 
proved to be reliable for failure coverages of up to 10% of the accelerator. 
 
Keywords: MPSoCs, Instruction level parallelism, Fault tolerance, TMR. 
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TÍTULO: Sistema Multi-VANTs para Varredura e Coleta de Dados em Áreas de 

Missões Espaciais 

Resumo 

Este trabalho visa apresentar os processos desenvolvidos na realização do 
projeto de iniciação científica SPACEVANT II - Sistema Multi-VANTs para 
Varredura e Coleta de Dados em Áreas de Missões Espaciais, no que se refere 
aos métodos de comunicação adotados entre nós de uma rede formada por 
Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANTs). A finalidade desse método de 
comunicação é estabelecer uma estratégia de envio de dados onde ocorra a 
divisão de pacotes e a garantia de integridade destes no recebimento. Serão 
analisadas ferramentas de software que auxiliam no gerenciamento destes 
pacotes, além do material de hardware que foi utilizado como camada física, 
chamado ZigBee. 
 
Palavras-chave: VANT, ZigBee, transmissão, UDP 

TITLE: Multi-UAV system for Scanning and Data Collection in Space Mission 

Areas 

Abstract 

This paper aims to presente the processes developed during the research project 
SPACEVANT II – Multi-UAV system for scanning and data collection in space 
mission areas, regarding adopted communication methods among nodes in a 
network composed by Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). The goal of this 
communication method is to establish a strategy for packet splitting and integrity 
assurance upon receival. Software tools developed during this research will be 
analyzed in their purpose to help managing these packets, as well as the 
hardware devices utilized as the physical layer of the network, called ZigBee. 
 
Keywords: UAV, ZigBee, transmission, UDP 
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TÍTULO: Análise da TSM do Atlântico Tropical e da Precipitação no Semi-árido 

do Rio Grande do Norte nos modelos AR5 do IPCC - Experimento RCP 6.0 

Resumo 

Devido às secas recorrentes na região semi-árida do Nordeste brasileiro, a 
associação entre a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a Temperatura 
da Superfície do Mar (TSM) do Atlântico tem sido abordada recorrentemente. 
Estabelecendo-se que a precipitação acima da média nessa região está ligada 
águas mais quentes (frias) no Atlântico Sul (Norte). Para desenvolvimento da 
pesquisa foram realizados estudos de artigos, valores dos experimentos RCP, 
balanço radiativo no topo da atmosfera e manipulação de dado de precipitação 
e TSM com período de 2006 à 2017, sendo gerado médias mensais, anuais, 
análise e comparações entre as variáveis utilizadas. Com isso, a proposta deste 
trabalho é avaliar as projeções de TSM sobre o Atlântico Tropical e a precipitação 
sobre o semi-árido do estado do Rio Grande do Norte e também a relação entre 
essas duas variáveis no experimento RCP 6.0 do AR5/IPCC para os anos de 
2006 a 2017. Desta forma, inferir o quão as projeções deste experimento do 
IPCC podem ser usadas como ferramentas para análise do estado futuro da TSM 
sobre o Atlântico tropical e a também sobre a precipitação no semi-árido do RN. 
 
Palavras-chave: Experimento; Projeções; Historical; Anomalia. 

TITLE: Analysis of the Sea Surface Temperature (SST) of the Tropical Atlantic 

and of the precipitation in the Semi-arid of Rio Grande do Norte on models AR5 

of the IPCC - RCP 6.0 

Abstract 

Due to recurrent droughts in the semi-arid region of northeastern Brazil, the 
association between the Intertropical Convergence Zone (ITCZ) and the Atlantic 
Ocean Surface Temperature (SST) has been repeatedly addressed. It is 
established that above-average rainfall in this region is linked to warmer (cold) 
waters in the South Atlantic (North). For the development of the research, articles, 
values the PCR experiments, radiative balance at the top of the atmosphere and 
manipulation of SST and precipitation data from 2006 to 2017 were performed. 
Monthly, annual averages, analysis and comparisons among the variables were 
generated. Therefore, the proposal of this work is to evaluate the SST projections 
on the Tropical Atlantic and the rainfall on the semi-arid state of Rio Grande do 
Norte and also the relationship between these two variables in the experiment 
RCP 6.0 of the AR5 / IPCC for the years from 2006 to 2017. In this way, to infer 
how the projections of this IPCC experiment can be used as tools to analyze the 
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future state of the SST on the tropical Atlantic and also on the precipitation in the 
semi-arid NR. 
 
Keywords: Experiment; Projections; Historical; Anomaly. 
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TÍTULO: SysADL Studio Análise - Implementação de um componente de análise 

de arquiteturas de Software 

Resumo 

 

A necessidade de uma linguagem de descrição de arquitetura tem aumentado 
nos últimos anos, pensando nisso, a equipe sysadl envisionou e criou a 
linguagem sysadl juntamente com o sysadl studio. Ao longo dos anos de 2017 e 
2018, novas adições foram feitas à ferramenta, com o objetivo de alcançar as 
especificações planejadas. Juntamente a essas adições, também foi 
desenvolvido material de suporte e documentação, para facilitar o uso da 
ferramenta pela comunidade. 

 
 
Palavras-chave: Sysadl, arquitetura, software, linguagem 

TITLE: Sysadl Studio analysis - Implementation of a component for software 

architecture analysis 

Abstract 

 

The need for software architecture description language has been increasing in 
the last years, and the sysadl team, thinking about that, envisioned and created 
the sysadl language for that purpose, along with the sysadl studio tool. Over the 
course of 2017 and 2018, new additions were made to the tool, with the objective 
of achieving its planned specifications. Along with these additions, support 
material and documentation were also developed to ease the use of the tool by 
the community. 

 
 
Keywords: Sysadl, architecture, software, language 
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TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE PARTÍCULAS DE TiO2/PERLITA 

EXPANDIDA PARA DEGRADAÇÃO DE FÁRMACOS 

Resumo 

Os processos oxidativos avançados (POAs) têm ganhado grande destaque nas 
pesquisas direcionadas à descontaminação e preservação ambientais, pois são 
capazes de promover a degradação de substâncias poluentes por meio da ação 
oxidativa de radicais livres. O TiO2 é um dos semicondutores mais aplicados no 
ramo da fotocatálise heterogênea devido a sua atividade fotocatalítica, alta 
estabilidade e baixo custo, entretanto, ele apresenta algumas limitações no seu 
uso. Utilizando-se a perlita expandida (PE) como suporte para imobilizar o óxido, 
foram sintetizadas partículas em diferentes porcentagens de TiO2 impregnado 
na PE com objetivo de aplica-las em estudos futuros de fotodegradação. Esse 
material foi caracterizado através das técnicas de Difração de Raios-X (DRX), 
Espectroscopia de absorção molecular na região do Infravermelho (IV), 
Fluorescência de Raios-X (FRX) e o seu diâmetro médio foi determinado por um 
analisador de tamanho de partículas, mostrando que os compósitos TPE-0,1 e 
TPE-0,3 se apresentam em escala micro e nanométrica, respectivamente. Os 
resultados de DRX demonstraram que os óxidos se apresentam na fase 
anatásio. Os espectros de IV mostram que o TiO2 foi impregnado na PE por 
interações adsortivas e o FRX revela que houve substituição de átomos de Si 
por átomos de Ti na estrutura do material. Assim, a síntese foi eficiente para 
imobilizar o semicondutor TiO2 na PE, gerando compósitos que serão aplicados 
em processos fotocatalíticos, com o objetivo de otimizá-los. 
 
Palavras-chave: POAs. compósitos. TiO2. perlita expandida. 

TITLE: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF TiO2/PERLITE 

EXPANDED PARTICLES FOR DRUG DEGRADATION 

Abstract 

The advanced oxidative processes (AOPs) are very prominent in the research 
intended on decontamination and preservation environmental, since they are 
able of promoting a degradation of polluting substances through the oxidative 
action of free radicals. TiO2 is one of the most used semiconductors in the 
heterogeneous photocatalysis due to its photocatalytic activity, high stability and 
low cost, however, it presents some limitations in its use. Using expanded perlite 
(PE) as support for immobilization of TiO2, the materials were synthesized in 
different percentages of TiO2 impregnated in the PE in order to apply future 
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studies of photodegradation. This material was characterized by the techniques 
of X-ray Diffraction (XRD), Infrared spectroscopy (IR), X-ray Fluorescence (XRF) 
and its mean diameter was determined by a particle size analyzer, showing TPE-
0,1 and TPE-0,3 are presented in micro and nanometric scale, respectively. The 
XRD results demonstrated that the oxides remain in the anatase phase. The IR 
spectra show that TiO2 was impregnated in the PE by adsorptive interactions and 
the XRF reveals that there was substitution of Si atoms for Ti atoms in the 
structure of the material. Thus, the synthesis was efficient to immobilize the TiO2 
semiconductor in the PE, generating composites in order to apply them in 
photocatalytic processes, in order to optimize them. 
 
Keywords: POAs. composites. TiO2. expanded perlite. 
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TÍTULO: Mapeamento do relevo 

Resumo 

Uma das formas de se compreender o relevo e sua dinâmica é através da 
compartimentação, na qual os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) têm 
contribuído de forma significativa para agilizar o levantamento e processamento 
do grande volume de informações relacionadas ao processo, facilitando a 
integração, espacialização e recuperação dos dados, bem como na elaboração 
dos mapas finais, compartimentação geomorfológica (TRENTIN, et al. 2012). 
Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo descrever e analisar os 
compartimentos geomorfológicos da Bacia hidrográfica do Potengi, tomando 
como base o mapeamento do relevo da Folha SB. 24/25 - Jaguaribe/Natal, 
elaborada no âmbito do Projeto RADAMBRASIL em 1981. 
 
Palavras-chave: Relevo, geomorfologica, mapeamento 

TITLE: Morphostratigraphy of alluvial deposits of the Potengi-RN River 

Abstract 

One of the ways to understand the relief and its dynamics is through the 
compartmentalization, in which the Geographic Information Systems (GIS) have 
contributed in a significant way to speed up the collection and processing of the 
large volume of information related to the process, facilitating the integration, 
spatialization and data recovery, as well as in the elaboration of the final maps, 
geomorphological compartmentalization (TRENTIN, et al., 2012). In this context, 
the present research had the objective of describing and analyzing the 
geomorphological compartments of the Potengi basin, based on the mapping of 
the leaf relief SB. 24/25 - Jaguaribe / Natal, elaborated under the RADAMBRASIL 
Project in 1981. 
 
Keywords: Relief, geomorphology, mapping 
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TÍTULO: Produção de cloro através de um método eletroquímico para 

desinfecção da água tratada na ETE - Estudo do efeito da combinação de 

diferentes ânodos e cátodos na oxidação anódica de um corante azo 

Resumo 

 

A água produzida descartada de forma indevida pela a indústria química, são 
resíduos que são responsáveis por efeitos indesejáveis e podem causar 
impactos severos no ambiente e na saúde humana sendo mutagênicas e 
carcinogênicas afetando principalmente recursos hídricos em geral afetando a 
vida marinha. O presente trabalho tem como objetivo avaliar as condições ideais 
para a degradação do alaranjado de metila em meio aquoso, alterando 
concentrações de eletrólito, densidade de corrente e concentração de corante 
no meio através de uma eletrodegradação com diferentes catodos e anodos. Os 
melhores parâmetros obtidos foram separados e analisados para obter os 
melhores catodos e anodos utilizado no processo. Os resultados de uma hora 
de degradação mostrou que o anodo de BDD apresentou melhor remoção de 
cor que o DSA, e o catodo de difusão de ar – CDA apresentou melhor rendimento 
que o catodo SS – aço inoxidável. Por fim, os parâmetros estudados mostraram-
se viáveis para a degradação do alaranjado de metila, presentando ótimo 
desempenho, e custo/benefício. 

 
 
Palavras-chave: Processos Oxidativos Avançados (POAs), água produzida, 

corantes azo 

TITLE: Chlorine production through an electrochemical method for the 

disinfection of treated water in the ETE - Study of the effect of the combination of 

different anodes and cathodes in the anodic oxidation 

Abstract 

The water produced improperly discarded by the chemical industry are waste that 
is responsible for undesirable effects and can cause severe impacts on the 
environment and human health being mutagenic and carcinogenic affecting 
mainly water resources in general affecting marine life. The present work aims to 
evaluate the ideal conditions for the degradation of methyl orange in aqueous 
medium, changing electrolyte concentrations, current density and dye 
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concentration in the medium through an electrodegradation with different 
cathodes and anodes. The best obtained parameters were separated and 
analyzed to obtain the best cathodes and anodes used in the process. The results 
of one hour of degradation showed that the BDD anode showed better color 
removal than the DSA, and the air diffusion cathode - CDA showed better yield 
than the SS - cathode stainless steel. Finally, the studied parameters proved to 
be viable for methyl orange degradation, presenting excellent performance and 
cost / benefit. 
 
Keywords: Advanced Oxidative Processes (POAs), produced water, azo dyes 
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TÍTULO: Determinação automática dos parâmetros atmosféricos e abundâncias 

químicas a partir de espectros estelares 

Resumo 

   Parâmetros atmosféricos e abundâncias químicas são ingredientes 
fundamentais para a caracterização física de estrelas. O presente estudo tem 
como objetivo principal a determinação dos referidos parâmetros físicos. Neste 
período da bolsa de IC, determinamos parâmetros estelares e metalicidade 
baseado em uma análise LTE de linhas Fe I e Fe II. Tal caracterização 
espectroscópica foi realizada em uma amostra composta por 108 estrelas 
gigantes, pertencentes a 17 aglomerados estelares abertos, usando 
espectroscopia de alta resolução, com dados do espectrógrafo HARPS, 
instalado no telescópio de 3.6m, do ESO, em La Silla. Todos esses aglomerados 
são parte de uma busca por planetas que orbitam estrelas gigantes de massa 
intermediária pertencentes à estes aglomerados. No período em questão (2017-
2018) nos dedicamos ao estudo de fundamentos da Astronomia Estelar, análises 
de amostras estelares e a atualização da ferramenta computacional utilizada 
para o cálculo dos parâmetros atmosféricos (temperatura efetiva, gravidade e 
metalicidade) para a amostra citada anteriormente. 
 
Palavras-chave: Espectroscopia. Parâmetros atmosféricos. Planeta 

extrassolares. 

TITLE: Automatic determination of atmospheric parameters and chemical 

abundances from stellar spectra 

Abstract 

  Atmospheric parameters and abundances are fundamental factors for a physical 
characterization of stars. The present study has as main objective the 
determination of the physical parameters. In this IC bag period, they determine 
the steady and metallicity data based on an LTE analysis of Fe I and Fe II lines. 
The spectroscopic characterization was performed in a sample composed by 108 
giant stars, belonging to 17 open stellar clusters, using high resolution 
spectroscopy, with data from the HARPS spectrograph, installed in the 3.6m 
telescope at ESO in La Silla. All clusters are part of a quest for planets orbiting 
the intermediate mass giants belonging to these clusters. In the period in question 
(2017-2018) he devoted himself to studying the fundamentals of astronomy, 
analyzing data and updating the computational statistics used for the 
determination of atmospheric statistics, gravity and metallicity. 
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TÍTULO: Gerenciamento de Mapas Construídos por Sistemas de SLAM Visual 

para Robôs Móveis de Pequeno Porte 

Resumo 

Robôs móveis podem operar sem intervenção humana nos mais variados 
cenários eles são dotados de habilidades autônomas. Uma dessas capacidade 
é auto localizar-se dentro do ambiente de operação, que pode ser melhorada 
utilizando Odometria Visual, um processo que estima a pose relativa da câmera 
baseado em informações extraídas de imagens. Neste trabalho nós propomos 
algoritmos de detecção e rastreamento de features para câmeras RGB-D. Nós 
criamos nossa solução baseado na hipótese de que espalhar features visuais 
em uma cena pode melhorar a precisão na estimação de movimento. Nossos 
experimentos mostraram que essa heurística é válida e apresentou melhores 
resultados nos datasets padrão. 
 
Palavras-chave: Visão Computacional, SLAM Visual, Odometria Visual 

TITLE: Tracking Spatially Distributed Features in KLT Algorithms for RGB-D 

Visual Odometry 

Abstract 

Mobile robots can operate without any human intervention in the most varied 
scenarios provided they are endowed with autonomous capabilities. One of these 
capabilities is to localize themselves within the environment of operation, which 
can be performed by Visual Odometry, a process that estimates relative camera 
motion based on information extracted from images. In this work, we propose 
feature tracking algorithms for RGB-D (e.g. Kinect) Visual Odometry. We design 
our solution based on the hypothesis that more accurate motion estimates are 
achieved when visual features are spread uniformly on images. Experimental 
results demonstrate that this heuristics is indeed valid and presents the 
performance of our algorithms on standard datasets. 
 
Keywords: Computer Vision, Visual Slam, Visual Odometry. 
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TÍTULO: Análise de Investimentos no Mercado Imobiliário 

Resumo 

 

O presente trabalho trata-se de relatório de pesquisa de iniciação científica 
vinculado ao projeto de pesquisa “Análise de investimento no mercado 
imobiliário”. Para o presente relatório, enquanto uma das atividades inerentes ao 
trabalho de aluno voluntário do referido projeto, buscou-se saber e entender 
como funciona o sistema de preços e investimento no ramo da construção civil 
no Brasil. 

 
 
Palavras-chave: Construção civil; Preços; Mercado Imobiliário; UFRN; 

TITLE: Investment Analysis in the real estate market 

Abstract 

 

The present work is a research report of scientific initiation linked to the research 
project "Analysis of investment in the real estatemarket". .For this report, while 
one of the activities inherent to the scholarship work of the scientific initiation of 
this project, we sought to know know and understand how the price and 
investment system in the construction industry in Brazilworks. 

 
 
Keywords: Construction Industry; Prices; Real estate Market; UFRN; 
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TÍTULO: Utilização de técnicas de extensometria como interface homem-

máquina para o exoesqueleto robótico Ortholeg 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma célula de carga com 
sistema de aquisição de dados sem fio (bluetooth) para medir os esforços que 
um usuário da órtese Ortholeg faz sobre as muletas. O desenvolvimento do 
projeto contou com a fabricação da célula de carga utilizando processos de 
usinagem convencionais, uso da ponte de Wheatstone, programação na 
plataforma de prototipagem Arduino, módulo de transmissão sem fio com 
tecnologia Bluetooth e criação de uma placa de circuito impresso que 
comportasse todos os componentes, evitando ao máximo possíveis pontos de 
geração de ruídos em todo o sistema de aquisição elaborado. Por fim, para 
validação do trabalho foi realizado a calibração da célula de carga. 

 
Palavras-chave: Célula de carga, medição de força, Bluetooth, calibração, 

Arduino 

TITLE: Use of extensometry techniques as a man-machine interface for the 

Ortholeg robotic exoskeleton 

Abstract 

 

This work aims to develop a load cell with wireless data acquisition system 
(bluetooth) to measure the efforts that a user of the Ortholeg orthosis does on the 
crutches. The development of the project involved the fabrication of the load cell 
using conventional machining processes, use of the Wheatstone bridge, 
programming on the Arduino prototype platform, wireless transmission module 
with Bluetooth technology and creation of a printed circuit board that would 
support all the components, avoiding to the maximum possible points of 
generation of noise in all the elaborated system of acquisition. Finally, to validate 
the work, the calibration of the load cell was performed. 

 
 
Keywords: Load Cell, Force Measurement, Bluetooth, Calibration, Arduino 
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TÍTULO: Desenvolvimento e Avaliação de um Parser baseado em LPegLabel 

para uma Linguagem de Programação Real 

Resumo 

Este trabalho apresenta o estudo e desenvolvimento de um analisador sintático 
para reconhecimento de programas construídos na linguagem C89, baseando-
se em Gramáticas de Expressões de Parsing (PEGs). Para isso, foi utilizada a 
biblioteca para linguagem Lua LPegLabel, que permite adicionar rótulos às 
falhas encontradas, com os quais é possível trabalhar para recuperação de erro 
e exibição de mensagens de erro informativas. Através da recuperação de erro, 
os analisadores sintáticos podem continuar processando a entrada mesmo após 
um erro sintático, produzindo ainda boas mensagens de erro, facilitando sua 
detecção e correção durante o desenvolvimento de programas. 
 
Palavras-chave: PEG. C89. LPegLabel. Falhas rotuladas. 

TITLE: Development of a LPegLabel-based parser for a real programming 

language 

Abstract 

This work presents the study and development of a parser based on Parsing 
Expression Grammars (PEGs) for the C89 language. To this end, we used 
LPegLabel, a library for Lua programming language based on PEGs with the 
capacity to label the failures, which allow us to carry out error recovery and 
display informative error messages. Through error recovery, syntactic parsers 
can continue processing the input even after finding an error and still produce 
good error messages which facilitates its detection and correction while 
developing programs. 
 
Keywords: PEG. C89. LPegLabel. Labeled failure. 
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TÍTULO: A utilização de um sistema de inferência fuzzy no planejamento e 

desenvolvimento de sistema computacional para teste de tetrazólio 

Resumo 

O objetivo desse trabalho é desenvolver e validar um sistema que classifique 
sementes de soja submetidas a teste de tetrazólio de modo ágil, versátil e 
confiável, fornecendo resultados precisos e de maneira rápida. No qual, 
desenvolve-se a partir do processamento digital de imagens afim de extrair as 
características morfológicas da semente e lógica fuzzy baseada na teoria de 
conjuntos para classificá-las em três níveis viáveis vigorosas, viáveis não-
vigorosas e não-viáveis. 
 
Palavras-chave: Soja, Tetrazólio, Processamento Digital de Imagens, Lógica 

Fuzzy, Vigo 

TITLE: Tetrazolium in soybean seeds using digital image processing and fuzzy 

logic 

Abstract 

The objective of this work is to develop and validate a system that classifies 
soybean seeds submitted to tetrazolium test in an agile, versatile and reliable 
way, providing accurate and fast results. In that, it is developed from the digital 
image processing in order to extract the morphological characteristics of the seed 
and fuzzy logic based on the set theory to classify them in three viable levels 
vigorous, viable non-vigorous and non-viable. 
 
Keywords: Soybean, Tetrazolium, Digital Image Processing, Fuzzy Logic, Vigor. 
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TÍTULO: Estudo do Compósito Particulado WC-Fe-C a partir de Pós de WC 

Nanoestruturados através da Moagem de Alta Energia 

Resumo 

O compósito WC-Fe é um material amplamente utilizado como ferramenta de 
corte, o que mostra a alta aplicabilidade desse material. O metal duro é composto 
pela fase WC que é altamente dura e um ligante mais dúctil. Um material que é 
muito utilizado como ligante é o cobalto por ter uma boa molhabilidade com o 
WC, mas devido ao alto custo, escassez e a ser um elemento carcinogênico, 
diversas pesquisas estão buscando um material que possa substituí-lo, por isso 
foi realizada uma pesquisa da utilização do ferro para substituir o cobalto como 
ligante no metal duro. Para obtenção desse compósito, foram utilizados pós de 
WC nanométricos sintetizados a partir do paratungstato de amônia (APT) em um 
forno em conjunto com uma atmosfera de H2 e CH4. Para o refinamento e 
homogeneização das fases com 5%, 10% e 20% em peso de Fe e 1% em peso 
de carbono, foi utilizado o moinho planetário durante 40 horas com velocidade 
de 400 rpm. As amostras foram compactadas em uma matriz cilíndrica uniaxial 
com uma pressão de 250 Mpa. A sinterização dos compactos verdes foi 
realizada em um forno a vácuo a 1550°C. Os resultados obtidos de difração de 
raios X mostraram que o processo de síntese de WC a partir do APT foi eficiente 
para obtenção de carbeto de tungstênio como elevada pureza e cristalinidade. 
Os pós compósitos obtidos a partir da moagem de alta energia apresentaram 
uma elevada homogeneidade, dispersão e refinamento entre as fases de WC e 
Fe que contribuiu para uma maior densificação. 
 
Palavras-chave: metal duro, compósito WC-Fe-C, moagem de alta energia, 

sinterização 

TITLE: Study of the WC-Fe-C Particulate Compound from Nanostructured Toilet 

Powders through High Energy Milling 

Abstract 

The WC-Fe composite is widely used as a cutting tool, which shows the high 
applicability of this material. The hard metal is composed of the phase WC which 
is highly hard and a more ductile binder. A material that is widely used as a binder 
is cobalt because it has a good wettability with the toilet, but due to the high cost, 
scarcity and to be a carcinogenic element, several researches are looking for a 
material that can replace it, so it was carried out a survey of the use of iron to 
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replace cobalt as a binder in the carbide. To obtain this composite, nanometric 
WC powders synthesized from the ammonia paratungstate (APT) were used in 
an oven together with an atmosphere of H2 and CH4. For the refinement and 
homogenization of the phases with 5%, 10% and 20% by weight of Fe and 1% 
by weight of carbon, the planetary mill was used for 40 hours at a speed of 400 
rpm. The samples were compacted in a uniaxial cylindrical matrix with a pressure 
of 250 MPa. The sintering of the green compacts was carried out in a vacuum 
oven at 1400 ° C. The results obtained from X-ray diffraction showed that the 
process of WC synthesis from the APT was efficient to obtain tungsten carbide 
as high purity and crystallinity. The composite powders obtained from the high 
energy mill presented a high homogeneity, dispersion and refinement between 
the WC and Fe phases, which contributed to a higher densification. 
 
Keywords: hard metal, composite WC-Fe-C, high energy ball milling 
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TÍTULO: Questões sobre formação docente para robótica educacional: um 

estudo de caso com professores de escolas públicas estaduais em Natal, Brasil 

Resumo 

 

Este artigo analisa qualitativamente o processo de formação de professores 
utilizando como base um estudo de caso na Escola Estadual Presidente 
Kennedy - uma Escola de Laboratório do Instituto Presidente de Educação 
Superior Kennedy (IFESP) - sendo desenvolvido para utilizar a Robótica 
Educativa como ferramenta pedagógica. O projeto tem como objetivo discutir as 
principais questões e problemas encontrados no processo que permite aos 
professores inserir a Robótica Educacional em sua prática pedagógica como um 
elemento mediador entre os conteúdos curriculares e o processo de ensino-
aprendizagem. Este trabalho foi desenvolvido através da técnica da observação 
participativa, com a aplicação de questionários e através da análise de 
depoimentos e registros em vídeo das atividades desenvolvidas. Para tanto, 
constatamos que esse processo deve ser feito de forma multidisciplinar e 
colaborativa para promover a inclusão de professores da rede pública de ensino 
no universo das tecnologias digitais inovadoras, utilizando para essa robótica 
educacional. 

 
 
Palavras-chave: robótica educacional, capacitação de professores, escola 

pública 

TITLE: Issues on Teaching Formation for Educational Robotics: A Case Study 

with Elementary Public State School Teachers in Natal, Brazil 

Abstract 

This paper qualitatively analyzes the process of teacher training using as basis a 
case study at the President Kennedy State School - a Laboratory School of the 
President Kennedy Higher Education Institute (IFESP) - being developed for 
using Educational Robotics as a pedagogical tool. The project aims to discuss 
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the main issues and problems encountered in the process that enables teachers 
to insert Educational Robotics into their pedagogical practice as a mediating 
element between curriculum contents and the teaching-learning process. This 
work has been developed through the technique of participative observation, with 
the application of questionnaires and through analysis of testimonies and video 
records of the activities developed. To this end we found out that this process 
should be done in a multidisciplinary and collaborative way to promote the 
inclusion of teachers of the public teaching network in the universe of innovative 
digital technologies using for that educational robotics. 
 
Keywords: educational robotics, teacher training, public schools 
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TÍTULO: Um estudo comparativo da base de dados multimodal baseada em 

mão: Keystroke, Touch e assinatura. 

Resumo 

 

O modo mais comum para dificultar o acesso de pessoas não autorizadas é 
através de login e senha, porém existem alguns problemas com relação a isso o 
que torna o sistema vulnerável a hackers. A literatura mostra que a dinâmica de 
digitação tem se tornado uma técnica viável para identificação de indivíduo. 
Contudo, esta técnica pode extrair muitos atributos, podendo haver atributos 
redundantes e irrelevantes causando impacto negativo na acurácia do 
classificador. Desse modo, este trabalho apresenta o uso da abordagem wrapper 
na seleção de atributos usando algoritmos genéticos e como classificadores a 
rede neural MLP, KNN e SVM. Trazendo como melhor resultado o classificador 
KNN com 71.49% de acurácia, identificando que o mesmo é o mais indicado 
para esta base. 

 
 
Palavras-chave: Seleção de Atributos, Dinâmica de Digitação, Algoritmo 

Genético 

TITLE: A comparative study of the multimodal database based on hand: 

Keystroke, Touch and Signature 

Abstract 

The most common way to hinder unauthorized access is through login and 
password, however, there are some problems with this, which makes the system 
vulnerable to hackers. The literature shows that keystroke dynamics has become 
a viable technique for identifying individuals. However, this technique can extract 
many attributes, and there may be redundant and irrelevant attributes, causing a 
negative impact on the accuracy of the classifier. Thus, this work presents the 
use of the approach wrapper in the selection of attributes using genetic algorithms 
and as classifiers the neural network MLP, KNN and SVM. Bringing the KNN 
classifier with 71.49% accuracy as the best result, identifying that it is the most 
suitable for this 
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Keywords: Feature Selection, Keystroke Dynamics, Genetic Algorithms 
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TÍTULO: PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS 

MAGNÉTICOS A BASE DE QUITOSANA E POLI(4-ESTIRENOSSULFONATO) 

Resumo 

O presente trabalho compreendeu a obtenção de compósitos magnéticos 
através do método de complexação interpolieletrolítica a base de quitosana (Cs) 
e poli (4-estireno sulfonato de sódio)(NaPSS), obtidos em presença de 
nanopartículas de magnetita. A partir das análises de TG observou-se que ao 
final do aquecimento o percentual de massa residual para o compósito 
magnético foi 66%, que corresponde á somatória de massas da magnetita e os 
resíduos da degradação polimérica, enquanto para o complexo 
interpolieletrolítico o percentual foi 36%. Os espectros de FTIR confirmaram 
através das bandas em 430cm-1 e 560cm-1 a presença de magnetita no 
compósito magnético. O potencial zeta indicou a diferença de carga superficial 
dos compósitos magnéticos (CM+ e CM-) sendo um respectivamente, positivo e 
outro negativo. Os compósitos magnéticos apresentaram um promissor potencial 
para sorção de fármacos catiônicos e aniônicos. 
 
 
 
Palavras-chave: Compósito magnético. Quitosana. NaPSS. Nanopartículas de 

magnetita. 

TITLE: PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF MAGNETIC 

COMPOSITES BASED ON CHITOSAN AND POLY (4-STIRENESULFONATE) 

Abstract 

The present study addressed the preparation of magnetic composites using an 
Interpolyeletrolyte complexation method, based on chitosan (CS) and poly (4-
styrene sulfonate) (NaPSS) in the presence of magnetite nanoparticles. TG 
analysis indicated that the percentage of residual mass of the magnetic 
composite was 66%. This residual material was composed of magnetite and solid 
products of polymer degradation, while for the interpolieleolytic complex the 
percentage was 36%. In the FTIR spectra of the composite, the absorption bands 
in 430 and 560 cm-1 confirmed the presence of magnetite in the composite 
composition. Zeta potential measurements indicated that composites with 
positive and negative surface charges were obtained. The magnetic composites 
presented a promising potential for sorption of cationic and anionic drugs. 
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Keywords: Magnetic composite. Chitosan. NaPSS. Nanoparticles of magnetite. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1460 

 

CÓDIGO: ET0486 

AUTOR: JOSÉ TOBIAS SOUZA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: SERGIO QUEIROZ DE MEDEIROS 

 

 

TÍTULO: Avaliação das Mensagens de Erro Literais e Não-Literais Geradas por 

Parsers 

Resumo 

Programadores novatos cometem frequentemente erros de sintaxe ao aprender 
uma linguagem de programação. Identificar e corrigir esses erros pode ser uma 
tarefa difícil para esses programadores. Realizamos um experimento preliminar 
com um grupo pequeno de programadores novatos usando diferentes 
compiladores de C++ para analisar o impacto de mensagens de erros distintas 
no tempo de correção de erros sintáticos. Verificamos que mensagens de erros 
descritas em português, ao invés de inglês, tendem a diminuir o tempo 
necessário para a correção de erros sintáticos, e que o uso de compiladores 
diferentes também pode influenciar no tempo de correção de alguns erros 
sintáticos comuns. 
 
Palavras-chave: Compiladores. Erros. Sintaxe. MSVC. G++. Mensagens. 

Ferramenta. 

TITLE: Evaluation of Literal and Non-Literal Error Messages Generated by 

Parsers 

Abstract 

Novice programmers often write syntactically invalid programswhile learning a 
programming language. Identifying and correcting such errors may be a tough 
task for these programmers. We performed a preliminary experiment with a small 
group of novice programmers which used different C++ compilers to analyze the 
impact of distinct error messages onthe time spent on correcting syntactical erros. 
We verified that error messages described in Portuguese, instead of English, tend 
to diminish the required time to correct syntactical erros, and that the use of 
different compilers may also influence the required time to correct usual syntatical 
errors. 
 
Keywords: Compilers. Errors. Syntax. MSVC. G ++. Posts. Tool. 
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TÍTULO: Conforto térmico em município de clima semiárido quente do estado do 

Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

Buscou-se, nessa pesquisa, analisar a condição climática do município de Caicó 
– RN, no que se refere a sensação térmica e conforto humano, através do 
monitoramento higrotérmico e do diagnóstico bioclimático. Caicó, situado no 
domínio climático semiárido quente do Nordeste brasileiro, apresenta condições 
climáticas e ambientais intensas, como elevados valores de insolação, 
temperatura e evaporação que podem ser agravados pelo processo de 
urbanização. Essa pesquisa desenvolveu-se por meio de coleta, mineração e 
análise das variáveis Temperatura do ar (ºC) e Umidade Relativa do ar (%), 
coletadas no período 10 meses entre 2016/2017 através de 9 aparelhos 
termohigrômetros automáticos, espalhados em pontos do município previamente 
estabelecidos, sendo 8 sobre a mancha urbana e 1 situado no perímetro rural, 
cada ponto escolhido em consequência de suas singularidades físicas mediante 
o processo de urbanização e/ou conservação ambiental. Os dados obtidos foram 
processados e técnicas estatísticas foram empregadas por meio de medidas de 
tendência central e de dispersão, assim como da análise de valores absolutos, 
valores maiores quê e menores quê. Em seguida, índices bioclimáticos foram 
aplicados visando a classificação do município segundo a sensação térmica e o 
conforto humano. Mapas de interpolação foram elaborados identificando os 
lugares mais quentes/frescos e desconfortáveis/confortáveis de Caicó. 
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TITLE: Thermal comfort in municipality of semiarid climate of the Rio Grande do 

Norte state, Brazil 

Abstract 

This research aimed to analyze the climatic condition of the municipality of Caicó 
- RN, in terms of thermal sensation and human comfort, through hygrothermal 
monitoring and bioclimatic diagnosis. Caicó, located in the hot semi-arid climatic 
domain of the Brazilian Northeast, presents intense climatic and environmental 
conditions, such as high values of sunshine, temperature and evaporation for 
almost all the year that can be aggravated by the urbanization process. This 
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research was developed by collecting, mining and analyzing the variables Air 
temperature (ºC) and Relative Humidity (%), collected in the period 10 months 
between 2016/2017 through 9 automatic thermo-hygrometers, scattered in points 
municipality previously established, being 8 on the urban spot and 1 on the rural 
perimeter, each point chosen as a consequence of their physical singularities 
through the process of urbanization and / or environmental conservation. The 
obtained data were processed and statistical techniques were used by means of 
measures of central tendency and of dispersion, as well as of the analysis of 
absolute values, bigger values what and less what. Then, bioclimatic indexes 
were applied aiming at the classification of the municipality according to the 
thermal sensation and human comfort. Interpolation maps were developed 
identifying the hottest / coolest and most uncomfortable / comfortable places in 
Caico. 
 
Keywords: Climatology, Urban Climate, Cooling, Semi-Arid 
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TÍTULO: Simulação Numérica de Provas de Carga em Placa com Diferentes 

Dimensões e Profundidades de Embutimento 

Resumo 

A estimativa de capacidade de carga e recalques é fundamental para a 
engenharia de fundações e diferentes abordagens podem ser empregadas para 
determinação desses valores. Entretanto, ainda existem questionamentos sobre 
o comportamentos de capacidade de carga e recalque em relação à influência 
da sucção matricial, dimensão e profundidade do elemento de fundação, entre 
outros. Com relação a aspectos geométricos, existem divergências na literatura 
técnica com relação a crescimento ou decréscimo, linearidade e não-linearidade 
da capacidade de carga e recalque no que diz respeito ao diâmetro e a 
profundidade de assentamento da fundação. Este trabalho apresenta resultados 
de simulações numéricas de provas de carga em placa para fundações diretas, 
em areia, com diferentes diâmetros e em diferentes profundidades de 
assentamento. Foram realizadas simulações numéricas para placas com 
diâmetro variando de 1,00m a 3,00 m assentadas a profundidades de 0,50 a 2,00 
m. Foram observadas variações no comportamento solo-placa em função dos 
parâmetros avaliados. Em todos os casos, obteve-se um comportamento não 
linear da capacidade de carga e recalque em função do diâmetro do elemento 
de fundação. 
 
Palavras-chave: Fundações; Simulações Numéricas; Capacidade de Carga; 

Recalque. 

TITLE: Numerical Simulation of Plate Load Tests with Different Dimensions and 

Depths 

Abstract 

The evaluation of bearing capacity and settlements is essential for foundation 
engineering and different approaches are used to obtain these values. However, 
there are still questions concerning the behavior of bearing capacity in relation to 
the influence of soil matrix suction, foundation dimension and embedment depth, 
among others. Regarding geometric issues, there is a discrepancy in the 
technical literature concerning the increasing and decreasing, linearity and non-
linearity of the bearing capacity and the settlement with respect to the diameter 
and the embedment depth of the foundation. This work presents results of 
numerical simulations of plate load tests in a sand deposit for shallow foundations 
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with different diameters and at different embedment depths. Numerical 
simulations were performed for plates with diameters varying from 1.00 m to 
3.00m at the depths of 0.50 to 2.00m. Variations for the plate-soil behavior were 
observed for the evaluated parameters. For all scenarios, a non-linear behavior 
of the bearing capacity and settlement was obtained as a function of the 
foundation dimension.  
 
Keywords: Foundations; Numerical Simulation; Bearing Capacity; Settlement. 
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TÍTULO: ANÁLISE DE MISTURAS DE SOLO COM AGREGADO RECICLADO, 

AFIM DE APLICÁ-LAS EM CAMADAS DE BASE DE PAVIMENTOS URBANOS 

DE BAIXO VOLUME DE TRÁFEGO. 

Resumo 

 

É relevante destacar que os agregados reciclados podem substituir parcial ou 
totalmente o uso de material natural, e podem ter diversas empregabilidades, 
tais como: serviços de drenagem, na confecção de argamassa e concreto, na 
fabricação de pré-moldados, na construção de aterros e de camadas de 
pavimentos, entre outros (GRUBBA, 2009). Sendo isso, de suma importância 
para a sustentabilidade, pois há a destinação correta do resíduo sólido, ou seja, 
resíduos da construção civil (RCC) sendo aplicados em obras de engenharia. 
Promevendo assim, a diminuição da utilização do uso de materiais naturais 
(Rochas e areais). 

 

Segundo Carneiro et al. (2001) a utilização de entulho como agregado reciclado 
(AR) em camadas de pavimentos urbanos é uma das formas de reciclagem mais 
empregadas, ademais em camadas de base e sub-base. Do aspecto geotécnico, 
a utilização desse resíduo em pavimentação é interessante, pois pode ser 
utilizado na estabilização de solos e, por ser um material não plástico, em locais 
com presença de água. 

 

Dessa maneira, esta pesquisa estudou misturas solo-agregado reciclado com 
teores de 25%, 50% e 75% do resíduo, em massa, relacionados a um solo 
procedente do município de Macaíba/RN, obejtivando atender aos requisitos ES 
141 (DNIT, 2010), para materiais de base de pavimentos urbanos, de baixo 
volume de tráfego. 

 
 
Palavras-chave: agregado reciclado, pavimentação, camadas de base 
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TITLE: Analysis of soil mixtures with recycled aggregation in order to apply them 

in layers based on urban low volume traffic floors. 

Abstract 

 

It is important to highlight that recycled aggregates can partially or totally replace 
the use of natural material, and may have several employabilities, such as: 
drainage services, mortar and concrete manufacturing, precast manufacturing, 
landfill of layers of pavements, among others (GRUBBA, 2009). Being this, of 
paramount importance for sustainability, since there is the correct destination of 
the solid waste, that is, construction waste (RCC) being applied in engineering 
works. Promoting thus, the decrease of the use of the use of natural materials 
(Rocks and sand). 

 

According to Carneiro et al. (2001) the use of debris as a recycled aggregate (AR) 
in layers of urban pavements is one of the most used forms of recycling, in 
addition in base and sub-base layers. From the geotechnical aspect, the use of 
this residue in paving is interesting, since it can be used in the stabilization of 
soils and, because it is a non-plastic material, in places with presence of water. 

 

In this way, this research studied recycled soil-aggregate mixtures containing 
25%, 50% and 75% of the residues, in mass, related to a soil from the municipality 
of Macaíba / RN, obijtivating to meet the requirements ES 141 (DNIT, 2010 ), for 
low-volume urban flooring materials. 

 
 
Keywords: recycled aggregate, paving, base layers 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1467 

 

CÓDIGO: ET0503 

AUTOR: THALITA MEDEIROS BARROS 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DO MEL PRODUZIDO 

EM SÃO MIGUEL/RN 

Resumo 

 

A apicultura é uma fonte de renda para vários comerciantes e apicultores do 
mundo, o Rio Grande do Norte é um estado que possui grande potencial para 
esse tipo de atividade. 

 

Diversos fatores influenciam nas características do mel, por isso, a 
caracterização físico-química é de fundamental importância, uma vez que é 
preciso haver uma soma de fatores para aprovar a comercialização do produto 
alimentício. 

 

A importância de avaliar os méis é essencial para haver o consumo seguro desse 
alimento, visto isso, esse trabalha tem como objetivo analisar amostras de méis 
que são comercializadas no Rio Grande do Norte, especificamente advindo da 
cidade de São Miguel. 

 

O processo de análise para as amostras de mel, as quais são de abelhas da 
espécie Apis Mellífera foram realizados de acordo com a metodologia do Instituto 
Adolfo Lutz (2008). 

 

Neste trabalho analisou-se amostras de méis produzidos do estado do RN, 
proveniente da cidade de São Miguel, região do Alto Oeste. Foram coletadas 
duas amostras de méis, ambas são provenientes da mesma espécie de abelha, 
Apis Mellífera. A diferença entre as amostras está na florada, uma sendo 
Marmeleiro e outra Aroeira. As amostras foram analisadas de acordo com os 
parâmetros de umidade, acidez, potencial hidrogeniônico, cinzas, reação de 
Lund e reação do Lugol. 
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A amostra A1 não obteve resultado satisfatório, indicando possível adulteração 
do mel. A amostra A2 teve resultado aprovado. 

 
 
Palavras-chave: análise físico-química, Apis Mellífera, amostra de mel 

TITLE: ANALYSIS OF THE PHYSICAL-CHEMICAL QUALITY OF HONEY 

PRODUCED IN SÃO MIGUEL/RN 

Abstract 

 

Beekeeping is a source of income for many traders and beekeepers in the world, 
Rio Grande do Norte is a state that has great potential for this type of activity. 

 

Several factors influence the characteristics of honey, therefore, the 
physicochemical characterization is of fundamental importance, since it is 
necessary to have a sum of factors to approve the commercialization of the food 
product. 

 

The importance of evaluating the honeys is essential for the safe consumption of 
this food, since this work has as objective to analyze samples of honeys that are 
commercialized in Rio Grande do Norte, specifically coming from the city of São 
Miguel. 

 

The process of analysis for the samples of honey, which are of Apis Mellífera 
bees were carried out according to the methodology of the Adolfo Lutz Institute 
(2008). 

 

In this work, samples of honeys produced from the state of RN, from the city of 
São Miguel, in the High West region, were analyzed. Two samples of honey were 
collected, both coming from the same bee species, Apis Mellífera. The difference 
between the samples is in the flowering, one being Marmeleiro and another 
Aroeira. The samples were analyzed according to the parameters of humidity, 
acidity, hydrogenation potential, ash, Lund reaction and Lugol reaction. 
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Sample A1 did not obtain a satisfactory result, indicating possible adulteration of 
the honey. Sample A2 was approved. 

 
 
Keywords: physical-chemical analysis, Apis Mellífera, honey sample 
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TÍTULO: PRODUÇÃO E FUNCIONALIZAÇÃO DE TÊXTEIS TÉCNICOS 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de tecidos 
técnicos a partir de fibras de kevlar 49 e estruturas híbridas composta por fibra 
de aramida em escala laboratorial para posterior funcionalização com CNTs. 
Para tanto, serão projetadas estruturas com características de ligamento do tipo 
sarja, onde os parâmetros de gramatura e tipo de fibra irão definir as 
propriedades da estrutura. As propriedades mecânicas dos materiais 
desenvolvidos serão determinadas tendo-se como parâmetros variáveis a 
estrutura de ligamento e a composição do urdume e da trama, bem como a 
influência da funcionalização dos tecidos nas propriedades gerais dos tecidos 
técnicos. Todos os tecidos produzidos serão utilizados posteriormente em 
compósitos visando propriedades de alto impacto para a área de balística. 

  

 
 
Palavras-chave: Kevlar 49, sarja, trama, urdume 

TITLE: PRODUCTION AND FUNCTIONALIZATION OF TECHNICAL TEXTILES 

Abstract 

The present work has as general objective the development of technical fabrics 
from kevlar fibers 49 and hybrid structures composed of aramid fiber in laboratory 
scale for later functionalization with CNTs. For this, structures with twine-like 
ligament characteristics will be designed, where the weight and fiber type 
parameters will define the properties of the structure. The mechanical properties 
of the materials developed will be determined by taking into account the variability 
of the ligament structure and the composition of the warp and weft as well as the 
influence of tissue functionalization on the general properties of the technical 
fabrics. All the fabrics produced will be used later in composites aiming high 
impact properties for the ballistics área. 
 
Keywords: Kevlar 49, Serge, weft, warp 
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TÍTULO: Atividade dos suportes γ-Al2O3 e α-Al2O3 obtidos via combustão por 

micro-ondas para catalisadores de Ni no processo de reforma a seco do metano. 

Resumo 

O processo de reforma a seco do metano é uma tecnologia que utiliza dois dos 
gases causadores do efeito estufa (CO2 e CH4) para a produção de gás de 
síntese (H2 e CO) o qual possui várias aplicações industriais e é fonte de energia 
limpa. O processo ocorre com o CO2 atuando como agente oxidante do CH4 na 
presença de um catalisador heterogêneo. Dentre os catalisadores utilizados na 
reforma a seco do metano o níquel suportado em alumina (Al2O3) tem grande 
destaque devido a sua elevada estabilidade, altos valores de conversão e baixo 
custo quando comparados com catalisadores de metais nobres. Este trabalho 
tem como objetivo a preparação dos suportes Al2O3 nas fases gama (γ) e alfa 
(α) através do método de síntese por combustão assistida por micro-onda para 
a posterior impregnação com Ni como fase ativa e o teste de estabilidade 
catalítica frente ao processo de reforma a seco do metano. Os materiais 
preparados foram caracterizados com as técnicas de Difração de Raio X (DRX), 
Microscopia eletrônica de Varredura (MEV) e Redução à Temperatura 
Programada (RTP). Os resultados indicaram que no processo de reforma a seco 
do metano o catalisador Ni/γ-Al2O3 demonstrou melhor rendimento durante as 
20 horas de teste, já o catalisador Ni/α-Al2O3 obteve bons valores de conversão 
nos momentos iniciais se equiparando ao catalisador suportado em gama 
alumina, porém apresentou uma queda rápida e progressiva no desempenho 
finalizando as 20 horas de teste com baixas taxas de conversão. 
 
Palavras-chave: Reforma a seco, Gás de síntese, Síntese por combustão, 

Ni/Al2O3. 

TITLE: Activity of the γ-Al2O3 and α-Al2O3 supports obtained by microwave 

combustion for Ni catalysts in the dry reforming of methane process. 

Abstract 

The dry reforming of methane is a technology that uses two of the greenhouse 
gases (CO2 and CH4) to produce syngas (H2 and CO) which has several 
industrial applications and is a source of clean energy. The process occurs with 
CO2 acting as oxidizing agent of CH4 in the presence of a heterogeneous 
catalyst. Among the catalysts used in the dry reforming of methane, the nickel 
supported in alumina (Al2O3) is outstanding due to its high stability, high 
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conversion values and low cost when compared with noble metal catalysts. This 
work aims to prepare the Al2O3 supports in the gamma (γ) and alpha (α) phases 
by means of the micro-wave assisted combustion synthesis method for 
subsequent impregnation with Ni as the active phase and the catalytic stability 
test process of methane reforming. The materials prepared were characterized 
by the techniques of X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy 
(SEM) and Programmed Temperature Reduction (RTP). The results indicate that 
the Ni / γ-Al2O3 catalyst showed a better performance during the 20-hour test in 
the dry methane reforming process, whereas the Ni / α-Al2O3 catalyst obtained 
good conversion values in the initial moments, being equivalent to the supported 
catalyst in gamma alumina, but showed a rapid and progressive drop in 
performance finishing the 20-hour test with low conversion rates. 
 
Keywords: dry reforming, syngas, combustion synthesis, Ni/Al2O3. 
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TÍTULO: Síntese e caracterização de um composto do sistema cobre-

fenantrolina com o fármaco metformina 

Resumo 

 

Metformina (met) é um fármaco amplamente utilizado no tratamento da diabetes 
melittus tipo 2. Esta substância vem sendo avaliada também quanto a sua 
potencial atividade frente a outras enfermidades. A metformina é uma base 
moderadamente forte podendo atuar como ligante em reações com metais de 
transição. Já o cobre, é um metal biologicamente ativo que vem sendo estudado 
no desenvolvimento de novos complexos com moléculas bioativas visando a 
potencialização da sua atividade biológica. 

 

Neste trabalho, o complexo [Cu(phen)(met)]Cl2 foi sintetizado e caracterizado 
através de técnicas espectroscópicas e eletroquímicas, buscando-se aliar as 
propriedades da metformina e do cobre(II), visando aplicações na área biológica. 
O espectro de eletrônico do composto apresentou duas transições d-d em 701 
nm e 910 nm, além de bandas referentes ao ligante fenantrolina. Transições 
intraligantes da metformina foram sobrepostas pelas bandas da fenatrolina,. Os 
espectros de infravermelho e Raman mostraram modos vibracionais referentes 
aos estiramentos N-H e C=N da metformina em 3249 cm-1 e 1668 cm-1 
respectivamente. O voltamograma cíclico em NaTFA 0,1 mol.L-1 e pH 3,6 
indicou que a coordenação da metformina ocasiona uma significativa diminuição 
do potencial de redução do metal para - 98,45 mV 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave- Metformina. Fármaco. Cobre. Química de 

coordenação. 

TITLE: Synthesis and characterization of a compound of the copper-

phenanthroline system with the drug metformin 

Abstract 
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Metformin (met) is a drug widely used in the treatment of type 2 diabetes mellitus. 
This substance has also been evaluated for its potential activity against other 
diseases. Metformin is a moderately strong base and can act as a ligand in 
reactions with transition metals. Copper is a biologically active metal that has 
been studied in the development of new complexes with bioactive molecules 
aiming at the potentialization of its activity. 

 

In this work, the complex [Cu(phen)(met)]Cl2 was synthesized and characterized 
by spectroscopic and electrochemical techniques, aiming to ally the metformin 
and copper (II) properties, aiming applications in the biological area. The 
electronic spectrum of the compound showed two d-d-type transitions at 701 nm 
and 910 nm, in addition to bands related to the phenanthroline (phen) ligand. 
Metformin intraligand transitions were superimposed on the phen bands. Infrared 
and Raman spectra showed vibrational modes related to the N-H and C = N 
stretching of metformin in 3249 cm-1 e 1668 cm-1. The cyclic voltammogram in 
NaTFA 0.1 mol.L-1 and pH 3.6 indicated that the coordination of metformin 
causes a significant decrease in the reduction potential of the metal to - 98,45 
mV. 

 
 
Keywords: Keywords - Metformin. Drug. Copper. Coordination chemistry. 
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TÍTULO: estudo reológico 

Resumo 

Os fluidos de perfuração atuam de forma direta na modificação de características 
dos poços como sua estabilidade, além de carrear os cascalhos gerados pelo 
atrito entre a broca e o limite da superfície perfurada. Uma das problemáticas no 
uso de fluidos a base de óleo mineral é o seu caráter poluente ao meio ambiente, 
sendo essa uma das desvantagens enfrentadas em sua utilização. Tais fluidos 
são constituídos por uma fase contínua que pode ser obtida por água, óleo ou 
gás, e uma fase dispersa composta por aditivos químicos que podem 
potencializar as características do fluido. De forma geral os fluidos constituídos 
a base de óleo são aplicados a situações específicas, nas quais não é possível 
optar por outras alternativas mais viáveis no âmbito ambiental como também no 
econômico. Visando reduzir a agressividade ao meio causada pelos fluidos de 
perfuração a base óleo, este projeto tem como objetivo desenvolver a formulação 
de fluido de perfuração a base de óleo de girassol epoxidado variando sua 
concentração de aditivo químico (tensoativo), junto a isso será feito da taxa de 
deformação em relação à viscosidade. Ao final dos experimentos foi possível 
obter um comparativo entre as diferentes concentrações de tensoativo utilizadas 
na formulação dos fluidos. As emulsões desenvolvidas com formulação de 25% 
de óleo epoxidado e 5% de tensoativo apresenta comportamento reológico mais 
adequado aos padrões desejados. 
 
Palavras-chave: Fluido de perfuração; Óleo de Girassol epoxidado; Tensoativo 

aniônicos 

TITLE: STUDY OF THE DRILLING FLUID DEFORMATION RATE 

FORMULATED FROM EPOXY SUNFLOWER OIL. 

Abstract 

The drilling fluids act in a direct way to modify the characteristics of the wells as 
their stability, in addition to driving the gravels generated by the friction between 
the drill and the limit of the perforated surface. One of the problems in the use of 
fluids based on mineral oil is its polluting nature, which is one of the 
disadvantages faced in its use. Such fluids consist of a continuous phase which 
can be obtained by water, oil or gas, and a dispersed phase composed of 
chemical additives which can enhance the characteristics of the fluid. In general, 
oil-based fluids are applied to specific situations in which it is not possible to opt 
for other more viable alternatives in the environmental as well as in the economic 
sphere. In order to reduce the aggressiveness in the medium caused by oil based 
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drilling fluids, this project aims to develop the formulation of drilling fluid based on 
epoxidized sunflower oil varying its concentration of chemical additive 
(surfactant), along with this will be done deformation rate with respect to viscosity. 
At the end of the experiments it was possible to obtain a comparison between the 
different concentrations of surfactant used in the formulation of the fluids. 
Emulsions developed with 25% epoxidized oil and 5% surfactant formulations 
show rheological behavior more suited to the desired standards. 
 
Keywords: Drilling fluid; Epoxidized sunflower oil; Anionic surfactants 
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TÍTULO: NÚCLEOS DE DESERTIFICAÇÃO E VARIABILIDADE CLIMÁTICA NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

Resumo 

O estado do Rio Grande do Norte enfrenta eventos cíclicos de secas já 
considerados normais para essa região marcada pela variabilidade climática. 
Esse fenômeno, intensificado de forma antrópica pelo mau uso dos recursos 
naturais, desencadeia o processo de desertificação (...). Além do fator antrópico, 
o estado sofre influência do El Niño Oscilação Sul (ENOS), o qual promove 
variações nos padrões de pluviosidade e na paisagem local. Sendo assim, o 
objetivo da pesquisa foi compreender como a pluviosidade, a temperatura do 
solo e o volume de água do solo variaram em quatro municípios que estão 
inseridos no Núcleo de Desertificação do estado do Rio Grande do Norte durante 
o período de 1961 a 2017. Desses municípios, foram utilizados três conjuntos de 
dados: (i) precipitação observada, oriunda da Agência Nacional de Águas e da 
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, com o intuito de 
identificar tendências positivas ou negativas por meio do método não-
paramétrico Mann-Kendall; (ii) reanálises de temperatura do solo e do volume de 
água contido no solo (...); (iii) Imagens espaciais de três satélites, obtidas pelo 
sítio do United States Geological Survey (...). Todos os municípios apresentaram 
valores negativos para as médias das tendências de precipitação, e os 
fenômenos El Niño e La Niña demonstraram possível influência nas variações 
das chuvas anuais, temperatura do solo, volume de água do solo e na paisagem 
dos cinco municípios (...). 
 
Palavras-chave: El Niño,La Niña,teste de Mann-Kendall,imagem de 

satélite,recursos nat 

TITLE: DESERTIFICATION AND CLIMATE VARIABILITY NUCLEI IN THE 

STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The state of Rio Grande do Norte (RN) faces cyclical events of droughts already 
considered normal for this region marked by climatic variability. This 
phenomenon, intensified anthropically by the misuse of natural resources, 
triggers the process of desertification (...). In addition to the anthropic factor, the 
state is influenced by the El Niño Southern Oscillation (ENSO), which promotes 
variations in rainfall patterns and local landscape. Thus, the objective of the 
research was to understand how rainfall, soil temperature and soil water volume 
varied in four municipalities that are inserted in the Desertification Nucleus of the 
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state of Rio Grande do Norte during the period from 1961 to 2017. From these 
municipalities, three data sets were used: (i) observed precipitation from the 
Agência Nacional de Águas (ANA) and the Empresa de Pesquisa Agropecuária 
do Rio Grande do Norte (EMPARN), in order to identify positive or negative 
anomalies among the precipitation values and positive or negative trends by 
means of the non-parametric Mann-Kendall method; (ii) reanalysis of soil 
temperature and soil water content (...); (iii). Spatial images of three satellites 
obtained from the United States Geological Survey (...). All municipalities 
presented negative values for the means of precipitation trends, and the El Niño 
and La Niña phenomena demonstrated a possible influence on annual rainfall 
variations, soil temperature, soil water volume and the landscape of the five 
municipalities. 
 
Keywords: El Niño,La Niña,Mann-Kendall test,satellite images,natural resources 
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TÍTULO: Desenvolvimento de banco de instâncias de teste para o Problema do 

Caixeiro Alugador com Passageiros 

Resumo 

 

Transporte solidário é o uso compartilhado de um veículo por diferentes pessoas, 
tendo potencial para aumentar a taxa de ocupação dos veículos, reduzir os 
custos de transporte, minimizar impactos ambientais e diminuir 
engarrafamentos. Atualmente diversos aplicativos aplicam essa ideia como: 
Carona Direta, Maleva ou Uber. Várias dessas tecnologias utilizam o Problema 
do Caixeiro para facilitar a resolução de problemas de locomoção de passageiros 
de forma mais eficaz, ganhando tempo para os motoristas e passageiros. Essa 
pesquisa pretende criar um banco de instâncias para que os modelos de 
programação e algoritmos de solução possam ser validados. A criação desse 
banco implica uma em análise de diferentes situações das aplicações práticas e 
sua simulação nos casos de teste. O site foi planejado para facilitar o 
armazenamento dos casos, ou instâncias, separando-as pelos tipos e suas 
especificidades. 

 
 
Palavras-chave: caixeiro viajante; caixeiro alugador; repositório; site 

TITLE: Development of a database of test instances for the Car Renter Salesman 

Problem with Passengers 

Abstract 

 

Solidarity transport is the shared use of a vehicle by different people, having the 
potential to increase the occupancy rate of vehicles, reduce transportation costs, 
minimize environmental impacts and reduce traffic. Nowadays several apps 
apply this idea as: Carona Direta, Maleva or Uber. Many of these technologies 
use the Salesman Problem to facilitate the resolution of passenger locomotion 
more effectively, saving time to drivers and passengers. This research intends to 
create a database of instances so that programming models and solution 
algorithms can be validated. The creation of this database implies an analysis of 
different situations of the practical applications and their simulation in the test 
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cases. The site was designed to facilitate the storage of instances, separating 
them by types and their specificities. 

 
 
Keywords: traveling salesman; car renter salesman; repository; site 
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TÍTULO: COMPARTIMENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE 

PAISAGEM DO LITORAL SETENTRIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE: No 

táxon dos Geocoplexos 

Resumo 

Este trabalho tem como metodologia a classificação taxonômica de Georges 
Bertrand e Jean Tricart no nível dos Geocomplexos, visando a 
compartimentação e caracterização das unidades de paisagem nesta escala 
proposta, a fim de propiciar matérias que possa dar suporte nos planejamentos 
territoriais e aos tomadores de decisões ao que tange ao ordenamento territorial. 

 
Palavras-chave: Geocomplexo, Unidade de paisagem, Litoral Setentrional Do 

RN 

TITLE: COMPARTIMENTATION AND CHARACTERIZATION OF THE 

LANDSCAPE UNITS OF THE RIO GRANDE DO NORTE NORTH COAST: In 

the Geocoplex taxon 

Abstract 

This article has as reference the taxonomic methodology of Georges Bertrand 
and Jean Tricart at the level of the Geocomplexes, intended to compartmentalize 
and to characterize the landing units available, in order to provide the necessary 
information to assist the territorial planning and the decision makers. concerning 
territorial planning. 
 
Keywords: Geocomplex, Landscape unit, Northern Coast Of RN 
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TÍTULO: EFEITO DO USO DE ADITIVO NA MORFOLOGIA DE MEMBRANAS 

DE POLIAMIDA 6 

Resumo 

Membranas são barreiras que separam duas fases e restringem o transporte de 
solutos. Neste trabalho, foram preparadas, através da técnica de inversão de 
fases por imersão-precipitação, membranas poliméricas e de seus 
nanocompósitos com diferentes percentuais de argila, com a adição de um sal 
(KCl) em diferentes teores, atuando como agente porogênico. Os filmes obtidos 
foram caracterizados por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), e a partir 
das fotomicrografias da secção transversal obtidas, conseguiu-se analisar os 
efeitos da argila e do aditivo na morfologia encontrada, ambos influenciando 
significativamente o tamanho, distribuição e quantidade de poros, além do 
aumento da espessura total das membranas. Por meio do ângulo de contato, 
constatou-se que a presença da argila e do aditivo, influenciou diretamente na 
molhabilidade das membranas, resultando em menores ângulos de contato e 
caracterizando-as como hidrofílicas. Análises de Permeação ao Vapor d’água 
também foram feitas, e através dos resultados encontrados observou-se uma 
diminuição da permeabilidade das membranas conforme o acréscimo do aditivo, 
em razão do aumento da espessura dos filmes. 
 
Palavras-chave: membranas, inversão de fases, argila, aditivo, cloreto de 

potássio. 

TITLE: EFFECT OF ADDITIVE USE ON POLYAMIDE MEMBRANE 

MORPHOLOGY 6 

Abstract 

Membranes are barriers that separate two phases and restrict the transport of 
solutes. In this work, polymer membranes and their nanocomposites with 
different percentages of clay were prepared using the phase inversion technique 
by immersion-precipitation, with the addition of a salt (KCl) in different contents, 
acting as a porogenic agent. The obtained films were characterized by scanning 
electron microscopy (SEM), and from the obtained cross-sectional 
photomicrographs, it was possible to analyze the effects of the clay and the 
additive in the morphology found, both of which significantly influenced the size, 
distribution and quantity of pores, in addition to increasing the total thickness of 
the membranes. By the contact angle, it was verified that the presence of the clay 
and the additive, directly influenced the wettability of the membranes, resulting in 
smaller contact angles and characterizing them as hydrophilic. Water vapor 
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permeation analyzes were also performed, and through the results found a 
decrease in the permeability of the membranes as the additive increase, due to 
the increase of the films thickness. 
 
Keywords: membranes, phase inversion, clay, additive, potassium chloride. 
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CÓDIGO: ET0540 
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TÍTULO: Desenvolvimento de sistema embarcado para automação residencial 

Resumo 

 

Com o crescente avanço tecnológico e a popularização da internet, a 
possibilidade de automatizar residências e comércios vêm se tornando cada vez 
mais acessível e desejada. Essa realidade trouxe consigo um novo paradigma, 
denominado Internet das Coisas (IoT), onde os mais variados objetos do dia a 
dia possuem capacidade de se comunicar através de redes, sem fio ou não. 
Pensando nisso, neste trabalho foi proposto um padrão de comunicação 
dispositivo-servidor e desenvolvida uma biblioteca com o objetivo de facilitar e a 
confecção de novos dispositivos IoT, tornando essa tecnologia ainda mais 
acessível. Para isso, foram estudados, dentre outras coisas, protocolos de 
comunicação, placas de prototipagem e melhores formas de estruturar os dados 
a serem transmitidos. Após a definição do protocolo de comunicação e 
desenvolvimento da biblioteca foram construídos dispositivos para testes onde 
se fez uso da biblioteca, que se mostraram mais fáceis de implementar dos que 
foram construídos sem o uso do mesmo. 

 
 
Palavras-chave: IoT, Sistema Embarcado, Automação 

TITLE: Embedded system development for residential automation 

Abstract 

 

Recent increasing technological advances and internet popularization are 
facilitating the automation of houses and business sites as well. This reality 
brought what is called Internet of Things (IoT), where day use objects are 
connected to the internet and can communicate with a central unity or with each 
other. In this work we propose a communication protocol between server and end 
devices and developed a library, aiming at facilitating building and adding a new 
IoT devices to the system, making this technology even more accessible. In order 
to accomplish the proposed goals we have studied, among other things, 
communication protocols, prototyping boards and better ways to structure the 
data to be transmitted. After the definition of the communication protocol and 
development of the library, test devices were built and tested using the proposed 
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library. Results showed it was faster and easier to implement than those 
constructed without the use of the library. 

 
 
Keywords: IoT, Embedded System, Automation 
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TÍTULO: Precipitação associada às Linhas de Instabilidade no Norte/Nordeste 

do Brasil de acordo com o gradiente inter-hemisférico de temperatura da 

superfície do mar do Oceano Atlantico Tropical 

Resumo 

 

A precipitação pluvial é uma variável de grande importância para a sociedade. 
Do ponto de vista meteorológico, vários fenômenos atuam inibindo ou 
aumentando as precipitações. A região Amazônica é uma das áreas em que há 
casos de acumulados de precipitação significativos em alguns períodos do ano 
e essas precipitações podem ser geradas por Linhas de Instabilidade, que são 
Sistemas Convectivos de Mesoescala que iniciam no final da tarde ou início da 
noite, quando células convectivas profundas se desenvolvem e se organizam em 
escala mais elevada como uma banda de nebulosidade de forma alinhada. Deste 
modo, neste estudo foi feito a expansão de um trabalho já realizado, agora com 
o objetivo de avaliar as precipitações causadas pelos SL, chamados desta forma 
os sistemas com excentricidade menor ou igual a 0.2 e inclinação em relação ao 
norte menor do que zero graus utilizando como base os dados do ISCCP-
Tracking, em diferentes anos de fase do Gradiente Inter-hemisférico de 
Anomalias da Temperatura da Superfície do Mar do Atlântico Tropical, fenômeno 
este resultado da interação oceano-atmosfera que pode inibir ou aumentar a 
formação de núcleos convectivos severos. Conclui-se que a partir das 
precipitações máxima e média, obtidas pelo produto 3B42 do satélite TRMM, dos 
SL nos diferentes anos de gradiente, não há um indicativo de influência do 
gradiente na precipitação gerada pelos SL. No futuro, pretende-se ampliar o 
estudo com toda a série de dados do ISCCP. 

 
 
Palavras-chave: ISSCP-Tracking. Sistema Convectivo de Mesoescala. TRMM. 

TITLE: Precipitation associated with Squall Lines in the North/Northeast of Brazil 

according to the inter-hemispheric gradient of the sea surface temperature in the 

Tropical Atlantic Ocean 

Abstract 
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Rainfall is a variable of great importance for society. From the meteorological 
point of view, several phenomena act to inhibit or increase rainfall. The Amazon 
region is one of the areas where there are cases of significant precipitation 
accumulations at some periods of the year and these precipitations can be 
generated by Squall Lines, which are Mesoscale Convective Systems that begin 
in the late afternoon or early evening, when deep convective cells develop and 
organize themselves on a higher scale as a band of nebulosity in an aligned 
fashion. Thus, in this study was made the expansion of a work already done, now 
with the objective of evaluating the precipitations caused by SL, called in this way 
the systems with eccentricity less than or equal to 0.2 and inclination with respect 
to the north lower than zero degrees using as basis the ISCCP-Tracking data, in 
different phase years of the Inter-hemispheric Gradient of Surface Sea Surface 
Anomalies of the Tropical Atlantic, phenomenon this result of the ocean-
atmosphere interaction that can inhibit or increase the formation of convective 
nuclei severe. It is concluded that from the maximum and average precipitation 
obtained by the product 3B42 of the satellite TRMM, of SL in the different years 
of gradient, there is no indicative of influence of the gradient in the precipitation 
generated by SL. In the future, it is intended to expand the study with the entire 
series of ISCCP data. 
 
Keywords: ISCCP-Tracking. Mesoescale Convective System. TRMM. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Hardware para sistema de automação 

Resumo 

 

Com o constante crescimento da população, cresce também a quantidade de 
recursos naturais utilizados, como em atividades extrativas minerais, vegetais, 
seja no consumo da água ou o aumento na demanda de geração de energia. 
Assim, soluções para melhor gestão e controle desses recursos vem ganhando 
mais espaço no cenário atual. Muitas soluções vão pelo caminho da instalação 
de sistemas de automação. 

 

O presente artigo tem como objetivos relatar a produção de dispositivos para 
aplicação em sistemas de automação integrados a uma rede, assim, fazendo 
parte do ramo de Internet das Coisas. Visando desenvolver soluções em 
automação para uma diversidade de cenários, foram desenvolvidos alguns 
dispositivos, como por exemplo um hardware para recolher os dados de 
consumo de água a partir de um hidrômetro e uma lâmpada rgb inteligente. 

 
 
Palavras-chave: Automação, Internet das Coisas, Medição, Consumo. 

TITLE: Hardware development for automation system 

Abstract 

 

As the population growth, the quantity of used natural resources increases, as in 
mineral extractive activities, vegetables, in water consumption or increase of 
energy generation demand. Thus, solutions for better resources management 
and control have been gaining more notoriety in the current scenario. Many 
solutions go the way of installing automation systems. 

 

This article aims to report the production of devices for network integrated 
systems automation application, that is part of Internet of Things topic. Aiming to 
develop automation solutions for a variety of scenarios, some devices have been 
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developed, such as hardware to collect water consumption data from a 
hydrometer and a smart rgb lamp. 

 
 
Keywords: Automation, Internet of Things, Measurement, Consumption. 
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TÍTULO: Conectados com a Ciência (Terceiros anos: Ênfase em da Eletricidade, 

magnetismo e Física moderna). 

Resumo 

 

O projeto de ênfase em eletricidade, magnetismo e física moderna visa transmitir 
conhecimentos nessas três áreas da física que naturalmente são abordadas no 
último ano do ensino médio. Focando principalmente em assuntos pouco 
abordados em aulas convencionais e tidos como “interessantes”, o projeto traz 
algumas abordagens sobre os mais diversos temas envolvendo essa área: 
buracos negros, relatividade e ímãs fazem parte dos temas que foram abordados 
nesse projeto visando o fascínio pelo conhecimento científico do aluno de ensino 
médio. 

 
 
Palavras-chave: física, ciência, divulgação, internet. 

TITLE: Connected with Science (Third Years: Emphasis on Electricity, 

Magnetism and Modern Physics). 

Abstract 

 

Emphasis on electricity, magnetism and modern physics aims to convey 
knowledge in these three areas of physics that are naturally addressed in the final 
year of high school. Focusing mainly on subjects that were not discussed in 
conventional classes and considered as “interesting”, the project brings some 
approaches on the most diverse topics involving this area: black holes, relativity 
and magnets are part of the themes that were approached in this project aiming 
at the fascination for knowledge of the high school student. 

 
 
Keywords: physics, science, dissemination, internet. 
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TÍTULO: Estudo Comparativo entre a Secagem de Polpa de Ameixa em Camada 

de Espuma e em Spray dryer 

Resumo 

A ameixa é uma fruta de valor nutritivo elevado, apresentando alto teor de 
compostos antioxidantes, e pode ser incorporada na alimentação humana com 
efeito preventivo de diversas doenças. Assim, a conservação de tal propriedade 
pode ser prolongada por meio da secagem, método no qual reduz-se 
drasticamente o teor de água do alimento a fim de inibir a degeneração do 
mesmo por ação de microrganismos. A secagem em camada de espuma é um 
método de baixo custo de operação e consiste na transformação de líquidos ou 
semilíquidos em uma espuma estável por meio da adição de agentes com 
propriedades emulsificantes e estabilizantes. E na atomização em spray dryer 
ocorre a pulverização de uma solução e a vaporização simultânea do solvente, 
gerando micropartículas sólidas. O agente adjuvante adicionado envolve a 
partícula de interesse e aumenta a estabilidade da partícula. Neste trabalho 
foram realizadas 6 secagens da polpa da ameixa com adição de 5 e 10% de 
albumina à 70 e 90ºC em camada de espuma e à 120ºC no spray dryer. A partir 
dos dados obtidos nas análises, pode-se afirmar que os pós apresentam boas 
condições de conservação e armazenamento, apesar da higroscopicidade 
elevada. Em relação ao rendimento, a camada de espuma obteve resultados 
superiores a 90%, bem acima dos valores registrados no spray. O modelo de 
Page utilizado para descrever a razão de umidade do material em função do 
tempo de secagem em camada de espuma mostrou-se bastante adequado com 
valores de R2 acima de 0,996. 
 
Palavras-chave: Ameixa. Albumina. Camada de espuma. Spray dryer. 

Conservação. 

TITLE: Comparative Study between the Drying of Plum Pulp in Foam-mat drying 

and in Spray Dryer 

Abstract 

The plum is a fruit of high nutritional value, presenting high content of antioxidant 
compounds, and can be incorporated in human alimentation with preventive 
effect of several diseases. Thus, the preservation of such property can be 
prolonged through drying, a method in which the water content of the food is 
drastically reduced in order to inhibit the food’s degeneration by the action of 
microorganisms. Foam-mat drying is a method of low-cost operation and consists 
of the conversion of liquid or semi-liquid into a stable foam by the addition of 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1492 

 

agents that have emulsifying and stabilizing properties. And spray atomization 
involves spraying a solution and simultaneously vaporizing the solvent, 
generating solid microparticles. The added adjuvant involves the particle of 
interest and increases the stability of the particle. In this work, 6 plum pulps were 
dried with 5 and 10% albumin at 70 and 90ºC in foam-mat drying and at 120ºC in 
the spray dryer. From the data obtained by the analyzes, it can be stated that the 
powders have good storage and preservation conditions, despite high 
hygroscopicity. Regarding the efficiency, the foam-mat obtained results higher 
than 90%, well above the values recorded in the spray. The Page model used to 
describe the humidity ratio of the material as a function of the foam-mat drying 
time proved to be quite adequate with R2 values above 0.996. 
 
Keywords: Plum. Albumin. Foam-mat. Spray dryer. Conservation. 
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TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CARBETO DE NIÓBIO (NbC) 

VIA MOAGEM DE ALTA ENERGIA 

Resumo 

Novos métodos de síntese de carbetos de metais refratários estão sendo 
desenvolvidos procurando produzir estes carbetos com propriedades adequadas 
para o uso na produção de carbetos cementados de alta qualidade e 
catalisadores mais seletivos para formação de um produto desejado em uma 
reação. As pesquisas se voltaram para obtenção de carbetos com controle de 
tamanho de partículas. Pós ultrafinos são de grande interesse, pois produzem 
ligas de metal duro com alta estabilidade térmica, resistência ao impacto e 
reatividade superficial em catálise heterogênea. A diminuição da temperatura de 
síntese destes carbetos favorece a diminuição do tamanho de partículas. Com 
esta finalidade, foram desenvolvidas novas técnicas de síntese, utilizando-se 
precursores mais reativos e processos de carbonetação a partir de reações gás-
sólido. Neste trabalho, o NbC foi produzido em baixa temperatura (1000°C) em 
1 hora a partir da reação de redução do Nb5O2 e carbono na forma grafite, com 
fluxo continuo de hidrogênio. A área superficial especifica e a forma dos 
aglomerados foram determinadas por BET e MEV, respectivamente, assim como 
foram realizadas análises de DRX 
 
Palavras-chave: carbeto, sistese, nióbio, reação 

TITLE: OBTAINING AND CHARACTERIZING CARBIDE OF NIOBI (NbC) VIA 

HIGH ENERGY MILL 

Abstract 

New methods of synthesis of carbohydrates of refractory metals in search of 
these carbohydrates with physical properties for the use of high quality cemented 
carbides and more selective catalysts for the formation of a product in a reaction. 
The researches have turned to obtain carbides with particle size control. The 
ultrafines are of great interest because the carbide alloys with high thermal 
stability, impact and surface reactivity in heterogeneous catalysis. A 
determination of symmetrical dynamics of carbides is a density of size of 
particles. To this end, new synthesis techniques were also used, using more 
reactive precursors and carbonation processes from gas-solid reactions. In this 
work, the NbC was designed in low temperature (1000 ° C) in 1 hour of reduction 
of resistance of Nb5O2 and carbon in the graphite form, with the continuous use 
of hydrogen. A specific surface area and the shape of the agglomerates were 
determined by BET and MEV, as well as XRD analyzes. 
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Keywords: carbeto, sistese, niobium, reaction 
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TÍTULO: Identificação e Espacialização dos Impactos ambientais no médio curso 

da bacia hidrográfica do rio Potengi – RN 

Resumo 

 

A água é um recurso natural indispensável à vida no planeta Terra. 
Considerando esse fato, podemos observar o seu enorme valor econômico, 
ambiental e social para a sobrevivência do homem e dos ecossistemas do nosso 
planeta, centralizando, assim, uma discussão sólida sobre a importância da 
utilização dos recursos hídricos de maneira consciente, adequando seu uso a 
partir de suas potencialidades. Devido ao grande crescimento populacional e a 
consequente ocupação humana, a utilização da água vem se apresentando de 
forma indiscriminada, aumentando, dessa forma, seu processo de deterioração, 
poluição e escassez, através de impactos ambientais resultantes das atividades 
antrópicas. Em consequência dessa problemática, este trabalho teve como 
objetivo identificar quais são os impactos ambientais ocasionados pela presença 
da ação humana a partir do uso e da ocupação do solo no médio curso da bacia 
hidrográfica Rio Potengi – RN, concebendo, dessa maneira, um estudo sobre as 
atividades que impactam a rede de sistemas presentes na bacia, como a 
pecuária, o uso indevido da água, a poluição dos lençóis freáticos através do lixo 
doméstico e o desmatamento das matas ciliares para a ocupação humana, 
mostrando-nos um panorama mais íntegro e coeso do que vem acontecendo e 
como podemos atuar sobre essas causas, para que se possa garantir um melhor 
esboço de planejamento e gestão que envolva a comunidade em geral. 

 
 
Palavras-chave: bacia hidrográfica, impactos, homem, planejamento. 

TITLE: IDENTIFICATION AND SPATIALIZATION OF ENVIRONMENTAL 

IMPACTS ON THE MIDDLE COURSE OF THE POTENGI RIVER BASIN-RN 

Abstract 
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Water is an indispensable natural resource for life on planet Earth. Considering 
this fact, we can observe its enormous economic, environmental and social value 
for the survival of man and the ecosystems of our planet, thus centralizing a solid 
discussion about the importance of the use of water resources in a conscious 
way, adapting its use to from their potentialities. Due to the great population 
growth and the consequent human occupation, the use of water has been 
presented indiscriminately, increasing, in this way, its deterioration, pollution and 
scarcity process, through environmental impacts resulting from anthropic 
activities. As a consequence of this problem, this work had as objective to identify 
the environmental impacts caused by the presence of human action from the use 
and the occupation of the soil in the middle course of the Rio Potengi - RN 
hydrographic basin, thus conceiving a study on activities that affect the network 
of systems in the basin, such as livestock, improper use of water, groundwater 
pollution through household waste and deforestation of riparian forests for human 
occupation, showing us a more complete picture and cohesion of what has been 
happening and how we can act on these causes so that a better outline of 
planning and management can be guaranteed that involves the community in 
general. 

 
 
Keywords: watershed, impacts, man, planning. 
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TÍTULO: Extrusão de pó compósito proveniente de alumínio de latinhas de 

bebidas recicladas com adição de reforço de partículas de carbeto de 

tungstênio/cobalto (WC-Co 83-17) 

Resumo 

A Metalurgia do Pó é uma forma de processamento muito utilizada para a 
fabricação de componentes não ferrosos e se apresenta como uma alternativa 
para a reciclagem do alumínio. A adição de partículas duras através deste 
processo pode contribuir significativamente para o aumento da resistência 
mecânica de metais com baixa dureza, como o alumínio. Assim, este trabalho 
teve como objetivo investigar a influência da adição de partículas duras de 
carbeto de tungstênio – cobalto (WC-17%Co) no alumínio reciclado de latas de 
bebidas, através da metalurgia do pó. Para isso, as latas utilizadas foram moídas 
em um moinho do tipo planetário e o pó resultante foi misturado com WC-17%Co, 
em porcentagens de 0%, 1%, 2% e 3% do carbeto. Os pós foram então 
compactados sob um tensão de 400MPa e sinterizados à 550ºC por 2h. Em 
seguida, as amostras foram preparadas metalograficamente e analisadas por 
Microscopia Eletrônica de Varredura, Difração de Raios-X, Fluorescência de 
Raios-X e Microdureza Vickers. Como resultados verificou-se que houve uma 
homogeneização do carbeto nas amostras e as micrografias indicaram a 
presença de intermetálicos na microestrutura ricos em silício, magnésio, 
manganês e ferro. Por fim, os dados da microdureza indicaram um 
endurecimento do material com o incremento da adição do carbeto, atingindo-se 
o objetivo esperado, entretanto, para a fração de 3% verificou-se um decaimento 
da microdureza, podendo ser explicado devido à alta porosidade da amostra. 
 
Palavras-chave: Alumínio. Carbeto de tungstênio. Metalurgia do pó. Reciclagem. 

TITLE: Extrusion of powder composite of aluminium beverage soda cans with 

addition of wolfram carbide/cobalt (WC-Co 83-17) 

Abstract 

Powder Metallurgy is a widely used form of processing for the manufacture of 
non-ferrous components and presents itself as an alternative for the recycling of 
aluminum. The addition of hard particles through this process can contribute 
significantly to the increase in mechanical strength of metals with low hardness, 
such as aluminum. Thus, this study aimed to investigate the influence of addition 
of hard particles of WC-17%Co in the recycled aluminum of beverage cans, 
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through powder metallurgy. For this, the cans used were milled in a planetary 
type mill and the resulting powder was mixed with WC-17% Co in percentages of 
0%, 1%, 2% and 3% of the carbide. The powders were then compacted using a 
tension of 400MPa and sintered at 550 ° C for 2h. Afterwards, the samples were 
prepared metallographically and analyzed by Scanning Electron Microscopy, X-
Ray Diffraction, X-ray Fluorescence and Vickers Microhardness. As results, it 
was verified that there was a homogenization of the carbide in the samples and 
the micrographs indicated the presence of intermetallic in the microstructure rich 
in silicon, magnesium, manganese and iron. Finally, the microhardness data 
indicated a hardening of the material with the increase of the addition of the 
carbide, reaching the expected objective, however, for the 3% percentage, a 
microhardness decrease was verified, and can be explained due to the sample 
high porosity. 
 
Keywords: Aluminium. Tungsten carbide. Powder metallurgy. Recycling. 
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TÍTULO: Categorização do uso e ocupação do solo no médio curso da bacia 

hidrográfica do rio Potengi-RN 

Resumo 

O presente trabalho aborda a paisagem do médio curso da bacia hidrográfica do 
rio Potengi/RN com base no uso e ocupação do solo, para fins de planejamento 
e gestão ambiental. Para atingir tal objetivo, foi utilizada a compartimentação 
geomorfológica desse setor da bacia, permitindo uma interação entre os 
aspectos de uso e cobertura do solo e as feições da paisagem. As unidades 
geomorfológicas identificadas incluem: Depressão Sertaneja (formas aguçadas, 
convexas, tabulares e superfícies pediplanadas), Planalto da Borborema (formas 
convexas, aguçadas e superfícies tabulares erosivas), Planície de inundação 
fluvial e Tabuleiros (formas tabulares). Devido a um crescimento 
urbano/populacional, a utilização dos recursos naturais, principalmente a água, 
vem se dando de forma indiscriminada e mal gerida, acarretando na poluição, 
deterioração e assim impossibilitando o uso da mesma. Visando acrescentar 
para a resolução ou amenização desta problemática política/social, realizamos 
o presente trabalho. Os usos identificados e interpretados como mais frequentes 
são agropecuários, agrícola, urbano e coberturas de pastagem. O médio curso 
possui diversas potencialidades e limitações que podem comprometer a oferta 
dos recursos naturais e a qualidade dos mesmos, logo, políticas e estratégias de 
gestão se fazem necessárias para o melhor uso de recursos garantindo um 
equilíbrio dinâmico e sustentável. 
 
Palavras-chave: bacia hidrográfica, uso/ocupação, planejamento e gestão 

ambiental. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE USE AND OCCUPATION IN THE 

MIDDLE COURSE OF THE HYDROGRAPHIC BASIN OF THE POTENGI 

RIVER - RN 

Abstract 

This work approaches the landscape of the middle course of the basin 
Potengi/RN river based on the land use and occupation, for environmental 
planning and environmental management purposes. In order to reach this 
objective, the geomorphological compartmentalization of this sector of the basin 
was used, allowing an interaction between the aspects of land use and cover and 
landscape features. The identified geomorphological units include Sertaneja 
Depression (sharp forms, convex, tabular and pediplanned surfaces), Borborema 
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Plateau (convex forms, sharp and erosive tabular surfaces), Fluvial flooding Plain 
and tabular forms. Due to urban / population growth, the use of natural resources, 
especially water, is occurring in an indiscriminate and poorly managed way, 
leading to pollution, deterioration and thus making it impossible to use it. Aiming 
to add to the resolution or mitigation of this political/social problem, we carry out 
the present work. Uses identified and interpreted as most frequent are farming 
related, agricultural, urban and grazing coverages. The medium course has 
several potentialities and limitations that can compromise the supply of natural 
resources and their quality, therefore, policies and management strategies are 
necessary for the best use of resources, ensuring a dynamic and sustainable 
balance. 
 
Keywords: hydrographic basin, use/occupation, environmental planning and 

managem 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES DA MATRIZ DE 

LAMINADOS DE PRFV 

Resumo 

 

Os laminados de poliéster reforçados com fibra de vidro (PRFV) possuem uma 
gama de aplicações nos mais diversos setores da indústria (Croitoru, 2015), 
podendo ainda ser aprimorados, por meio de aditivos, para atender demandas 
específicas (Aramide, 2012). Este trabalho tem como objetivo a avaliação de 
propriedades de compósitos PRFV para utilização em postes de iluminação. O 
processo de fabricação utilizado foi o de Laminação Manual (Hand Lay-up) e as 
amostras foram submetidas ao envelhecimento acelerado (radiação UV, 
temperatura e umidade) para avaliação de alterações nas suas propriedades 
morfológicas e estruturais antes e após o envelhecimento. Para tal, análises de 
microscopia eletrônico de varredura (MEV) e espectroscopia de infravermelho 
por transformada de Fourier (FTIR) foram realizadas. Análises de absorção de 
água e ensaio de flamabilidade também foram realizados. Os resultados de FTIR 
mostraram que não houve reação química entre os aditivos e o poliéster, e este 
resultado foi comprovado pelas imagens de MEV que mostraram os grânulos 
dos aditivos dispersos na matriz. O ensaio de absorção de água revelou a 
natureza não porosa do compósito, uma vez que estes absorveram pouca água. 

 
 
Palavras-chave: Poliéster reforçados com fibra de vidro (PRFV) 

TITLE: CHARACTERIZATION OF LAMINATED GFRP MATRIX 

Abstract 

Glass Fiber Reinforced Polyester (GFRP) laminates have a large range of 
functionalities in several industry sectors (Croitoru, 2015). They can still be further 
enhanced, by additives, to comply with specific demands. Street lights around the 
world are mostly manufactured with reinforced concrete, but this material has 
several problems, such as high weight, environment degradation and difficult 
maintenance. To solve these problems, composite posts of glass fiber reinforced 
polyester have been studied and developed, once this material can ensure safety, 
cost reduction, resistance and weightlessness (Aramide, 2012). The purpose of 
this study is to define GFRP composite properties to be used in street lights in 
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accordance with the necessary technical specifications for this use. The 
accelerated aging effect in samples manufactured by hand lay-up was analyzed 
through scanning eléctron microscopy (SEM) and Fourier-transform infrared 
spectroscopy (FTIR). Analyses of absorption water and flammability also were 
realized. 

 
Keywords: Glass Fiber Reinforced Polyester (GFRP) 
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TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS DENSAS DE 

POLIAMIDA 6 PELO MÉTODO DE INVERSÃO DE FASES 

Resumo 

 

Membranas de poliamida 6 e seus nanocompósitos de 1%, 3% e 5% de argila 
foram obtidas através da técnica de inversão de fases, buscando uma rota para 
densificar as membranas por meio da evaporação de solvente. Estas foram 
caracterizadas por DRX, MEV e Permeação a Vapor D’água. Por meio do DRX, 
verificou-se uma possível formação de uma estrutura esfoliada e/ou 
parcialmente esfoliada nos nanocompósitos. Além disso, foi observado a 
presença de dois picos característicos das fases cristalinas da poliamida 6 (α1 e 
α2). Nas fotomicrografias de MEV viu-se que a presença da argila e a técnica de 
evaporação de solvente, utilizando ácido fórmico 85%, promoveram alterações 
na morfologia da membrana, proporcionando uma redução no tamanho dos 
poros, irregularidade do formato e aspecto de esponja. Com a análise da 
Permeação a Vapor D’água, foi observado que as membranas com teores de 
argila apresentaram maior permeabilidade. Também foi visto que a membrana 
de 3% obteve o maior valor de permeação, devido a sua maior espessura. 

 
 
Palavras-chave: Poliamida 6; Membranas; Nanocompósitos; Inversão de fases; 

TITLE: OBTAINING AND CHARACTERIZING DENSAS MEMBRANES OF 

POLYAMIDE 6 BY THE PHASE INVERSION METHOD 

Abstract 

 

Membranes of polyamide 6 and its nanocomposites of 1%, 3% and 5% of clay 
were obtained through the phase inversion technique, searching for a route to 
densify the membranes by solvent evaporation. These were characterized by 
XRD, SEM and Water Vapor Permeation. Through the XRD, was verified a 
possible exfoliated and / or partially exfoliated structure formation in the 
nanocomposites. In addition, was observed the presence of two peaks 
characteristic of the crystalline phases of polyamide 6 (α1 and α2). In the SEM 
photomicrographs, was verified the presence of clay and the solvent evaporation 
technique, using 85% formic acid, promoted changes in membrane morphology, 
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resulting in a reduction in pore size, shape irregularity and sponge appearance. 
With the analysis of the Water Vapor Permeation, it was observed that the 
membranes with clay contents presented higher permeability. It was also seen 
that the 3% membrane due to its greater thickness. 

 
 
Keywords: Polyamide 6; Membranes; Nanocomposites; Phase inversion; 
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TÍTULO: Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de experimentos em 

laboratórios didáticos 

Resumo 

 
O curso de Ciências e Tecnologia conta com atividades laboratoriais em 
componentes curriculares que se estendem por quase todos os semestres do 
curso, especificamente nas disciplinas: Química Geral, Física Experimental 1 e 
2 e Eletricidade aplicada. Pensando em uma maneira de agilizar o trabalho de 
correção dos roteiros das práticas dessas disciplinas e na redução da expressiva 
quantidade de papel utilizada, este trabalho se dispõe ao planejamento e criação 
de uma aplicação web para a construção de roteiros virtuais que deverão 
substituir completamente o uso do papel na elaboração das práticas 
experimentais. A aplicação implementada ainda encontra-se em fase de 
desenvolvimento. 

  

 
 
Palavras-chave: Aplicação web, roteiros virtuais, atividades em laboratório. 

TITLE: Development of simple web tool for assessment in laboratory classes 

Abstract 

 

Students enrolled in the Science and Technology course of Federal University of 
Rio Grande do Norte perform a series of laboratory activities in the first, basic 
classes of Chemistry, Physics and Applied Electricity. In order to simplify the 
assessment complexities and to reduce the amount of paper used during 
evaluation tasks in the labs, the present work aims at developing a simple WEB 
application to create and manage virtual assessment instruments. This document 
is a first year report on the project. 

 
 
Keywords: Web application, vitual scripts, laboratory activities 
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TÍTULO: A via Láctea Extrema: Investigando Propriedades Globais nos 

Espectros de Estrelas de Alta Massa 

Resumo 

O objetivo geral deste plano de trabalho é o estudo de estrelas de alta massa 
em nossa própria galáxia. Como apontado em diversos trabalhos (por exemplo, 
ARIAS et al. 2016 e APPELANÍZ et al. 2016), a estatística dos números de 
estrelas do tipo O ainda é um problema em aberto na astrofísica moderna. Outro 
objetivo é a formação de alunos que desejam ingressar em uma pesquisa 
científica. O objetivo geral é ainda o entendimento da teoria de evolução estelar 
no contexto de estrelas de alta massa e suas consequências para as galáxias 
que as hospedam. Além disso, objetivamos a utilização (redução, estudo e 
interpretação) dos mais de 50 espectros de estrelas que recentemente 
observamos. O objetivo final seria a caracterização dos subtipos de estrelas do 
tipo O, baseado nas linhas de absorção detectadas e relacionar estes números 
com com os parâmetros físicos de interesse: luminosidade, binaricidade, 
metalicidade. Outros autores dão suporte a algumas das ideias que propomos 
neste projeto. Ver por exemplo: MEYNET 1992, SCHAERER (1996), LEÃO 
(2006), LEÃO et al. (2008). 
 
Palavras-chave: Estrelas. Alta. Massa. Via Láctea. 

TITLE: The Extreme Milky Way: Investigating Global Properties in the Spectra of 

Massive Stars 

Abstract 

The overall purpose of this work plan is the study of massive stars in our own 
galaxy. As pointed out in several studies (for example, ARIAS et al., 2016 and 
APPELANÍZ et al., 2016), the statistic of O-type star numbers is still an open 
problem in modern astrophysics. Another goal is the training of students who wish 
to enter into scientific research. The general goal is also to understand the theory 
of stellar evolution in the context of massive stars and their consequences for the 
galaxies that host them. In addition, we aim to use (reduce, study and interpret) 
more than 50 star spectra we have recently observed. The final objective would 
be the characterization of type O subtypes, based on the detected absorption 
lines and to relate these numbers to the physical parameters of interest: 
luminosity, binarity, metalicity. Other authors support some of the ideas we 
propose in this project. See for example: MEYNET 1992, SCHAERER (1996), 
LEÃO (2006), LEÃO et al. (2008). 
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TÍTULO: Estudando a desidratação de Exoplanetas 

Resumo 

 

Entender os mecanismos astrofísicos que fizeram com que planetas como a 
Terra sofressem uma desidratação é de suma importância para que possamos 
entender como a vida se estabeleceu na Terra. Os modelos são ainda primários 
e estão longe de fornecer uma descrição precisa dos mecanismos. Entre os 
planetas disponíveis para estudo direto além da Terra, temos o planeta Marte, 
que mostra evidências geológicas que houveram oceanos e rios de água no 
passado. Isto o torna um laboratório ideal para o nosso estudo. Dados das 
sondas MAVEN, da NASA e Mars Express, da ESA, trouxeram recentes 
importantes contribuições para o entendimento do que ocorreu neste planeta. 
Neste estudo abordamos o problema referente ao entendimento de como a água 
líquida na superfície de um planeta, próximo de uma estrela do tipo solar ou de 
uma anã fria, pode ser influenciado pelas propriedades fundamentais da estrela. 
Nesta fase do trabalho estudamos principalmente o sistema Sol - Marte com a 
perspectiva de melhor entender a física que controla a habitabilidade de planetas 
do tipo Marte em torno de estrelas anãs M, que são os principais alvos de muitos 
dos instrumentos atuais em astrofísica estelar. Neste estágio apresentamos 8 
meses de trabalho referente a construção da bibliografia mínima e discussão das 
variáveis envolvidas. 

 
 
Palavras-chave: Planetas e satélites: atmosferas, Estrelas: geral, Campo 

Magnético 

TITLE: Studying the dehydration of Exoplanets 

Abstract 

 

Understanding the astrophysical mechanisms that made Earth-like planets suffer 
from dehydration is of paramount importance so that we can understand how life 
settled on Earth. Models are still primary and are far from providing an accurate 
description of the mechanisms. Among the planets available for direct study 
beyond Earth, we have the planet Mars, which shows geological evidence that 
there were oceans and rivers of water in the past. This makes it an ideal 
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laboratory for our study. Data from NASA’s MAVEN and ESA’s Mars Express 
probes have recently brought important contributions to the understanding of 
what has occurred on this planet. In this study we address the problem of 
understanding how liquid water on a planet's surface, close to a solar-type star 
or a cold dwarf, can be influenced by the fundamental properties of the star. In 
this phase of the work we mainly study the Sun - Mars system with the 
perspective of better understanding the physics that controls the habitability of 
Mars-like planets around M dwarf stars, which are the main targets of many of 
the current instruments in stellar astrophysics. In this stage we present 8 months 
of work regarding the construction of the minimum bibliography and discussion 
of the variables involved. 

 
 
Keywords: Planets and satellites: atmospheres, Stars: general, Magnetic Fields 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO E INFLUENCIA DA DEGRADAÇÃO HIDROLITICA NA 

MORFOLOGIA FILMES POLIMÉRICOS 

Resumo 

Em meados da década de 70 surge uma nova classe de método de separação, 
ele é denominado de Processo de Separação por Membranas (PSM) e tem uma 
enorme potencialidade graças às suas características de seletividade e 
permeabilidade. As membranas se dividem em dois grandes grupos: as densas 
e porosas. Além disso, ainda podem ser anisotrópico ou isotrópica e isso 
dependerá das suas características morfológicas. Sendo assim, para fins de 
estudo deste trabalho, membranas sintéticas de poliamida 6 (PA6) e de 
poliamida 6 com 3% de argila foram produzidas pela técnica de inversão de fases 
por precipitação de solvente. Para este método foi usado como solvente o ácido 
fórmico 85%, que se constitui como um solvente volátil e a medida que a solução 
espalhada ficou em exposição, dentro de uma capela, ele evaporou e a solução 
contendo polímero aumenta a concentração até que ocorra a precipitação. Após 
essa etapa, as amostras foram caracterizada por meio de difração de raio-x 
(DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Através do DRX foi possível 
observar o pico característico do material, referente a poliamida 6 que é 
considerado um polímero semicristalino. Também foi possível analisar que para 
a amostra de 3% tinha-se uma estrutura esfoliada e/ou parcialmente esfoliada. 
Já no MEV foi possível ver como estavam a distribuição dos poros e o impacto 
que a concentração de argila teve. 
 
Palavras-chave: Membranas. Poliamida 6. Nanocompósito. Evaporação de 

solvente. 

TITLE: EVALUATION AND INFLUENCE OF HYDROLYTIC DEGRADATION IN 

MORPHOLOGY OF POLYMERIC FILMS 

Abstract 

 

In the mid-1970s a new class of separation method emerged. It is called the 
Membrane Separation Process (PSM) and has enormous potential thanks to its 
characteristics of selectivity and permeability. The membranes are divided into 
two large groups: the dense and porous. In addition, they may still be anisotropic 
or isotropic and this will depend on their morphological characteristics. Therefore, 
for the purpose of the study of this work, synthetic membranes of polyamide 6 
(PA6) and polyamide 6 with 3% of clay were produced by the technique of phase 
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inversion by solvent precipitation. For this method, 85% formic acid, which 
constitutes as a volatile solvent, was used as the solvent and as the dispersed 
solution was exposed in a hood, it evaporated and the polymer solution increases 
the concentration until the precipitation. After this step, the samples were 
characterized by means of X-ray diffraction (XRD) and scanning electron 
microscopy (SEM). Through the XRD it was possible to observe the characteristic 
peak of the material, referring to polyamide 6 which is considered a 
semicrystalline polymer. It was also possible to analyze that for the 3% sample 
there was an exfoliated and / or partially exfoliated structure. In the MEV, it was 
possible to see how the pore distribution was and the impact of the clay 
concentration. 

 
 
Keywords: Membranes. Polyamide 6. Nanocomposites. Evaporation of solvent. 
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TÍTULO: Avaliação de fitoterápico à base de curcumina sob a forma de 

microemulsão 

Resumo 

 

Os implantes dentários têm se mostrado uma alternativa segura e previsível para 
o tratamento reabilitador em pacientes edêntulos. O sucesso do tratamento 
depende de uma técnica cirúrgica segura, material biocompatível que possibilite 
a osseointegração e resposta biológica do paciente. Entretanto, a literatura tem 
mostrado possíveis falhas nestes sistemas, que compreende além do desgaste 
e fadiga, a influência do meio oral sobre a corrosão dos materiais. Além disso, 
os microgaps podem ser colonizados por microorganismos presentes no biofilme 
e levar às respostas inflamatórias no paciente. Os principais meios de controle 
do biofilme são os mecânicos e químicos. No entanto, algumas limitações dos 
meios químicos, como manchamento dentário, infecções oportunistas e custo, 
limitam seu uso. Diante disso, pesquisas são realizadas na perspectiva de obter-
se o controle do biofilme com a utilização de vários fitoterápicos. Estudos 
realizados com curcumina têm mostrado diversos efeitos terapêuticos. seu a 
curcumina, que tem mostrado diversos efeitos terapêuticos, está sendo testada. 
Devido à sua baixa hidrossolubilidade, partiu-se para a elaboração de uma 
microemulsão de curcumina com o intuito de conferir uma melhor 
biodisponibilidade do princípio ativo. 

 
 
Palavras-chave: Implantes dentários. Curcumina. Fitoterapia. 

TITLE: Evaluation of herbal medicine based on curcumin in the form of 

microemulsion 

Abstract 

Dental implants have proven to be a safe and predictable alternative for 
rehabilitation treatment in edentulous patients. The success of the treatment 
depends on a safe surgical technique, a biocompatible material that allows bone 
integration and biological response of the patient. However, the literature has 
shown possible failures in these systems, which includes, besides wear and tear, 
the influence of the oral environment on the corrosion of materials. In addition, 
microgaps can be colonized by microorganisms that are in the biofilm and lead 
to inflammatory responses in the patient. The main means of biofilm control are 
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mechanical and chemical. However, some limitations of chemical means, such 
as dental staining, opportunistic infections and cost, limit its use. In view of this, 
curcumin, which has shown several therapeutic effects, is being tested. Due to 
its low water solubility and bioavailability, a micro emulsion compound was 
elaborated. 
 
Keywords: Dental implants. Curcumin. Phyto therapy. 
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TÍTULO: Síntese de derivados quinoxalínicos do ácido ascórbico como 

quimiossensores para espécies aniônicas 

Resumo 

 

Compostos heterociclos nitrogenados representam uma importante área da 
química orgânica. Dentro deste contexto, destacam-se os derivados 
quinoxalínicos, especialmente por conta de suas aplicações em diversas áreas. 
No presente trabalho é relatada a síntese de uma série de moléculas 
funcionalizadasderivadas do ácido ascórbico e tendo presente a unidade 
quinoxalínica. Em geral, a metodologia se mostrou simples e eficiente. Todos os 
produtos foram caracterizados por ressonância magnética nuclear. Os 
resultados iniciais se mostraram promissores no que se refere à detecção de 
espécies iônicas em solução. 

 
 
Palavras-chave: heterociclos; quinoxalina; RMN; quimiossensores 

TITLE: SYNTHESIS OF ASCORBIC ACID-BASED QUINOXALINE 

DERIVATIVES AS CHEMOSENSORS FOR ANIONIC SPECIES 

Abstract 

 

Nitrogen-based heterocycles compounds represent a relevant field in organic 
chemistry. In this context, quinoxaline derivatives have attracted attention due 
their applications in many fields. This work reports a simple and efficient method 
for synthesis of ascorbic acid-based quinoxaline derivatives. All products were 
properly characterized by nuclear magnetic resonance. Initial results suggest that 
these compounds may be applied to the detection of ionic species in solution. 
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Keywords: heterocycles; quinoxaline; NMR; chemosensors. 
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TÍTULO: RESPOSTA DA CIRCULAÇÃO OCEÂNICA AO POSSÍVEL 

ENFREQUECIMENTO DA CIRCULAÇÃO OCEÂNICA EQUATORIAL: 

MODELAGEM DINÂMICA 

Resumo 

 

O projeto consiste em simular e avaliar o impacto do enfraquecimento da 
circulação termohalina global nos padrões oceânicos e atmosféricos com ênfase 
na circulação oceânica Equatorial, através da adição de 1 Sv de água doce no 
Oceano Atlântico Norte (entre 50°N e 70°N). A investigação focará nas 
mudanças das temperaturas do ar e do mar, precipitação, salinidade, gelo 
marinho e circulação atmosférica. Além disso, este projeto busca investigar a 
resposta do enfraquecimento da CTG nas variáveis citadas anteriormente, 
fazendo uso de funções ortogonais empíricas e regressão linear e não lineares. 
Para essa pesquisa, foram utilizados dados provenientes de simulações 
numéricas conduzidas com o modelo acoplado SPEEDY-HYCOM. 

 
 
Palavras-chave: enfraquecimento; circulação; oceânico. 

TITLE: OCEANIC CIRCULATION RESPONSE TO POSSIBLE OCCANIAL 

OCEANIC CIRCULATION: DYNAMIC MODELING 

Abstract 

 

The project consists of simulating and evaluating the impact of the weakening of 
global thermohaline circulation in oceanic and atmospheric patterns with 
emphasis on equatorial ocean circulation by adding 1 Sv of freshwater in the 
North Atlantic Ocean (between 50 ° N and 70 ° N) . Research will focus on 
changes in air and sea temperatures, precipitation, salinity, sea ice and 
atmospheric circulation. In addition, this project seeks to investigate the CTG 
weakening response in the aforementioned variables, making use of empirical 
orthogonal functions and linear and non-linear regression. For this research, we 
used data from numerical simulations conducted with the SPEEDY-HYCOM 
coupled model. 
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Keywords: weakening; circulation; oceanic. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de uma Nova Heurística para Eliminação de 

Sobrecargas em Ramos 

Resumo 

 

Ter um sistema elétrico confiável é muito importante tanto para os consumidores 
quanto para os fornecedores, já que existem normas de fornecimento que, se 
não forem cumpridas, geram multas altíssimas para os fornecedores. No 
entanto, todo sistema elétrico é suscetível a contingências, como a perda de 
alguma linha, falha em algum equipamento, entre outros. Esses problemas 
podem gerar sobrecargas em linhas do sistema. Quando algum problema 
acontecer, deseja-se que o sistema volte ao funcionamento normal o mais rápido 
possível e com o mínimo de custos também. A técnica de chaveamentos 
corretivos é uma solução para problemas no sistema que resultam em 
sobrecargas e, diferente de outros tipos de solução, não gera custos adicionais 
já que utiliza elementos já presentes na rede. O princípio do chaveamento 
corretivo é mudar a topologia do sistema, alterando as linhas interligadas aos 
barramentos de uma subestação, mudando assim valores de corrente em ramos, 
tensões em nós, etc. Foram realizadas simulações através do fluxo de carga e 
observou-se ser possível eliminar sobrecargas com a técnica de chaveamentos 
corretivos sem gerar novas sobrecargas. Além disso, implementou-se uma 
função de alívio para estimar o carregamento do ramo sobrecarregado antes de 
realizar o método iterativo do fluxo de carga para melhorar a velocidade do 
programa. 

 
 
Palavras-chave: Chaveamentos corretivos, Funções de alivio, Eliminação de 

sobrecargas. 

TITLE: Development of a New Heuristic for Elimination of Overloads in Branches 

Abstract 

 

Having a reliable electrical system is very important for both consumers and 
suppliers, as there are supply regulations that if not fulfilled, generate very high 
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fines for suppliers. However, every electrical system is susceptible to 
contingencies, such as the fall of some line, failure in some equipment, etc. These 
problems can cause overload on system lines. When a problems occurs, we want 
the system to return to normal operation as soon as possible and at the lowest 
cost as well. The corrective switches technique is a solution to problems that 
generate overload in the system, and differently from other types of solution, does 
not generate additional costs since it uses elements already present in the 
network. The principle of corrective switching is to change the topology of the 
system, changing the lines that arrive in the buses of a substation, thus changing 
current values in branches, voltages in nodes, etc. Simulations were performed 
through the load flow and thus we saw that it is actually possible to eliminate 
overloads with the corrective switch technique without generating new overloads. 
In addition, we implemented a relief function to estimate the loading of the 
overloaded branch before performing the iterative load flow method to improve 
program speed. 

 
 
Keywords: Corrective Switching, Relief Functions, Overload Elimination. 
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TÍTULO: Heurísticas construtivas para o Problema do Caixeiro Comprador 

Resumo 

Neste trabalho, serão apresentadas propostas de algoritmos heurísticos para 
implementação de soluções para o Problema do Caixeiro Comprador (PCCo) ou 
Traveling Purchaser Problem (TPP), que é uma variação do Problema do 
Caixeiro Viajante (PCV). Este problema possui diversas aplicações no mundo 
real, como a compra de matérias-primas necessárias para fábricas de 
manufatura e agendamento de um conjunto de trabalhos para determinadas 
máquinas, por exemplo. Na última década diversos pesquisadores passaram a 
dar atenção para o problema, mas ainda existem poucos trabalhos publicados 
na literatura sobre o mesmo. Este trabalho visa possibilitar a investigação do 
comportamento da arquitetura multiagentes de hibridização de meta-heurísticas, 
propondo uma heurística construtiva baseada nos K vizinhos mais próximos que 
pode ser aplicada em diversos algoritmos para problemas multiobjetivos. 
 
Palavras-chave: K vizinhos mais próximos. Heurísticas. Problema do Caixeiro 

Comprador 

TITLE: Constructive Heuristics for the Traveling Purchaser Problem 

Abstract 

In this paper, proposals for heuristic algorithms will be presented to implement 
solutions for the Traveling Purchaser Problem (TPP), which is a variation of the 
Traveling Salesman Problem (TSP). This problem has many real-world 
applications, such as buying raw materials needed for manufacturing plants and 
scheduling a set of jobs for certain machines, for example. In the last decade 
several researchers have started to pay attention to the problem, but there are 
still few published works in the literature on the same. This work aims to enable 
the investigation of the behavior of the multi-agent architecture of meta-heuristic 
hybridization, proposing a constructive heuristic based on the K Nearest 
Neighbor that can be applied in several algorithms for multiobjective problems. 

 
Keywords: K nearest neighbors. Heuristics. Traveling Purchaser Problem. 
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TÍTULO: Determinando o campo magnético de estrelas gigantes: Uma análise 

da estrutura interna. 

Resumo 

A descoberta do campo magnético do nosso Sol permitiu a extensão da pesquisa 
do magnetismo para toda a área do cosmos. Nas estrelas, os campos exercem 
papéis importantes, pois eles estão ligados com processos de formação e 
evolução desses corpos. Para responder algumas questões principais na 
astrofı́sica, precisamos conhecer bem o magnetismo estelar. Porém, tal 
fenômeno ainda possui uma certa dificuldade de detectar e modular. Felizmente, 
inúmeras técnicas para detectá-los foram elaboradas e com o desenvolvimento 
dos equipamentos para observar o espectro estelar e sua polarização, temos, 
atualmente, uma facilidade de aprimorarmos essas técnicas e determinar o 
campo superficial em estrelas com atividade magnética. Neste trabalho, 
estudamos e utilizamos uma técnica multi linha chamada Deconvolução em 
Mı́nimos Quadrados para detectar a componente longitudinal do campo 
magnético da estrela Kappa¹ Ceti 
 
Palavras-chave: Campos magnéticos. Astrofı́sica. Magnetismo estelar 

TITLE: Determining the magnetic field of giant stars: An analysis of the internal 

structure 

Abstract 

The discovery of the Sun’s magnetic field allowed the extension of the research 
of the magnetism for the whole area of the cosmos. In the stars, the fields play 
important roles, since they are tied with processes of formation and evolution of 
these bodies. To answer some questions in the astrophysics, we need to 
understand the stellar magnetism. However, such phenomenon still has a 
difficulty to detectand modulate. Luckily, countless techniques to detect them 
were prepared and with the development of the recent equipments to observe the 
stellar spectrum and his polarization, we have an ease of improvement these 
techniques and determining the supercial field in stars with magnetic activity. In 
this work, we study and use a multi-line technique called Least-Squares 
Deconvolution to detect the longitudinal component of the magnetic field of the 
Kappa¹ Ceti star. 
 
Keywords: Magnetic fields. Astrophysics. Stellar magnetism 
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TÍTULO: Estimativa da evapotranspiração na bacia do Piranhas-Açu por 

métodos empíricos e com uso do sensoriamento remoto 

Resumo 

A bacia hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu encontra-se totalmente inserida 
na região semiárida do Nordeste do Brasil. A bacia apresenta chuvas 
concentradas em poucos meses do ano e um padrão de forte variabilidade 
interanual, caracterizado pela alternância entre anos de pluviosidade acima da 
média, regular e anos consecutivos de valores abaixo da média, que resultam 
em secas prolongadas e baixa disponibilidade hídrica. Assim, o projeto de 
pesquisa tem como objetivo identificar a ocorrência de eventos extremos de 
chuva na bacia do semiárido do rio Piranhas-Açu. Para tanto, serão utilizados os 
dados de precipitação diária, oriundos da Agência Nacional de Águas, Agência 
Executiva de Gestão das Águas, Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 
Grande do Norte e do Instituto Nacional de Meteorologia para o período de 1960 
a 2017. A partir disso, primeiro, foi empregada a análise de agrupamento, com 
intuito de identificar sub-regiões homogêneas de precipitação, cuja averiguação 
foi pelo método de Silhoutte. Em seguida, foi aplicada a Teoria de Valores 
Extremos, a fim de determinar quais foram os períodos e níveis de retorno dos 
possíveis eventos extremos de precipitação. Posteriormente, verificaram-se 
tendências nos índices climáticos de precipitação. Desta maneira, obtiveram-se 
duas regiões homogêneas de precipitação, uma seca e outra úmida, 
respectivamente. Pode visualizar que a área seca está tendendo a diminuir os 
eventos de precipitação intensa, enquanto a região mais úmida. 
 
Palavras-chave: Análise de agrupamento,teoria dos valores extremos; índices 

climáticos 

TITLE: PRECIPITATION EXTREMES IN THE PIRANHAS-AÇU BASIN 

Abstract 

The Piancó-Piranhas-Açu river basin is totally embedded in the semi-arid region 
of northeastern Brazil. The basin presents concentrated rainfall in a few months 
of the year and a pattern of strong interannual variability, characterized by 
alternating years of above-average rainfall, regular and consecutive years of 
below-average values, resulting in prolonged droughts and low water availability. 
Therefore, the daily precipitation data will be used, from the Agência Nacional de 
Águas, Agência Executiva de Gestão das Águas, Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do Rio Grande do Norte e do Instituto Nacional de Meteorologia for 
the period from 1960 to 2017. Primarily, from this, the cluster analysis was used 
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to identify homogeneous sub regions of precipitation, which was investigated by 
the Silhoutte method. Then, the Extreme Values Theory was applied, in order to 
determine the periods and levels of return of the possible extreme events of 
precipitation. Subsequently, there were trends in precipitation indexes. Thus, two 
homogeneous regions of precipitation were obtained, one dry and one wet, 
respectively. It can be seen that the dry area is tending to decrease the events of 
intense precipitation, while the wetter region tends to become more frequent to 
extreme precipitations. 
 
Keywords: Cluster analysis, theory of extreme values, climatic indices. 
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TÍTULO: Estudo do tratamento superficial com plasma para melhoria da adesão 

de revestimentos em ferramentas de corte 

Resumo 

A lubrificação no processo de fabricação representa até 17% no custo total da 
produção, sendo assim, um fator de grande interesse para a industria. Além do 
alto custo, no campo de fabricação e usinagem, o uso de fluidos de corte 
promovem riscos para saúde e meio ambiente. Portanto, um dos focos no estudo 
de lubrificantes está em substituir produtos químicos para tornar o processo cada 
vez mais limpo. Atualmente, a maioria das ferramentas de corte de alta 
velocidade apresentam revestimentos auto-lubrificantes que diminui o uso de 
lubrificantes líquidos ou refrigerantes. O uso de filmes sólidos lubrificantes, tais 
como MoS2 e grafite, podem ser usados para obter um controle de atrito e 
desgaste em aplicações tribológicas severas. Estes revestimentos são formados 
normalmente através de técnicas de deposição por plasma como a pulverização 
catódica (magnetron sputtering). Para produzir revestimento duro e lubrificante 
em ferramenta de aço rápido e metal duro, neste trabalho, foi desenvolvido um 
processo híbrido de formação de filmes dispostos em multicamadas de nitreto 
de titânio (TiN) e bissulfeto de molibdênio (MoS2) usando as técnicas de 
deposição por gaiola catódica e magnetron sputtering. Os filmes foram 
depositados em substratos de aço M2, WC e aplicados em brocas deste último 
material. 
 
Palavras-chave: Sólidos lubrificantes, Magnetron Sputtering, Gaiola catódica 

TITLE: Study of the treatment of superficial surface plasma for improvement of 

adhesives in ferramentas de corte 

Abstract 

Lubrication in the manufacturing process represents up to 17 % of the total cost 
of production, therefore a factor of great interest for the industry. In addition to 
the high cost, in the field of manufacturing and machining, the use of cutting fluids 
promotes health and environmental risks. Therefore, one of the focuses in the 
study of lubricants is to replace chemicals products to make the process cleaner. 
Currently, the most high-speed cutting tools feature self-lubricants coating that 
replace the use of liquid lubricants or coolants. The use of solid lubricant films, 
such as MoS2 and graphite, can be used to obtain a control of friction and wear 
in severe tribological applications. These coatings are usually formed by plasma 
deposition techniques such as magnetron sputtering. To produce hard and 
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lubricating coating on fast steel and carbide tool In this work, a hybrid process for 
the formation of multilayer films of titanium nitride (TiN) and molybdenum disulfide 
(MoS2) was developed using the techniques of deposition by cathode cage and 
magnetron sputtering. The films were deposited on substrates of steel M2, WC 
and applied in drills of this last material 
 
Keywords: Solid lubricants, Magnetron Sputtering, Cathode Cage 
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TÍTULO: GEORREFERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO HABITACIONAL 

CAPITALISTA NO MUNICÍPIO DE NATAL ENTRE 2000 E 2015. 

Resumo 

O sistema de incorporação imobiliária estimulou o processo de verticalização das 
cidades brasileiras e a produção de condomínios residenciais. Esse tipo de 
produção apresenta características específicas, tanto do ponto de vista 
econômico quanto espacial que podem ser entendidos a partir da observação do 
fenômeno imobiliário. O caso de Natal, capital do Rio Grande do Norte, 
apresenta especificidades por se tratar de município que recebeu uma grande 
quantidade de conjuntos habitacionais nas décadas de 1970 e 1980, bem como 
por se caracterizar pela forte atuação do turismo como principal atividade 
econômica. O presente relatório trata do uso de ferramentas tecnológicas que 
visam aperfeiçoar a análise espacial da produção habitacional capitalista. 
Partindo do banco de dados elaborado por Queiroz (2012) e complementado por 
esta pesquisa foi realizado o georreferenciamento dos empreendimentos 
residenciais verticais registrados entre os anos de 2000 e 2015, a fim de ampliar 
as possibilidades de análises sobre a dinâmica imobiliária e seus reflexos sobre 
o espaço urbano. A partir do georereferenciamento dos dados foi possível 
elaborar mapas temáticos sobre diversas características da produção. Os 
principais resultados apontam para uma forte concentração de 
empreendimentos na Zona Sul do município e uma redução significativa na área 
privativa das unidades habitacionais. 
 
Palavras-chave: Mercado Imobiliário, Infraestrutura Urbana, 

Geoprocessamento, Natal. 

TITLE: GEORREFERENCING OF THE CAPITALIST HOUSEHOLD 

PRODUCTION IN THE MUNICIPALITY OF NATAL BETWEEN 2000 AND 2015. 

Abstract 

The real estate system stimulated the process of verticalization of Brazilian cities 
and the production of residential condominiums. This type of production presents 
uniques characteristics, both from the economic and spatial point of view, that 
can be understood from the observation of the real estate phenomenon. The case 
of Natal, capital of Rio Grande do Norte, presents specificities because it is a city 
that received a large number of housing complexes in the 1970's and 1980's, as 
well as being characterized by the strong performance of tourism as the main 
economic activity. This essay deals with the use of technological tools that aim to 
improve the spatial analysis of capitalist housing production. Based on the 
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database developed by Queiroz (2012) and complemented by this research, the 
georeferencing of the vertical residential production registered between the years 
2000 and 2015 was carried out, in order to increase the possibilities of analysis 
on the real estate dynamics and its reflections on the urban space. From the 
georeferencing of the data, it was possible to elaborate thematic maps on several 
characteristics of the production. The main results point to a strong concentration 
of enterprises in the Southern Zone of the city and a significant reduction in the 
private area of housing units. 
 
Keywords: Real Estate Market, Urban Infrastructure, Geoprocessing, Natal. 
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TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO ESTEIRA EM AEROGERADORES 

Resumo 

 

Com o intuito de se ter uma maior viabilidade econômica, é imprescindível, antes 
da instalação de um parque eólico, analisar o custo-benefício em função das 
perdas causadas pela influência do efeito esteira. Este trabalho apresenta o 
desenvolvimento de um algoritmo que é utilizado para analisar essa influência 
na produção de energia de uma usina eólica. O algoritmo determina a curva de 
potência através do cálculo da velocidade do vento após incidir nas hélices do 
aerogerador. A variação dessa velocidade do vento é representada pela 
distribuição de frequência de Weibull, uma função de densidade probabilística. 
A multiplicação dessa função pela curva de potência permite estimar a produção 
anual de energia para cada torre eólica, bem como para todo o parque. Os 
resultados são comparados para vários intervalos de distância entre os 
aerogeradores, sendo possível encontrar o melhor espaçamento. A distância 
entre os aerogeradores interfere no rendimento energético de uma usina, por 
esse motivo, torna-se essencial examinar o tamanho da região disponível para 
a construção de um parque eólico, o número de aerogeradores e a velocidade 
do vento incidente. 

 
 
Palavras-chave: Efeito esteira, Produção de energia, Energia eólica 

TITLE: STUDY OF THE WAKE EFFECT IN WIND TURBINES 

Abstract 

In order to have a greater economic viability, it is essential, before installing a 
wind farm, to analyze the cost-benefit in function of the losses caused by the 
influence of the wake effect. This work presents the development of an algorithm 
that is used to analyze this influence in the energy production of a wind power 
plant. The algorithm determines the power curve by calculating the wind speed 
after passing through the wind turbine propellers. The variation of this wind speed 
is represented by the Weibull frequency distribution, a probability density 
function. The multiplication of this function by the power curve allows estimating 
the annual energy production for each wind tower, as well as for the whole park. 
The results are compared for several distance intervals between the wind 
turbines, and it is possible to find the best spacing. The distance between the 
wind turbines interferes with the energy efficiency of a power plant. For this 
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reason, it is essential to examine the size of the region available for the 
construction of a wind farm, the number of wind turbines and the incident wind 
speed. 
 
Keywords: Wake Effect, Energy Production, Wind Energy 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1530 

 

CÓDIGO: ET0626 

AUTOR: DANIEL VÍCTOR ARAÚJO DA SILVEIRA 

ORIENTADOR: MARCONI CAMARA RODRIGUES 

 

 

TÍTULO: Proposta de padronização de comunicação para dispositivos iot 

Resumo 

O presente trabalho propõe uma padronização semântica para dispositivos 
inteligentes que se encontram no contexto de Internet das coisas. O formato 
proposto faz a abstração de conceitos de baixo nível lógico para que ao ser 
usado na camada de aplicação, possua uma fácil adaptação e interoperabilidade 
com serviços distintos. O padrão propõe descrever qualquer dispositivo genérico 
se baseando em uma estrutura de sensores e controladores, podendo assim 
descrever desde uma lâmpada até um automóvel, abrindo a possibilidade para 
uma interação entre serviços de hardware, nuvem para armazenamento de 
dados, aplicações capazes de gerar estatísticas, monitoramento de dispositivos 
multiplataforma, e interfaces de controle para usuários finais. 
 
Palavras-chave: protocolo.comunicação.padrão.internet das coisas 

TITLE: Proposal of standardization of communication for iot devices 

Abstract 

The present work proposes a semantic standardization for intelligent devices that 
are in the context of the Internet of things. The proposed format makes 
abstraction of concepts of low logical level so that when used in the application 
layer, it has an easy adaptation and interoperability with different services. The 
standard proposes to describe any generic device based on a structure of 
sensors and controllers, and can thus describe from a lamp to a car, opening the 
possibility for an interaction between hardware services, cloud for data storage, 
applications capable of generating statistics, cross-platform device monitoring, 
and end-user control interfaces. 
 
Keywords: protocol.communication.standard.internet of things 
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TÍTULO: Resistência e Comportamento Tensão - Deformação de Solos 

Cimentados 

Resumo 

Os solos se formam devido a ação do intemperismo incidente nas rochas que, 
por sua vez, passam por alterações físicas e químicas. As ligações entre as 
partículas do solo podem dar origem aos solos cimentados. A dificuldade do 
estudo dos solos cimentados naturalmente pode ser percebida principalmente 
na coleta de amostras indeformadas. Muitas pesquisas surgiram, então, no 
sentido de estudar o comportamento mecânico dos solos cimentados 
artificialmente. Este trabalho objetiva estudar o comportamento tensão-
deformação de solos cimentados artificialmente sob várias trajetórias de tensões 
e estabelecer possíveis padrões de comportamento através de ensaios triaxiais 
não drenados (Consolidated Undrained - CU), realizados no Laboratório de 
Mecânica dos Solos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
em amostras de solo preparadas com diferentes teores de cimento e índice de 
vazios. 
 
Palavras-chave: Comportamento mecânico. Solos cimentados. Ensaio CU. 

TITLE: Strength and stress-strain behavior of cemented soils 

Abstract 

 

The soils are formed due to the weathering action on rocks that, in turn, undergo 
physical and chemical changes. The connections between soil particles can give 
rise to cemented soils. The difficulty of the study of naturally cemented soils can 
be perceived mainly in the collection of undisturbed samples. Much research has 
emerged to study the mechanical behavior of artificially cemented soils. This work 
aims to study the stress-strain behavior of artificially-cemented soils under some 
stress trajectories and to establish possible behavior patterns through undrained 
triaxial tests (Consolidated Undrained - CU), performed at the Soil Mechanics 
Laboratory of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) in soil 
samples prepared with different cement contents and void ratios. 

 
 
Keywords: Mechanical behavior. Cemented soils. Consolidated Undrained test. 
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TÍTULO: Sistema de medição baseado em IoT de sinal de energia doméstica 

Resumo 

A informação de monitoração do sinal elétrico geralmente não está disponível 
para usuários finais. Hoje em dia, os consumidores dificilmente tem 
conhecimento sobre o quão eficiente é o sinal que a respectiva concessionária 
fornece porque não está presente em contas de energia elétrica ou outras 
plataformas. Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema 
microcontrolado de baixo custo para medir e fazer a telemetria da distorção 
harmônica total atual (DHTi) de um sinal elétrico em um ambiente doméstico. O 
objetivo é criar um processo de monitoramento constante por meio de uma 
arquitetura IoT que usa padrões abertos permitindo uma interface para 
visualização em tempo real. 

 
Palavras-chave: IoT, Telemetria, Sensores inteligentes, visualização em tempo 

real 

TITLE: THDi measurement system of home energy signal based on IoT 

Abstract 

Monitoring information of the electrical signal is usually not available to finals 
users. Nowadays, consumers hardly ever actually have knowledge about how 
efficient is the signal which respective dealership provide because it isn’t present 
on electrical bills or other platforms. This article presents the development of a 
low-cost microcontrolled system to measure and telemetry the Current Total 
Harmonic Distortion (THDi) index of an electrical signal in a home environment. 
The purpose is to create a constant monitoring process through an IoT’s 
architecture that uses open standards allowing an interface for real-time 
visualization. 

 
Keywords: IoT, Telemetry, Smart Sensor, real time visualization 
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TÍTULO: Formação de Filmes de Quitosana com complexos de ferro com 

fenantrolina 

Resumo 

A quitosana é um biopolímero, obtido da quitina e vem sendo estudada por no 
âmbito científico devido suas propriedades antimicrobianas e antifúngicas além 
de características como biocompatibilidade e biodregadabilidade. Outra 
característica da quitosana é a possibilidade de modificações que esta pode 
sofrer, dentre as mais estudadas está a formação de bases de Schiff, a qual 
amplia alternativas de aplicação deste biopolímero. As bases, por serem ligantes 
estáveis, são comumente utilizadas em complexações com centros metálicos, 
como, por exemplo, o cobre. Neste trabalho foi realizada a síntese e 
caracterização de complexos de cobre com base de Schiff formada a partir da 
reação entre quitosana e orto-vanilina (Cu/QP/OV e Cu/QD/OV) utilizando para 
a caracterização as técnicas de espectroscopia vibracional na região do 
infravermelho, espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta e visível e 
análise elementar (CHN), bem como o estudo da possível aplicação destes 
compostos como modificadores químicos de eletrodo de trabalho empregando a 
técnica de voltametria cíclica. 
 
Palavras-chave: Bases de Schiff, eletrodos quimicamente modificados, 

quitosana. 

TITLE: Electrode modified with Schiff base. 

Abstract 

Chitosan is a biopolymer, obtained from chitin and has been studies by many 
researchers due to its antimicrobial and antifungal properties besides 
characteristics such as biocompatibility and biodegradability. Another 
characteristic of chitosan is the possibility of modifications that this may suffer, 
among the most studies are the formation of Schiff bases, that the broadens 
alternatives of biopolymer application. The bases, for being stable binders, are 
commonly used in complexation with metal centers, such as the copper. In this 
work was performed the synthesis and characterization of copper complexes with 
Schiff base generate out of the reaction between chitosan and ortho-vanillin 
(Cu/QP/OV and Cu/QD/OV) using for the characterization the infrared 
spectroscopy, UV-VIS spectroscopy and elemental analysis (CHN), as well the 
study of possible application these compounds as the chemically modified of 
working electrodes employing the cyclic voltammetry. 
 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1534 

 

Keywords: Schiff bases, chemically modified electrodes, chitosan. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um Sistema Supervisório para Planta Fotovoltaica 

de 10 kWp 

Resumo 

No Brasil os sistemas tradicionais de geração de energia estão a cada dia que 
se passa tornando-se cada vez mais obsoletos, segundo a (EMPRESA DE 
PESQUISA ENERGÉTICA, 2016), dos 162 gigawatts (GW) de energia 
adicionados ao sistema, 60% vieram de fontes renováveis. De acordo com a 
(IEA, 2015), o Brasil é o terceiro maior gerador de energias renováveis. Tratando-
se especificamente energia eólica, conforme dados do (GWEC, 2018), o Brasil 
é o oitavo maior produtor, e segundo (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, ), 
em 2018 o Brasil estará entre os 20 países que mais geram energia solar. Com 
isso, não há dúvida quanto ao potencial nacional, e que tem como consequência 
o aumento no número de pesquisas e projetos relacionadas ao tema renovável, 
não só no Brasil, mas de forma global. O laboratório de Eletrônica Industrial e 
Energias Renováveis (LEIER), dedica suas linhas de pesquisa a área de 
energias renováveis, gerando constantemente trabalhos, e os divulgando em 
periódicos e congressos sempre que possível. A partir da constante geração de 
trabalhos realizados pelo LEIER, e de sua importância dado o momento atual, 
surgiu a necessidade de coletivizar todo e qualquer conhecimento pelo grupo 
adquirido. Com isso este trabalho se resume em um desenvolvimento de um sítio 
web para exposição dos conteúdos gerados a partir do laboratório, das 
atividades realizadas pelo mesmo e participações em congressos e seminários. 
Além do web-site desenvolvido, é também fonte deste trabalho, o 
desenvolvimento 
 
Palavras-chave: LEIER. Renováveis 

TITLE: Desenvolvimento de um sítio web e um sistema demonitoramento de 

dados online para o Laboratório deEletrônica Industrial e Energias Renováveis 

daUniversidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Abstract 

In Brazil, traditional power generation systems are becoming obsolete. According 
to Empresa de Pesquisa Energética (2016), in 2016, of the 162 gigawatts (GW) 
of energy added to the system, 60% came from renewable sources. According to 
(IEA (2015)), Brazil is the third largest generator of renewable energy. In especific 
wind energy, according to data from GWEC (2018), Brazil is the eighth largest 
producer, and consistent with (Ministério de Minas e Energia;Empresa de 
Pesquisa Energética (2017)), in 2018, Brazil will integrate the top 20 countries in 
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solar energy generation. With this, the renewable energy theme can no longer be 
overlooked, and should be focus for companies in the area and academic 
community. The laboratório de Eletrônica Industrial e Energias Renováveis 
(LEIER) dedicates its lines of research to the area of renewable energies, 
constantly generating works, and disseminating them in periodicals and 
congresses whenever possible. From the constant generation of work carried out 
by LEIER, and from its importance given the current moment, the need arose to 
collectivize any and all knowledge by the group acquired. With this, this work is 
summarized in a development of a website to expose the contents generated in 
the laboratory, the activities carried out by the same and participations in 
congresses and seminars. In addition to the developed website, it is also the 
source of this work, the development of a system for data visualization, such as 
current, voltage, temp 
 
Keywords: LEIER.Energy. renewable 
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TÍTULO: Transporte de estados quanticos em sistemas de spin 

Resumo 

Este trabalho divide-se em duas grandes áres. Na primeira parte procuramos 
compreender o mecanismo de algoritmos de Machine Learning, com base na 
biblioteca Keras, disponível para Python. Buscamos aprender a trabalhar com os 
diversas técnicas de Deep Learning para aplicá-las a situações variadas. Na 
segunda parte buscamos resolver numericamente a equação de Boltzmann para 
um sistema de gases frios. 
 
Palavras-chave: Aprendizado de Máquina; Redes Neurais; Equação de 

Boltzmann; 

TITLE: Transport of quantum states on spin chains 

Abstract 

This work split in two main areas. At the first, we look for understand the 
mechanism of the Machine Learning algorithms, using the Keras library, available 
for Python. We intend to learn how to work with the many technics of Deep 
Learning to apply it to solve different kind problems. At the seccond part, we 
numericaly solve the Boltzmann equation for a cold gas system. 
 
Keywords: Machine Learning; Neural Networks; Boltzmann Equation; 
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TÍTULO: DEGRADAÇÃO DO 2,4,6 – TRICLOROFENOL POR PROCESSO 

OXIDATIVO AVANÇADO MEDIADO POR RADICAIS HIDROXILA – RADIAÇÃO 

UVC 

Resumo 

 

Os organoclorados têm sido apontados como micropoluentes pois apresentam 
toxicidade, persistência e propriedades bio-acumulativas que podem ter um 
potencial efeito negativo ao meio ambiente e organismos. O 2,4,6 – triclorofenol 
(TCF) é um organoclorados listado como composto prioritário pela Agência de 
Proteção Ambiental Norte Americana (USEPA). Esse trabalho dedica-se ao 
estudo de degradação do TCF pelo emprego de Processos Oxidativos 
Avançados (POA) pois estes são efetivos na degradação de compostos 
orgânicos. Dentre os POAs possíveis, elegeu-se o processo fotoquímico 
mediados pelo radical hidroxila. Este processo consiste na formação 
fotoinduzida de radicais hidroxilas (OH*), que em geral, são capazes de reagir 
praticamente com todas as classes de compostos orgânicos, degradando-os. 
Nesse trabalho, foi empregado radiação UVC e um reator fotoquímico construído 
em quartzo na configuração cilindro oco com a lâmpada posicionada no centro 
oco e o efluente circulante na jaqueta. A cinética de degradação é construída 
com a medição temporal das concentrações de TCF por meio de cromatografia 
líquida de alta performance. O mesmo procedimento foi aplicado ao fenol como 
um processo padrão de degradação comparativo. Degradações de TCF em até 
92% foi obtido em 45 minutos. Melhoramentos desse processos será alvo de 
trabalhos futuros dentro do contexto de aplicação tecnológica. 

 
 
Palavras-chave: Degradação; 2,4,6 – Triclorofenol; Fenol; UV/H2O2. 

TITLE: Degradação; 2,4,6 – Triclorofenol; Fenol; UV/H2O2. 

Abstract 
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Organochloride compounds, and chlorofenol among them, has been classified as 
micropollutant due to their toxic, persistent and bioaccumulative properties, which 
may have a negative effect on the environment and/or organisms. The 2,4,6-
Trichlorophenol is a organochloride compounds listed as priority compound by 
the U.S. Environmental Protection Agency(US-EPA). This work studies the 
degradation of 2,4,6-Trichlorophenol employing advanced oxidative processes 
(AOP) as they are effective on the degradation of organic compounds. Among 
the spectrum of possible AOP, this work employs hydrogen peroxide mediated 
photochemical degradation, or UV/H2O2. This processes promotes the photon-
induced formation of hydroxyl radicals (OH*) that, in general, are able to react 
with all sorts of organic compounds, degrading them. In this work, UVC radication 
is employed in a home-made glass (quartz) hollowed reactor, where the lamp is 
located in he center of the hollowed reactor and the effluent flows in the quartz 
jacket. The degradation kinetics curves are built with temporal effluent sampling 
and TCF concentration measurements with the aid of high performance liquid 
chromatograph. The same procedure is applied to the fenol degradations as a 
standard molecules and standard degradation processes. TCF degradation up to 
92% is obtained within 45 minutes. In future work, this approach will be advanced 
in the context of technological processes. 

 
 
Keywords: Degradation; 2,4,6 – Trichlorophenol; Fenol; UV/H2O2 
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE DADOS DE EQUILÍBRIO DE FASES DO 

SISTEMA ÁGUA + MONOETILENOGLICOL + NaCl EM DIFERENTES 

CONCENTRAÇÕES À PRESSÃO ATMOSFÉRICA 

Resumo 

     O estudo do equilíbrio líquido-vapor (ELV) apresenta grande importância em 
decorrência de sua grande aplicabilidade no meio industrial. No interior das 
tubulações na produção de petróleo e gás natural estes são submetidos a 
pressões superiores a 20 bar e temperaturas inferiores a 30 °C, assim 
favorecendo a formação de hidratos de gás que causam obstrução das linhas de 
escoamento. Como forma de impedir esse bloqueio é utilizado o 
monoetilenoglicol (MEG), como inibidor termodinâmico. Este trabalho tem como 
objetivo a determinação de dados do ELV para o sistema Água + MEG + NaCl 
no Ebuliômetro Othmer Modificado para aprimorar uma unidade de regeneração 
de monoetilenoglicol. A metodologia experimental foi conduzida de modo a 
recircular soluções aquosas em diferentes concentrações no ebuliômetro à 
pressão atmosférica, sendo necessário aguardar um tempo suficiente para 
atingir o ELV, isto é, quando a temperatura do sistema e o fluxo de gotas se 
mantêm constantes por um período de uma hora, sendo a contagem das gotas 
realizada durante o período de um minuto com intervalo de 15 minutos entre 
cada cômputo. Os resultados obtidos foram comparados com o modelo ideal de 
Antoine para um sistema com água e MEG sem sal e não houve afastamento 
significativo da idealidade, demonstrando comportamento conforme esperado, 
permitindo a utilização como base de comparação para os dados obtidos no 
sistema ternário contendo sal (NaCl) e avaliar o efeito deste terceiro 
componente. 
 
Palavras-chave: Equilíbrio de fases. Inibidor termodinâmico. Regeneração do 

MEG. 

TITLE: DETERMINATION OF PHASE BALANCE DATA OF THE WATER + 

MONOETILENOGLYLOL + NaCl SYSTEM AT ATMOSPHERIC PRESSURE IN 

DIFFERENT CONCENTRATIONS 

Abstract 
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     The study of the liquid-vapor equilibrium (LVE) has great importance due to 
its great applicability in the industrial environment. Within the pipelines in the 
production of oil and natural gas, these are subjected to pressures greater than 
20 bar and temperatures below 30 ° C, thus favoring the formation of gas 
hydrates that cause obstruction of the flow lines. As a way to prevent this 
blocking, monoethyleneglycol (MEG) is used as a thermodynamic inhibitor. This 
work aims to determine the LVE data for the Water + MEG + NaCl system in the 
Modified Othmer Ebuliometer to improve a monoethyleneglycol regeneration unit. 
The experimental methodology was conducted in order to recirculate aqueous 
solutions at different concentrations in the ebulliometer at atmospheric pressure, 
it being necessary to wait a sufficient time to reach the LVE, that is, when the 
system temperature and the droplet flow is kept constant for a period of one hour, 
with the count of drops being carried out during the period of one minute with a 
15 minute interval between each count. The results obtained were compared with 
the ideal Antoine model for a water and MEG system without salt and there was 
no significant departure from the ideality, demonstrating behavior as expected, 
allowing the use as a basis of comparison for the data obtained in the ternary 
system containing salt (NaCl) and to evaluate the effect of this third component. 

 
 
Keywords: Phase balance. Thermodynamic inhibitor. Regeneration of 

Ethyleneglycol 
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TÍTULO: Influência da dopagem do Mg sobre as partículas de ZnO decorado 

com Ag para fins fotocatalíticos 

Resumo 

 

A atividade fotocatalítica vem sendo muito utilizada para tratamento de poluentes 
orgânicos. Sendo comum o uso de ZnO pelo seu baixo custo, abundância, não 
toxidade e grande área superficial. Neste trabalho foi investigado a melhoria das 
propriedades fotocatalíticas do ZnO após sua dopagem e decoração com 
elementos metálicos. O ZnO foi dopado com Mg 2% e 4% por método 
hidrotermal assistido por microondas. Após síntese, foram decorados com Ag 
por agitação com emissão de luz UV. Caracterizados por Difração de Raio-X 
(DRX), Fluorescência de Raio-X (FRX) e Microscopia eletrônica de varredura 
(MEV-FEG). A atividade fotocatalítica dos compostos ZnO-Ag, Mg2%/Zno-Ag, 
Mg4%/Zno-Ag, foi analisada pela fotodecomposição de corante de azul de 
metileno em solução aquosa, mostrando assim que as amostras apresentaram 
acréscimo de desempenho fotocatalítico de acordo com a mudança de sua 
composição final. 

 
 
Palavras-chave: ZnO, Ag, Mg, dopagem, decoração , poluição 

TITLE: Influence of Mg doped ZnO decoraded with Ag in the photocatalytic 

activity 

Abstract 

 

The photocatalytic activity has been widely used for treatment of organic 
pollutants. ZnO is commonly used in this application due to its low cost, 
abundance, non-toxicity and high surface activity properties. The improvement 
properties of the doped ZnO decorated with metal elements were investigated in 
this work. The ZnO was doped with Mg 2% and 4% using microwave-assisted 
hydrothermal method and decorated with Ag through agitation with UV light. The 
effect of Mg doping on ZnO and ZnO-Ag was characterized by using X-ray 
diffraction(XRD), X-ray fluorescence(XRF) and scanning electron 
microscopy(MEV-FEG). The photocatalytic activity of the ZnO-Ag, Mg2%/ZnO-
Ag and Mg4%/ZnO-Ag compounds was analyzed by photodecomposition of 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1543 

 

methylene blue dye in aqueous solution. It was possible to observe that the 
samples improved the photocatalytic performance with the change of its final 
composition. 

 
 
Keywords: ZnO, Ag, Mg, doped, decorated, pollutants 
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TÍTULO: Projeto e construção de um mancal magnético 

Resumo 

O presente relatório descreve as atividades realizadas no desenvolvimento de 
um projeto técnico de um mancal magnético para, na fase posterior da pesquisa, 
uma simulação dos efeitos de diversas variáveis práticas desse tipo de mancal. 
O propósito da atividade em questão foi estudar e desenvolver um desenho para 
um projeto mecânico de forma simples e eficiente a níveis acadêmicos tendo em 
vista que a construção de um mancal para testar controladores e amplificadores 
passa pela elaboração do projeto técnico do mancal. Será mostrado as 
dimensões de cada elemento, métodos de construção e materiais utilizados no 
mancal. Ao final do estudo foi construído um protótipo do modelo do mancal 
magnético projetado ao longo da pesquisa utilizando-se o software Solidworks, 
ferramenta de auxílio de construção de peças em modelo CAD 3D. Com este 
estudo, foi observado por meio de comparações com os resultados obtidos que 
se faz necessário a análise e adaptação do projeto aos recursos financeiros e 
materiais a ele disponíveis. O resultado da pesquisa foi satisfatório pois 
conseguiu-se chegar a um projeto de um desenho mecânico de fácil construção, 
mas eficiente para estudos posteriores da continuação deste trabalho. 
 
Palavras-chave: Bobina, Mancal, Permeabilidade Magnética, Projeto. 

TITLE: Active Magnetic Bearings 

Abstract 

This report describes the activities performed in the development of a technical 
project of a magnetic bearing to in the later phase of the research simulate the 
effects of several practical variables of this type of bearing. The purpose of the 
activity in question was to study and develop a sketch for a mechanical design in 
a simple and efficient way at academic levels taking into consideration that the 
construction of a bearing to test controllers and amplifiers goes through the 
technical design of the bearing. It will be shown the dimensions of each element, 
construction methods and materials used in the bearing. At the end of the study, 
a prototype of the magnetic bearing model designed during the research was built 
using Solidworks software, a tool for building parts in a 3D CAD model. With this 
study, it was observed through comparisons with the results obtained that it is 
necessary to analyze and adapt the project to the financial and material resources 
available to it. The results of this research was satisfactory because it was 
possible to achieve a mechanical project of easy implementation, but efficient for 
later studies of the continuation of this work. 
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Keywords: Coil, Bearing, Magnetic Permeability, Design 
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TÍTULO: Tratamento fotoquimico de efluentes empregando argilas pilarizadas 

RENOVAÇÃO 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo estudar o uso de argilas do tipo 
montmorillonita impregnadas com dióxido de titânio (TiO2) no o tratamento de 
efluentes orgânicos, através do processo de fotocatálise heterogênea. Utilizou-
se tricloreto de titânio (TiCl3) para a obtenção do TiO2 nas argilas. Essa 
impregnação foi feita na presença de solvente cetona e água, separadamente, 
para investigar a influência do solvente na impregnação. As reações de 
degradação do efluente foram realizadas em uma caixa de fotocatálise, 
utilizando uma lâmpada de mercúrio variando algumas condições durante a 
reação como: agitação, estático, presença e ausência de peróxido com a argila 
pura e impregnada, dióxido de titânio puro e com peróxido e por fim, só peróxido. 
Técnicas de DRX e FRX foram realizadas para as argilas impregnadas. Além da 
análise textural e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Na análise de FRX 
observou-se um aumento significativo na quantidade de TiO2, em comparação 
com a argila comercial. O melhor resultado obtido como esperado é da argila 
impregnada com dióxido de titânio utilizando o solvente cetona, com 81,58% de 
degradação. 

 
Palavras-chave: Fotocatálise heterogênea, argilas, dióxido de titânio 

TITLE: Photochemical treatment of effluents using Al-PILC impregnated with 

TiO2 

Abstract 

The present work had as objective to study the use of montmorillonite clays 
impregnated with titanium dioxide (TiO2) in the treatment of organic effluents, 
through the process of heterogeneous photocatalysis. Titanium trichloride (TiCl3) 
was used to obtain TiO2 in the clays. This impregnation was performed in the 
presence of ketone solvent and water, separately, to investigate the influence of 
the solvent on the impregnation. The effluent degradation reactions were carried 
out in a photocatalysis box using a mercury lamp varying some conditions during 
the reaction as: agitation, static, presence and absence of peroxide with pure and 
impregnated clay, pure titanium dioxide and with peroxide and finally, only 
peroxide. DRX and FRX techniques were performed for impregnated clays. In 
addition to the textural analysis and scanning electron microscopy (MEV). In the 
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FRX analysis a significant increase in the amount of TiO2 was observed in 
comparison with the commercial clay. The best result obtained as expected is the 
clay impregnated with titanium dioxide using the ketone solvent, with 81.58% 
degradation 
 
Keywords: Heterogeneous photocatalysis, clays, titanium dioxide 
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TÍTULO: Análise dos parâmetros mecânicos em uma fístula arteriovenosa 

Resumo 

 

A fístula arteriovenosa (FAV) é reconhecida como o melhor acesso para o 
tratamento de hemodiálise, porém devido ao seu uso continuo alguns problemas 
podem vir a inutilizá-la. O presente trabalho reconstruiu uma fístula arteriovenosa 
de um paciente real e através de ensaios analisou-se as deformações da mesma 
relacionando a advindas de modelos teóricos. Inicialmente fez-se a reconstrução 
da imagem médica, executou-se a impressão 3D da fístula e a confecção do 
molde bipartido. Com o molde deu-se inicio o processo de fabricação das fístulas 
sólidas em parafina e posteriormente, por meio de pintura, fabricou-se as fístulas 
em silicone que foram ensaiadas. Para uma faixa de carga de pressão variando 
de 20~120 mmHg obteve-se deformações para distintas seções da FAV, sendo 
no menor pseudoaneurisma variando de 0.005914~0.048793, no maior 
0.013889~0.042115 e na artéria 0.008683~0.056439. Os valores obtidos 
possuem uma disparidade em comparação aos dos modelos matemáticos. 
Procura-se-a em projetos futuros melhorar a superfície e manter uma espessura 
de parede constante, além de analisar por extensometria ótica procurando 
diminuir os erros e aproximar ao máximo os resultados experimentais dos 
teóricos, melhorando assim a metodologia desenvolvida. 

 
 
Palavras-chave: Fístula arteriovenosa, tensão, deformação, vaso sanguíneo 

artificial 

TITLE: Analysis of mechanical parameters in an arteriovenous fistula 

Abstract 

Arteriovenous fistula (AVF) is recognized as the best approach for the treatment 
of hemodialysis, but due to its continuous use, some problems may render it 
unusable. The present study reconstructed an arteriovenous fistula of a real 
patient, and through the tests the deformations of the same were related to those 
coming from theoretical models. Initially the reconstruction of the medical image 
was performed, the 3D impression of the fistula was executed and then the 
bipartite mold was made. With the mold, the process of manufacturing the solid 
fistulas in paraffin was started, and then, by painting, the silicone fistulas were 
fabricated and tested. For a pressure range varying from 20 ~ 120 mmHg 
deformations were obtained for different sections of the AVF, being in the lowest 
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pseudoaneurysm ranging from 0.005914 ~ 0.048793, greater 0.013889 ~ 
0.042115 and 0.008683 ± 0.056439 artery. The obtained values have a disparity 
in comparison to the mathematical models. It seeks them in future projects to 
improve the surface and to maintain a constant wall thickness, besides analyzing 
by optical extensometry looking for to reduce the errors and to get as much as 
possible the experimental results of the theoreticians, thus improving the 
methodology developed. 
 
Keywords: Arteriovenous fistula, strain, deformation, artificial blood vessel. 
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TÍTULO: Aplicação da plataforma computacional TerraMA² para monitoramento 

e análise de áreas com estiagens para o estado do Rio Grande do Norte 

Resumo 

A meteorologia tem como grande finalidade o estudo dos sistemas atmosféricos 
e vem se tornando, cada vez mais, uma ferramenta essencial em diversas áreas 
de atuação e pesquisa. O foco do trabalho foi utilizar de recursos abordados 
nesse segmento, se aprofundando nos sistemas meteorológicos e nas variáveis 
de clima e tempo para buscar análises subjetivas, com interpretação de dados, 
e análises objetivas, com o auxílio computacional da plataforma desenvolvida 
pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), chamada de terraMA² e usada 
como ferramenta de monitoramento de riscos ambientais. A área escolhida para 
o estudo de caso foi a região nordeste, mais especificamente o estado do Rio 
Grande do Norte, no período de 12 a 15 de Junho de 2014 e o principal objetivo 
do projeto é identificar a atuação do fenômeno meteorológico Distúrbios 
Ondulatórios de Leste (DOL), sendo ele um dos principais causadores de 
precipitação na área chuvosa, a costa leste, e responsável por um grande evento 
chuvoso ocorrido na cidade de Natal-RN durante o período analisado. 

 
  
 
Palavras-chave: Análise subjetiva/objetiva, Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) 

TITLE: Application of the TerraMA² computational platform for monitoring and 

analysis of areas with droughts for the state of Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

Meteorology has, as main purpose, the study of atmospheric systems. It is 
becoming, progressively, an essential tool in several areas of academic 
researches and technical applications. The focus of the present work was to use 
the resources addressed in this segment, to better understanding meteorological 
systems and climate and/or weather variables nuances. We look for a subjective 
analysis, such as data interpretation, and also, an objective analysis, with the use 
of computational aid of the platform developed by the National Institute for Space 
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Research (INPE, in Portuguese), called TerraMA², used as an environmental risk 
monitoring tool. The area chosen for the case study was the Brazilian northeast 
region, more specifically, the state of Rio Grande do Norte, from 12 to 15 June, 
2014. The main goal of the project was to identify the performance of the 
meteorological phenomenon called Easterly Wave Disturbance (EWD), it being 
one of the main causes of precipitation in the rainy area, namely, the east coast, 
and responsible for a large rainy event occurred in the city of Natal-RN during the 
analyzed period. 

 
 
Keywords: subjective/objective analysis, Easterly Wave Disturbance (EWD). 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1552 

 

CÓDIGO: ET0674 

AUTOR: LUIS FELIPE SANTOS SILVA 

CO-AUTOR: FELIPE BARBALHO ROCHA 

ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA 

 

 

TÍTULO: Desenvolvimento do Módulo de Hardware do SmartPlace 

Resumo 

A energia elétrica é um dos tipos de energia mais encontrada nas diversas 
atividades desempenhadas pelos seres humanos na sociedade. Ela está 
presente, por exemplo, na iluminação de ambientes e no funcionamento de 
diversos eletrodomésticos. Essa preferência por tal tipo de energia é decorrente 
principalmente da grande variedade de maneiras em que ela pode ser produzida 
e a facilidade apresentada durante sua transmissão. Apesar dela ser tão 
importante, muitas vezes não são tomadas medidas para que o seu uso seja 
feito de maneira correta e adequada, ocasionando consequentemente muito 
desperdício, que se traduz muitas vezes em elevadas cobranças de energia. 
Com o intuito de propor uma solução que tivesse como objetivo a diminuição do 
desperdício de energia elétrica por meio de um sistema que realiza o 
gerenciamento automático de aparelhos de ar condicionado e lâmpadas, surgiu 
a aplicação SmartPlace. Este trabalho relata o processo de desenvolvimento do 
hardware do sistema SmartPlace, que é diretamente responsável tanto pelas 
medições que são enviadas para plataforma Web, como pelas intervenções a 
serem realizadas nos aparelhos de ar condicionado. É apresentando todas as 
partes integrantes da unidade, bem como a maneira com que elas são usadas 
no funcionamento do sistema. Além disso, é pontuado ainda o primeiro processo 
de instalação do dispositivo em uma sala de aula. 
 
Palavras-chave: Internet das coisas; Eficiência Energética; 

TITLE: Development of the SmartPlace's hardware module 

Abstract 

The electrical energy is one of the many types of energy found in the various 
activities performed by human beings in society. It is involved, for example, in the 
illumination of environments and in the operation of different kinds of home 
appliances. The preference for such energy is due to the great variety of ways 
that it can be generated and the facilities during the transmission process. Even 
though this kind of energy is so important, its use is not often taken in the right 
and suitable way, consequently causing waste, which reflects in the high cost 
charged for its use. In order to propose a solution that aims for waste reduction 
of electrical energy through a system that performs automatically the 
management of resources like air conditioners and lamps, emerged the 
SmartPlace project. This paper describes the development of the system’s 
hardware, which is directly responsible for the measurements that are sent to the 
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Web platform and for the actions made on the air conditioner equipment. It is also 
presented all the parts the integrate the hardware and the way they are used in 
the system operation. Furthermore, it is reported the first installation process of 
the device in a classroom. 
 
Keywords: Internet of Things; Energy Efficiency; 
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TÍTULO: Mapeamento geomorfológico do município de Caicó-RN aplicado ao 

zoneamento dos riscos 

Resumo 

 

A finalidade deste projeto, foi apresentar uma proposta de mapeamento 
geomorfológico para o município de Caicó-RN em escala de 1:110.000. Para 
realização deste mapeamento procurou-se seguir a metodologia de 
compartimentação geomorfológica do relevo em táxons, proposta por Ross 
(1992), com adaptações para ambientes semiáridos baseada em Diniz et al 
(2017), Vital (2011) e Cavalcanti et al (2016). A escala adotada permitiu a 
utilização dos quatros primeiros táxons, onde foram identificados: uma unidade 
morfoestrutural, duas unidades morfoesculturais e cinco modelados, sendo 
quatro de denudação e um de acumulação. Assim, espera-se que o mapeamento 
elaborado possa fornecer suporte ao planejamento do território e da ocupação, 
além de auxiliar a gestão do local no zoneamento de possíveis riscos 
geomorfológicos. 

 
 
Palavras-chave: Mapeamento Geomorfológico; Mapa de Caicó-RN; 

Geomorfologia. 

TITLE: Geomorphological mapping of the municipality of Caicó-RN applied to risk 

zoning 

Abstract 

This project aims to present a proposal of geomorphological mapping for the 
municipality of Caicó-RN in a scale of 1: 110,000. In order to carry out this 
mapping, we attempted to follow the methodology of geomorphological 
subdivision of the relief in taxa proposed by Ross (1992), with adaptations for 
semi-arid environments based on Diniz et al (2017), Vital (2011) and Cavalcanti 
et al (2016) . The adopted scale allowed the use of the first four taxa, where they 
were identified: a morphostructural unit, two morphoscultural units and five 
shaped, four of denudation and one of accumulation. Thus, it is expected that the 
mapping elaborated can provide support to the planning of the territory and the 
occupation, besides helping the management of the place in the zoning of 
possible geomorphological risks. 
 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1555 

 

Keywords: Geomorphological Mapping; Map of Caicó-RN; Geomorphology. 
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TÍTULO: Estudo das condições operatórias da reação de transesterificação 

metílica do óleo de soja utilizando catalisador heterogêneo para produção de 

biodiesel. 

Resumo 

Biocombustíveis são alternativas energéticas em desenvolvimento que quando 
comparadas as oriundas de combustíveis fósseis, são menos poluentes, não 
possuem toxicidade e são biodegradáveis. O biodiesel é produzido a partir de 
óleos de gorduras de origem vegetal ou animal, livre de substâncias aromáticas 
carcinogênicas e sulfuradas. Neste trabalho para a obtenção do biodiesel foi 
realizado o processo de transesterificação utilizando óleo de soja comercial, 
álcool metílico, e catalisadores heterogêneos (carvões do lodo de esgoto, do 
bagaço de cana-de-açúcar e da casca do camarão). Apenas o catalisador 
originado da pirólise do pó lodo de esgoto, foi submetido ao processo de ativação 
físico – química, visando aumento dos poros e da velocidade da reação. As 
reações de transesterificação foram realizadas em um reator de mistura (200 
mL) na temperatura de 65 °C, velocidade de agitação de 450 rpm, tempo de 
reação de 3 h, percentual de catalisador de 0,5, 1 e 2%, e razão molar óleo álcool 
igual a 1/6, 1/9 e 1/12. As amostras obtidas após a reação foram submetidas à 
centrifugação e lavagem para retirada do catalisador, glicerol formado, água e 
álcool em excesso. As analises foram realizadas por espectroscopia no 
infravermelho próximo, e o tratamento de dados no software MATLAB. A 
conversão máxima foi de 9,3 % obtido para o experimento realizado com o 
carvão do bagaço com 0,5 % de catalisador e razão molar óleo/álcool de 1/9. 
 
Palavras-chave: Transesterificação. Óleo de soja. Álcool metílico. Catalisador. 

TITLE: Study of the operational conditions of the reaction of methyl 

transesterification of soybean oil using heterogeneous catalyst for the production 

of biodiesel. 

Abstract 

Biofuels are developing energetic alternatives that, when compared to the 
derived of fossil fuels, are less polluting, have no toxicity and are biodegradable. 
Biodiesel is produced from oils of vegetal or animal origin, free of carcinogenic 
aromatic substances and sulfur. For this paper, the attainment of biodiesel was 
made by the transesterification process using comercial soybean oil, methyl 
alcohol and an heterogeneous catalyst (coals of sewage sludge, sugarcane 
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bagasse and the shell from the shrimp). Only the catalyst originated by the 
pyrolysis of the sewage sludge dust was submitted to the physical-chemical 
activation process, striving a pore increase and an increase in the speed of the 
reaction. The reactions of transesterification were realized in a mixture reactor 
(200mL) at the temperature of 65°C, with the agitation speed of 450 rpm, 3-hours 
reaction time, 0,5, 1 e 2% of catalyst percentual and oil/alcohol molar ratio of 1/6, 
1/9 and 1/12. The samples obtained after the reaction were submitted to 
centrifugation and rinse for the removal of the catalyst, the formed glycerol, water 
and alcohol in excess. The analysis were made by spectroscopy by the near 
infrared, and the data processing in the MATLAB software. The maximum 
conversion was of 9,3% obtained by the experiment made with bagasse coal with 
0,5% of catalyst and oil/alcohol molar ratio of 1/9. 
 
Keywords: Transesterification; Soybean oil; Methyl alcohol; Catalyst, 
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TÍTULO: A Catalogue of Java Exception Handling Bad Smells and Refactorings 

Resumo 

Software is made by humans for human use and, for that reason, it is bound to 
fail. As language designers accepted failure as an inevitable factor, mechanisms 
had to be created to deal with it. Java was designed with an elaborate built-in 
exception handling mechanism which allowed programmers to anticipate failures 
and prepare the application to deal with them from a high level point of view. 
However, the exception handling code designed to make a system more robust 
often works the other way around and become a burden programmers have to 
cope with. 
 

Some guidelines on how to better cope with the exception handling code have 
been proposed, papers have been written on this topic and tools have been built, 
nevertheless, such pieces of information are spread and structured in different 
ways. This paper aims to collect such guidelines on good and bad practices from 
different sources and compile it as a catalogue of bad smells and associated 
refactorings as a way to help developers to improve the exception handling code 
of Java programs. 

 
Palavras-chave: Exception Handling, Java, Patterns 

TITLE: A Catalogue of Java Exception Handling Bad Smells and Refactorings 

Abstract 

Software is made by humans for human use and, for that reason, it is bound to 
fail. As language designers accepted failure as an inevitable factor, mechanisms 
had to be created to deal with it. Java was designed with an elaborate built-in 
exception handling mechanism which allowed programmers to anticipate failures 
and prepare the application to deal with them from a high level point of view. 
However, the exception handling code designed to make a system more robust 
often works the other way around and become a burden programmers have to 
cope with. 

 

Some guidelines on how to better cope with the exception handling code have 
been proposed, papers have been written on this topic and tools have been built, 
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nevertheless, such pieces of information are spread and structured in different 
ways. This paper aims to collect such guidelines on good and bad practices from 
different sources and compile it as a catalogue of bad smells and associated 
refactorings as a way to help developers to improve the exception handling code 
of Java programs. 

 
Keywords: Exception Handling, Java, Patterns 
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TÍTULO: Sistema para detecção de irregularidades em veículos 

Resumo 

Este relatório apresenta uma plataforma de IoT para Cidades Inteligentes 
destinada à integração de agentes de segurança na tarefa de localização de 
veículos de interesse por intermédio do reconhecimento automático de suas 
placas de licenciamento e consulta a bases externas. A plataforma é composta 
por uma aplicação Android capaz de reconhecer placas em tempo real e um 
servidor executando uma API RESTful responsável por consultar bases externas 
e integrar os usuários do aplicativo. O conjunto das etapas de reconhecimento 
das placas no smartphone, de comunicação com a API e de notificação 
apresentaram eficiência satisfatória, demonstrando a viabilidade do conceito da 
plataforma. 
 
Palavras-chave: Reconhecimento de placas, Cidades Inteligentes, IoT, Android 

TITLE: System for detection of vehicle irregularities 

Abstract 

This report presents an IoT platform for Smart Cities designed for the integration 
of security agents in the task of locating vehicles of interest through license plate 
recognition and queries to external databases. The platform is composed by an 
Android application capable of performing real time license plate recognition and 
a server executing a RESTful API designed to query external databases and 
integrate the application users. The phases of license plate recognition in the 
smartphone, communication with the API and notification of the interested users 
showed satisfactory efficiency, demonstrating the feasibility of the platform 
concept. 
 
Keywords: License Plate Recognition, Smart Cities, IoT, Android 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1561 

 

CÓDIGO: ET0707 

AUTOR: RAFAEL SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: PATRICIA KAORI SOARES 

 

 

TÍTULO: Modificação do Sólido Mesoporoso do tipo MCM-41. Para Remoção de 

Corantes Poluentes: investigação do uso do planejamento fatorial de 

experimentos. 

Resumo 

 

Um material a base de sílica foi sintetizado e produzido através do processo sol-
gel. O tetraetilortosilicato (TEOS), utilizado como fonte de sílica, foi estruturado 
através do surfactante brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), apresentando um 
arranjo ordenado poroso hexagonal pertencente à família M41A da Mobil 
Corporation. Visando aumentar a capacidade de interação de sua superfície, a 
sílica produzida foi funcionalizada com o organosilano 3-
aminopropiltrietoxissilano, incorporado com o ligante tiocarbamida resultando no 
material denominado NTC. O material foi caracterizado por Difratometria de raios 
X (DRX), ressonância magnética nuclear (RMN) e espectroscopia na região do 
infravermelho (IV). O material obtido foi aplicado na remoção do corante remazol 
azul RN de solução aquosa. Para avaliar a influência de alguns parâmetros de 
adsorção na capacidade máxima de adsorção do material foi utilizado um 
planejamento fatorial 23. O material apresentou boa capacidade de adsorção, os 
dados obtidos foram ajustados à isoterma linearizada do modelo de Langmuir. 

 
 
Palavras-chave: sílica, material, adsorção, surfactante,corante, planejamento 

fatorial 

TITLE: Modification of Mesoporous Solid of type MCM-41. For Pollutant Dyes 

Removal: investigation of the use of factorial design of experiments. 

Abstract 

 

A silica-based material was synthesized and produced by the sol-gel process. 
The tetraethylorthosilicate (TEOS), used as a source of silica, was structured 
through the surfactant cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), presenting an 
ordered hexagonal porous arrangement belonging to the Mobil family M41A. In 
order to increase the interaction capacity of its surface, the silica produced was 
functionalized with the organosilane 3-aminopropyltriethoxysilane, incorporated 
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with the thiocarbamide linker resulting in the material named as NTC. The 
material was characterized by X-ray diffractometry (XRD), nuclear magnetic 
resonance (NMR) and infrared (IR) spectroscopy. The obtained material was 
applied in the removal of remazol blue dye RN from aqueous solution. To 
evaluate the influence of some adsorption parameters on the maximum 
adsorption capacity of the material, a factorial design was used. It presented good 
adsorption capacity, the data obtained was adjusted to the linearized isotherm of 
the Langmuir model. 

 
 
Keywords: silica, material, adsorption, surfactant, dye, factorial design. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HABITACIONAL CAPITALISTA 

NO MUNICÍPIO DE NATAL ENTRE 2000 E 2015. 

Resumo 

A produção imobiliária vem exercendo papel cada vez mais importante sobre a 
produção do espaço urbano, afetando não só o setor da construção civil, mas a 
economia como um todo. Nesse contexto, são evidentes os movimentos de 
oscilação na produção com alternâncias de booms e crises que podem ser 
classificados como movimentos cíclicos recorrentes. Alterações na legislação 
urbanística local, no marco regulatório do setor e, principalmente, as mudanças 
na macroeconomia contribuem para tais movimentos. Entre as consequências 
dos momentos de boom imobiliário pode-se citar a forte elevação das 
densidades populacionais e a sobrecarga das redes de infraestrutura urbana. 
Com isso, faz-se necessário compreender melhor o processo, suas causas, 
consequências e estratégias dos principais agentes. Em Natal/RN, esse 
crescimento imobiliário apresentou peculiaridades relacionadas à vocação 
turística da cidade. Através do levantamento de dados documentais, coletados 
nos cartórios de registro imobiliário da capital potiguar, foi possível caracterizar 
a produção imobiliária entre os anos de 2000 e 2015, explicitando suas 
características tipológicas e distribuição espacial. Com base nas análises 
realizadas constatou-se um forte crescimento da produção, especialmente na 
zona sul do município e um expressivo aumento do número de unidades 
habitacionais produzidas por empreendimento. As conclusões obtidas 
contribuem para nortear políticas públicas relacionadas com a questão do 
planejamento urbano. 
 
Palavras-chave: Habitação, Ciclo Imobiliário, Infraestrutura Urbana, Natal. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE CAPITALIST HOUSEHOLD 

PRODUCTION IN NATAL BETWEEN 2000 AND 2015. 

Abstract 

 

Real estate production has been playing an increasingly important role in the 
production of urban space, but not affecting the construction sector, but the 
economy as a whole. This context is unique to the production of production with 
alternations of booms and crises that can not be classified as recurrent cyclicals. 
Changes in local urban legislation, in the regulatory framework of the sector and, 
mainly, as changes in macroeconomics. Between the moments of moments of 
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constructivable boom may be cite the strong They fill the population densities and 
the overload of the networks of urban infrastructure. With this, it is necessary to 
improve the process, its causes, its consequences and those of the main agents. 
In Natal / RN, this survey had peculiarities related to the tourist vocation of the 
city. Through the collection of documentary data, registered in the real estate 
registry of the capital of Potiguar, it was possible to characterize an investment 
action between the years 2000 and 2015, explaining its typological characteristics 
and spatial distribution. Based on performance reviews, it is a growth of 
production, especially in the southern region of the municipality and a significant 
increase in the number of housing units produced per enterprise. The debts that 
are charged to us have to do with the issue of urban planning. 

 
 
Keywords: Housing, Real Estate Cycle, Urban Infrastructure, Natal 
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TÍTULO: Secagem de polpa de Pitanga, - Análise do desempenho do secador 

por atomizção comparativamente ao Secador de Leito de Jorro 

Resumo 

Com o propósito de prolongar o período de conservação dos alimentos para que 
frutas possam ter maior prazo de validade, a secagem, vem se mostrando um 
processo cada vez mais importante na indústria de alimentos, uma vez que a 
cada dia surgem novas pesquisas satisfatórias para a produção de frutas em pó. 
Os processos de secagem retiram a umidade do alimento provocando redução 
dos microorganismos que realizam decomposição, já que eles não podem 
crescer na ausência de água. Neste trabalho foi realizado o estudo preliminar da 
secagem de polpa da pitanga, com adição de leite fluido e alguns aditivos (whey 
protein, albumina e goma arábica) em secador de leito de jorro e no spray drying, 
com o objetivo de avaliar o desempenho dos secadores na produção de pitanga 
em pó. Conforme os resultados a adição dos adjuvantes em especial a proteína 
isolada do soro do leite (whey protein) e a albumina interferiram na produção do 
pó nos dois tipos de secadores analisados, uma vez que a secagem da polpa in 
natura é inviabilizada pelos açúcares redutores existentes na mesma. Mesmo 
assim os rendimentos foram baixos, porém mais elevados no secador de leito de 
jorro. Em relação ao desempenho térmico, as eficiências foram muito baixas, o 
que pode ser justificado pela elevada vazão de ar requerida para manter a 
dinâmica dos dois secadores e as perdas de calor para o ambiente, visto que 
ambos os equipamentos não se encontravam termicamente isolados. 
 
Palavras-chave: Spray Dryer. Leito de jorro. Secagem. Pitanga. Adjuvantes. 

Desempenho. 

TITLE: Pitanga pulp drying - Atomization performance analysis compared to 

spouted bed 

Abstract 

With the aim of extending the period of conservation of food to the largest number 
of records of food, since every day new satisfactory research for the production 
of powdered fruit appears. The drying processes revert the ability to reduce 
microorganisms that reduce the rate of consumption. In this work the preliminary 
study of the drying of the pulp, with addition of milk and some additives (whey 
protein, albumin and gum arabic) in a spouted bed drier and spray dryer. Analysis 
made with a mixture and the obtained powder in drying, show us which the best 
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and most profitable. According to the results the addition of the adjuvants in 
particular whey protein and albumin interfered in the production of the powder in 
the two types of dryers analyzed, since the drying of the in natura pulp is not 
feasible by the existing reducing sugars in the same. Even so, the yields were 
low but higher in the spouted bed. Regarding the thermal performance, the 
efficiencies were very low, which can be justified by the high airflow required to 
maintain the dynamics of the two dryers and the heat losses to the environment, 
since both equipment were not thermally insulated. 
 
Keywords: Spray Dryer. Jet bed. Drying. Pitanga. Adjuvants. Performance. 
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TÍTULO: Influência da oxidação por contaminação com o biodiesel no 

desempenho tribológico de lubrificantes de motores. 

Resumo 

Este trabalho tem como interesse analisar o efeito que o biodiesel exerce sobre 
os motores de combustão interna, em especial sobre os lubrificantes. Torna-se 
de extrema importância estudar as novas tecnologias para uma vida sustentável, 
e seus efeitos à longo prazo, para não causar danos futuros à vida moderna. 

 

De acordo com a bibliografia estudada, foi determinado uma contaminação de 
1% a 2%. Os resultados foram analisados usando como parâmetro as 
determinações exigidas pelos órgãos de controle de qualidade. 

 

Os resultados revelaram que os lubrificantes contaminados não atendiam as 
exigências dos órgãos do controle de qualidade, interferindo na sua lubricidade 
e na sua estabilidade química. 

 
Palavras-chave: Biodiesel, combustão interna, lubrificantes, motores. 

TITLE: Influence of contamination with biodiesel on the tribological performance 

of internal combustion engine lubricants 

Abstract 

This work has as interest to analyze the effect which biodiesel exerts on internal 
combustion engines, especially on lubricants. It is of utmost importance to study 
the new technologies for a sustainable life, and their long-term effects, so that it 
does not cause future damage to modern life. 

 

According to the bibliography studied, a contamination of 1% to 2% was 
determined. The results were analyzed using as parameter the determinations 
required by quality control agencies. 
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The results revealed that contaminated lubricants did not meet the requirements 
of quality control agencies, interfering on their lubricity and chemical stability. 

 
Keywords: Biodiesel, internal combustion, lubricants, engines. 
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TÍTULO: Estudo teórico da molécula do DNA com aplicação de uma tensão axial 

Resumo 

Nos últimos anos, houve um grande desenvolvimento de projetos sobre 
Nanotecnologia.Em uma boa parte desses projetos e pesquisas estão 
concentrados em processos biológicos fundamentais, que vão desde sistemas 
orgânicos, auto-organização de partículas minúsculas como átomos e 
moléculas, sistemas neurais e entendendo que a célula é uma estrutura muito 
organizada, autorreparadora e auto-replicante. O objetivo desses estudos é a 
busca da construção de materiais e estruturas a partir dessas partículas de 
escala atômica. Nossa escolha foi destacar os projetos que querem chegar a um 
dispositivo eletrônico, tais como o transistor ou equivalente, provenientes dos 
alicerces fundamentais da matéria orgânica, modificando e/ou usando as 
propriedades das moléculas biológicas para criação de estruturas e materiais 
variados, úteis a fabricação de dispositivos nanométricos. Recentemente, o 
interesse do estudo dessas partículas minúsculas como o DNA aumentou, 
atraindo alguns experimentos com base na eletrônica molecular. O projeto aqui 
discutido tem como objetivos diretos:(1)o estudo teórico da molécula do DNA 
modificada estruturalmente pela aplicação de uma tensão axial, através do 
modelo “tight-binding” da equação de Schrondinger, aplicada ao longo do eixo 
da dupla hélice,(2) elaboração de um programa de computador em Fortran, ou 
qualquer outra linguagem estruturada equivalente, para fins de cálculos 
computacionais,(3) dar continuação do plano anterior de trabalho. 
 
Palavras-chave: DNA ; tight-biding ; molécula. 

TITLE: Theoretical study of the DNA molecule with application of an axial tension 

Abstract 

In recent years, there has been a major development of projects on 
Nanotechnology. A good part of these projects and research are concentrated in 
fundamental biological processes, ranging from organic systems to the self-
organization of tiny particles like atoms and molecules, neural systems and also 
understood as a very organized structure, self-healing and self- replicant. The 
objective of these studies is the search for the construction of materials and 
structures from these atomic scale particles. Our choice was to highlight projects 
that want to reach an electronic device, such as the transistor or equivalent, from 
the fundamental foundations of organic matter, modifying and / or using the 
properties of biological molecules to create structures and varied materials, 
useful for manufacturing of nanometric devices. Recently, the interest in the study 
of these tiny particles like DNA has increased, attracting some experiments based 
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on molecular electronics. The project here discussed has the following direct 
objectives: (1) the theoretical study of the modified DNA molecule to apply an 
axial force through the tight-binding model of the Schrondinger equation, applied 
along the double helix axis, ( 2) elaboration of a Fortran computational program, 
to provide the computational computation string, (3) continuation of the previous 
work plan. 
 
Keywords: DNA; tight-binding; molecule. 
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TÍTULO: 2017.2 a 2018.1 - Nova execução: Consolidação por EXTRUSÃO e 

caracterização microestrutural de alumínio reciclado a partir de latas de bebida 

via metalurgia do pó 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é caracterizar o efeito da temperatura de extrusão 
(375°C e 425°C) na microestrutura de materiais consolidados a partir do pó de 
alumínio comercialmente puro classificado como 101/11 ALCOA S.A (Unidade 
de Poço de Caldas-MG). O processamento via metalurgia do pó por extrusão 
leva vantagem em relação ao procedimento tradicional de sinterização por usar 
temperatura inferior e um menor tempo de processamento, tornando os 
mecanismos de amolecimento menos efetivos. A matéria prima, constituída por 

partículas de pó equiaxiais com diâmetro menor que 45 m foi produzida por 
solidificação rápida por atomização e apresenta microestrutura com alto 
refinamento de grão, dominada pela fase Al-alfa (CFC). Amostras do pó metálico 
foram compactadas uniaxialmente a 400MPa, gerando cilindros de 26 mm de 
diâmetro com 20 gramas cada, apresentando densidade a verde de 96% em 
volume. Em seguida cada amostra foi submetida à consolidação por extrusão à 
375 e 425 °C, sob taxa de extrusão de 10/1 e velocidade de processamento de 
0,017mm/s. A caracterização microestrutural foi realizada através de 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com Espectroscopia de Energia 
Dispersiva (EDS). 
 
Palavras-chave: Alumínio; Crescimento de grãos; Extrusão; Pó. 

TITLE: Microstructural analysis of a consolidated Aluminum Powder by extrusion 

at 375 °C and 425 °C 

Abstract 

In this work the characterization of the effect of the extrusion temperature (375 ° 
C and 425 ° C) on the microstructure of materials consolidated from commercially 
pure aluminum powder classified as 101/11 by ALCOA SA (Poços de Caldas-MG 
Unit ) was performed. Processing by powder metallurgy by extrusion takes 
advantage of the traditional sintering procedure by using lower temperature and 
a shorter processing time, making the softening mechanisms less effective. The 
raw material, consisting of equiaxial powder particles with a diameter of less than 
45 μm, was produced by rapid atomization promoting a high grain refinement 
dominated by Al-alpha phase (CFC). Samples of the metallic powder were 
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compacted uniaxially at 400MPa, generating a cylinder of 26 mm in diameter with 
20 grams each, presenting density to green of 96% in volume. Then each sample 
was subjected to extrusion consolidation at 375 and 425 ° C, under extrusion ratio 
of 10/1 and ram speed of 0.017mm / second. The microstructural characterization 
was performed by Scanning Electron Microscopy (SEM) with Dispersive Energy 
Spectroscopy (EDS). 
 
Keywords: Aluminium; extrusion; grain growth; powder. 
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TÍTULO: Codificação de Variantes de Chaveamento a Partir dos Diversos 

Arranjos de uma Subestação 

Resumo 

 

Esta pesquisa baseia-se no estudo da transmissão de energia elétrica por meio 
do entendimento das consequências relativas ao uso da técnica de 
Chaveamentos Corretivos, a qual consiste na abertura ou fechamento dos 
barramentos das subestações e na alteração da conexão das linhas de 
transmissão, alterando assim a topologia e, consequentemente, a dinâmica do 
fluxo de potência apresentado nos diversos trechos deste sistema. 

 

Desse modo, na operação de uma rede elétrica, percebe-se a capacidade de 
eliminação e redução de sobrecargas. Por meio deste procedimento, torna-se 
possível superar as outras alternativas comumente utilizadas, como são os 
casos do redespacho da geração, criação de novas subestações e retirada de 
cargas. 

 

Com a utilização do Scilab (software escolhido para simulação), é realizada a 
criação de um sistema de teste, onde será realizado o Fluxo de Carga para as 
variantes desta técnica. Realiza-se o uso das Funções de Alívio para 
determinação das variantes mais indicadas para resolver o seguinte problema: 
eliminar a sobrecarga em um ramo específico sem comprometer outros ramos. 

 

Ao fim deste trabalho, percebe-se que a técnica de Chaveamentos Corretivos 
apresenta uma eficiência enorme no que diz respeito à solução de situações de 
sobrecarga em linhas de transmissão quando comparada às outras opções 
existentes atualmente. Ela se apresenta como uma solução atrativa e 
competitiva para redução de gastos e aumento da confiabilidade da rede. 
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Palavras-chave: Chaveamentos Corretivos. Eliminação de sobrecarga. Funções 

de alívio. 

TITLE: Coding of Switching Variants from the Various Arrays of a Substation 

Abstract 

This research is based on the study of the transmission of electrical energy 
through the understanding of the consequences related to the use of the 
Corrective Switching technique which consists of opening or closing the 
substation buses and changing the connection of the transmission lines thus 
changing the topology and consequently the power flow dynamics presented in 
the various sections of this system. 
 
 
In this way in the operation of the grid can perceive the capacity of elimination 
and reduction of overloads. By means of this procedure, it is possible to overcome 
the other alternatives commonly used such as the cases of the redespacho of 
generation, creation of new substations and withdrawal of loads. 

 
With the use of Scilab (software chosen for simulation) a test system is created 
where the Power Flow for the variants of this technique will be performed. It is 
used the Relief Functions to determine the most suitable variants to solve the 
following problem: eliminate the overload on a specific branch without 
compromising other branches. 

At the end of this work, it is noticed that the Corrective Switching technique 
presents a huge efficiency in the solution of overload situations in transmission 
lines when compared to the other options currently available. It presents itself as 
an attractive and competitive solution to reduce expenses and increase the 
reliability of the network. 

 
 
Keywords: Corrective Switching. Elimination of Overload. Relief Functions. 
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TÍTULO: Análise Numérica de Grupos de Estacas Helicoidais à Tração em Areia 

Resumo 

Estacas helicoidais apresentam vantagens em detrimento de outras fundações, 
como alta produtividade na execução e possibilidade de carregamento após 
instalação. A depender do espaçamento entre estacas pode-se ter trabalho de 
grupo. Entretanto, o conhecimento formulado sobre grupos de estacas 
helicoidais ainda é, relativamente, escasso. Dada a dificuldade de ensaiar 
diferentes configurações de grupos, este artigo traz a modelagem numérica de 
grupos de estacas helicoidais sujeitas a carregamento axial de tração, com o 
objetivo de avaliar o seu desempenho em areia. Essas modelagens foram 
realizadas com o Método dos Elementos Finitos (MEF). Inicialmente, o modelo 
numérico foi calibrado com base em provas de carga realizadas por Costa 
(2017), propriedades do solo obtidas por ensaios de sondagem de simples 
reconhecimento (SPT). O estudo paramétrico, para razão de espaçamento (S/D) 
entre estacas escolhida de 1,14 a 6, considera grupos com 2 e 4 estacas, com 
topo livre. O critério modificado de Davisson, recomendado pelo ICC-ES (2007) 
foi adotado para análise da capacidade de carga e da eficiência dos grupos. 
Comparou-se os resultados obtidos pelo critério de ruptura com o método teórico 
apresentado por Perko (2009). As superfícies de ruptura estabelecidas 
evidenciam a redução de interferência com o aumento de S/D. Então, verifica-se 
que as estacas do grupo trabalham isoladamente a partir de S/D igual a 5. 

 
Palavras-chave: Modelagem numérica. Grupos de estacas helicoidais. Tração. 

Areia. 

TITLE: Numerical Analysis of Groups of Helical Pile Uplift in Sand 

Abstract 

 

Helical piles have advantages over other foundations systems, like high 
productivity and the possibility of receiving loads immediately after installation. 
Depending on the spacing between them, group effects may appear and reduce 
their efficiency. The literature about groups of helical piles is relatively scarce. 
Given the difficulty of testing different configurations of pile groups, this article 
proposes using Finite Element Method analysis on numerical models of pile 
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groups to assess their performance in sand. A reference numerical model was 
created using soil properties obtained from SPT surveys, and then calibrated 
against field load tests performed by Costa (2017). Further models were 
developed to simulate groups with 2 and 4 piles, with on-center spacing ratios 
(S/D) ranging from 1.14 to 6. The Davisson Offset Limit method (2007), 
recommended by ICC-ES (2007), were used in the analyses of uplift load 
capacity and group efficiency. The results from the numerical simulations were 
compared with the theoretical method presented by Perko (2009). The failure 
surfaces show that interference between piles decreases when on-center 
spacing increases. Piles behave independently with S/D greater than 4. 

 
 
Keywords: Numerical modelling. Groups of helical pile. Tensile. Sand. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de rotinas computacionais para avaliação de malhas 

de controle e sintonia automática de controladores 

Resumo 

Neste trabalho foi construído por meio do Matlab, um simulador com ambiente 
gráfico que é capaz de indicar automaticamente os ganhos proporcional Kp e 
ganho integrativo Ki para a sintonia de um controlador da família PID, de acordo 
com a inserção dos parâmetros físicos reais de qualquer sistema de tanque de 
nível de primeira ordem. Além calcular os ganhos, o simulador mostra a resposta 
no tempo (planta + controlador projetado) para a referência desejada. Como 
qualquer planta física que o usuário necessita controlar, é necessário indicar os 
seguintes requisitos de desempenho: tempo de estabilização em 2% do valor 
final e percentual de sobre sinal (Overshoot). Para calcular automaticamente os 
ganhos para a sintonia do controlador, o projeto se dá pelo método polinomial, 
na obediência da equação diofantina, conforme com os dados da função de 
transferência do controlador e da função de transferência da planta de controle 
linearizada em torno do ponto de operação, uma vez que o modelo do sistema é 
não linear. 
 
Palavras-chave: Tanque de nível, equação diofantina, sintonia automática, PID. 

TITLE: Development of computational routines for evaluation of control meshes 

and automatic tuning of controllers. 

Abstract 

In this research, it was made through Matlab, a simulator with graphical display 
that is able to automatically indicate the proportional gains Kp and integrative gain 
Ki for the tuning of a controller of the PID family according to the insertion of the 
real physical parameters of any system of tank of first order level. In addition to 
calculating the gains, the simulator shows the time response (plant + designed 
controller) for the desired reference. As any physical plant that the user needs to 
control, the following performance requirements must be indicated: stabilization 
time at 2% of final value and overshoot percentage. In order to automatically 
calculate the gains for the controller tuning, the design is given by the polynomial 
method, in compliance with the diophantine equation according to the data of the 
controller transfer function and the transfer function of the linearized control plant 
around the operating point , since the system model is nonlinear. 
 
Keywords: Water tank, diophantine equation, automatic tuning, PID. 
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TÍTULO: MODELO TERMO-HIDRÁULICO PARA A PREDIÇÃO DE UM CAMPO 

DE COLETORES LINEARES FRESNEL VISANDO A PRODUÇÃO DE 

POTÊNCIA 

Resumo 

 

Neste trabalho foi realizada uma análise comparativa entre os métodos 
numéricos dos Volumes Finitos e Diferenças Finitas. Os modelos numéricos 
permitem resolver simultaneamente as equações da conservação da massa, da 
quantidade de momento linear e a equação da energia, em um Concentrador 
solar Linear Fresnel (CLF). No CLF, o fluido de trabalho usado é a água que 
apresenta mudança de fase no comprimento dos tubos. Na análise foram usados 
diferentes fluxos de massa mantendo a Irradiância Direta Normal (DNI) constante 
no valor de 700 W/m2, comprimento dos tubos de 384 metros, diâmetro externo 
do tubo de 33,4 mm e diâmetro interno de 26,7 mm. Os resultados apresentaram 
pequenas variações na distribuição da temperatura e da qualidade do vapor. A 
variação de temperatura dentro da região de mistura, com fluxo de massa de 0,1 
kg/s, foi de 1ºC e a variação na qualidade do vapor foi de 3,5%. Para um fluxo 
de massa de 0,2 kg/s a variação da temperatura foi de 2,3ºC e a variação na 
qualidade do vapor foi de 1,6%. 

 
 
Palavras-chave: CLF, Método dos Volumes Finitos, Método das Diferenças 

Finita 

TITLE: THERMO-HYDRAULIC MODEL FOR THE PREDICTION OF A FIELD 

OF FRESNEL LINEAR COLLECTORS FOR THE PRODUCTION OF POWER 

Abstract 

 

In this paper, a comparative analysis was performed between the numerical 
methods of Finite Volumes and Finite Differences. The numerical methods allow 
solving simultaneously the equations of mass conservation, linear momentum 
and the energy equation in a Linear Fresnel Concentrator (LFC). In LFC, the 
working fluid used is water that has a phase change in the length of the tubes. In 
the analysis, different mass flows were used, keeping the Direct Normal 
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Irradiance (DNI) constant at 700 W/m2, tube length of 384 meters, outside 
diameter 33.4 mm and internal diameter 26.7 mm. The results showed small 
variation in the temperature and steam quality. The temperature variation within 
the mixing region, with mass flow of 0.1 kg/s, was 1°C and the variation in steam 
quality was 3.5%. For a mass flow of 0.2 kg/s, the temperature variation was 
2.3°C and the steam quality variation was 1.6%. 

 
 
Keywords: FLC, Finite Volume Method, Finite Differences Method. 
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TÍTULO: Modelagem computacional da interação entre painéis de alvenaria e 

estrutura de transição em concreto armado considerando o efeito construtivo. 

Resumo 

A alta velocidade de construção de edifícios em Alvenaria Estrutural é uma 
realidade. A utilização de estruturas de transição em concreto armado tem 
possibilitado o uso de pilotis como vagas de garagem ou espaços de 
convivência. Nesse contexto, essas estruturas são solicitadas precocemente 
com cargas elevadas sem haver adquirido a rigidez necessária adotada no 
projeto estrutural. Os modelos empregados consistiram na discretização das 
paredes e da viga de transição utilizando-se uma modelagem recente com 
elementos finitos de barra desenvolvido por Nascimento Neto et al. (2014), 
denominado modelo de pórtico equivalente. Para as análises, foi adotada 
tipologia típica de edifício de alvenaria estrutural com 21 pavimentos sobre 
estrutura de transição em concreto armado a partir do qual foram escolhidas 
diferentes tipologias de painéis. Para considerar o efeito construtivo, as 
propriedades mecânicas do concreto tiveram seus valores modificados conforme 
a idade. As tensões na base da parede na interface parede-viga apresentaram 
diferenças significativas com relação à análise sem estágios construtivos. Na 
viga de suporte, os esforços também apresentaram tal comportamento, exceto 
para a força cortante. A análise por estágios construtivos também demonstrou 
consideráveis alterações na deformada da estrutura. Portanto, a Análise por 
estágios construtivos merece atenção na prática dos projetos de edifícios em 
alvenaria estrutural sobre estrutura de transição em concreto armado. 
 
Palavras-chave: Modelagem computacional;Estágios de construção;Interação 

Parede-viga; 

TITLE: Computational modeling of the interaction between masonry panels and 

transition structure in reinforced concrete considering the constructive effect. 

Abstract 

The high-speed construction of buildings in structural masonry is a reality. The 
use of transitional structures in reinforced concrete has enabled the use of Pilotis 
as garage vacancies or living spaces. In this context, these structures are 
requested early with high loads without having acquired the necessary rigidity 
adopted in the structural design. The employed models consisted of the 
discretization of the walls and the transition beam using a recent modeling with 
finite elements of bar developed by Nascimento Neto et al. (2014), called the 
equivalent portico model. For the analyses, it was adopted typical type of 
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structural masonry building with 21 pavements on structure of transition in 
reinforced concrete from which different types of panels were chosen. To 
consider the constructive effect, the mechanical properties of the concrete had 
their values modified according to age. The tensions at the base of the wall in the 
wall-beam interface showed significant differences in relation to the analysis 
without constructive stages. On the support beam, the efforts also presented such 
behavior, except for the cutting force. Construction-stage analysis also 
demonstrated considerable changes in the structure's deformation. Therefore, 
the analysis by constructive stages deserves attention in the practice of the 
projects of buildings in structural masonry on structure of transition in reinforced 
concrete. 
 
Keywords: Computational modeling; Construction stages; wall-beam interaction; 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1582 

 

CÓDIGO: ET0758 

AUTOR: PAULO RICARDO LOPES 

ORIENTADOR: MARCELA MARQUES VIEIRA 

 

 

TÍTULO: Estudo petrográfico das turmalinas em rochas siliciclasticas da 

formação Tombador e formação Açuruá, Chapada Diamantina-BA 

Resumo 

O Grupo Paraguaçu, datado do paleoproterozóico, é subdividido nas formações 
Mangabeira e Açuruá. A Formação Açuruá foi depositada na fase pós-rifte da 
Bacia do Espinhaço Oriental e é representante da transgressão marinha sobre 
os depósitos continentais da Formação Mangabeira. Ela é formada por 
metargilitos, metarritimito e metarenito. Já o Grupo Chapada Diamantina de 
idade mesoproterozóica é constituído pelas formações Tombador, Caboclo e 
Morro do Chapéu. É constituída por rochas siliciclásticas, fracamente 
deformadas e de baixo grau metamórfico, pertencentes ao Supergrupo 
Espinhaço. Os processos diagenéticos são os principais controladores na 
redução da porosidade e da permeabilidade em rocha siliciclásticas. O 
entendimento desses processos é fundamental para a compreensão dos 
impactos causados no armazenamento de fluidos, como por exemplo, em 
reservatórios de hidrocarbonetos ou em aquíferos. O estudo petrográfico e 
petrológico de rochas siliciclásticas se baseia na análise microscópica de seções 
delgadas com o propósito de identificar os constituintes mineralógicos primários 
e processos diagenéticos. Apesar de ambas as Formações já serem estudadas, 
o estudo relacionado a alguns processos diagenéticos que as afetaram, como, 
por exemplo, a ocorrência de turmalina autigênica, bem documentada, mas 
pouco pesquisada, ainda é necessário. O trabalho procura elucidar a gênese, 
características e ocorrência desse mineral diagenético nessas formações. 
 
Palavras-chave: Fm Tombador. Fm Açuruá. Processos diagenéticos. Turmalina 

Autigênica. 

TITLE: Petrography study of the tourmalines in siliciclastic rocks of the formation 

Tombador and formation Açuruá, Chapada Diamantina-BA 

Abstract 

The Paraguaçu Group, dated to the paleoproterozoic, is subdivided into the 
Mangabeira and Açuruá formations. The Açuruá Formation was deposited in the 
post-rift phase of the Eastern Espinhaço Basin and is representative of the marine 
transgression on the continental deposits of the Mangabeira Formation. It is made 
up of metargillites, metharithymite and metarenite. The Chapada Diamantina 
Group of mesoproterozoic age consists of the Tombador, Caboclo and Morro do 
Chapéu formations. It is constituted by siliciclastic rocks, weakly deformed and of 
low metamorphic degree, belonging to the Supergroup Espinhaço. Diagenetic 
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processes are the main controllers in the reduction of porosity and siliciclastic 
rock permeability. Understanding these processes is essential for understanding 
the impacts of fluid storage, such as on hydrocarbon reservoirs or aquifers. The 
petrographic and petrological study of siliciclastic rocks is based on the 
microscopic analysis of thin sections in order to identify the primary mineralogical 
constituents and diagenetic processes. Although both formations have already 
been studied, the study related to some diagenetic processes that affected them, 
such as the occurrence of well-documented but poorly researched autigenic 
tourmaline, is still necessary. The work seeks to elucidate the genesis, 
characteristics and occurrence of this diagenetic mineral in these formations. 
 
Keywords: Fm Tombador. Fm Açuruá. Diagenetic processes. Autigenic 

Tourmaline. 
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TÍTULO: Um estudo dos métodos de estimação das cadeias estocásticos com 

memória de alcance variável 

Resumo 

Cadeias estocásticas com memória de alcance variável, introduzida por 
Rissanen (1983), consiste em analisar uma porção do passado, chamado 
contexto, para predizer o próximo símbolo. Recentemente tem sido usado para 
modelar dados em diferentes áreas da ciência como biologia, linguística e 
música. Este trabalho busca definir essa família de cadeia estocástica, 
apresentar o algoritmo contexto, simular uma amostra e discutir os resultados 
obtidos. 
 
Palavras-chave: Cadeias de Markov, Árvore de contexto, algoritmo contexto. 

TITLE: A study of stochastic chains estimation methods with memory variable 

length. 

Abstract 

Stochastic chains with memory of variable length, introduced by Rissanen (1983), 
consists of analyzing a portion of the past, called context, to predict the next 
symbol. Recently, they have been used to model up scientific data in areas as 
different as biology, linguistics and music. This work seeks to define this family of 
stochastic chains, present the algorithm context, simulate a sample and discuss 
the results obtained. 
 
Keywords: Markov chains, Tree of context, Algorithm context. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de blendas poliméricas fécula/quitosana 

Resumo 

 

Foram realizadas as seguintes análises em filmes feitos a partir do amido da 
mandioca e em polipropileno: espessura, umidade, solubilidade e 
permeabilidade ao vapor de água. Comparando os dados do filme de amido com 
a literatura, observa-se que os filmes elaborados apresentaram espessura média 
de 0,142 ± 0,018 mm, semelhante com alguns trabalhos. A umidade (19,17 ± 
2,99%) também foi considerada coerente, porém a solubilidade obtida (48,93 ± 
7,20%) foi muito superior, indicando possíveis erros sistemáticos. Porém, ao 
comparar as propriedades de barreira, o filme se mostrou uma boa barreira ao 
vapor de água, apresentando valores de permeabilidade de 0,15 ± 0,02 g mm/m2 
h kPa, menores que aqueles encontrados na literatura para filmes a base de 
mandioca. Apenas quando comparado com o polipropileno o filme se mostrou 
uma barreira mais permeável. Desta forma, devem ser feitos outros estudos, 
incorporando agentes naturais para manter o filme biodegradável, mas ao 
mesmo tempo melhorar essas propriedades para se tornar uma embalagem 
adequada para alimentos. 

 
 
Palavras-chave: amido, mandioca, filme, espessura, solubilidade, 

permeabilidade 

TITLE: Development of starch-chitosan polymeric blen 

Abstract 

 

The following analysis were made based on films made from cassava starch and 
in polypropylene: thickness, moisture content, water solubility e water vapor 
permeability. Comparing the cassava starch films data with the literature, it is 
observed that the elaborated films show average thickness of 0.142 ± 0.018 mm, 
similar to some papers. Moisture content (19.17 ± 2.99%) was also deemed 
coherent, but the obtained solubility (48.93 ± 7.20%) was much higher, indicating 
possible systematic errors. However, when comparing barrier properties, the 
films is shown to be a good water vapor barrier, presenting permeability values 
of 0.15 ± 0.02 g mm/m2 h kPa, less than those found on the cassava starch films 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1586 

 

literature. Only when compared with the polypropylene the films is shown to be a 
more permeable barrier. Thus, other studies must be made, incorporating natural 
agents to keep the film biodegradable, but at the same time improving those 
properties so it can become a suitable package for food. 

 
 
Keywords: starch, cassava, film, thickness, solubility, water vapor permeability 
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TÍTULO: Utilizando técnicas de síntese de população estelar para determinar o 

quantitativo de estrelas análogas e gêmeas solares na missão Kepler. 

Resumo 

    Utilizando o método de síntese de população estelar, com o código Trilegal 
(TRIdimensional modeL of thE GALaxy), simular estrelas e suas propriedades 
físicas, como metalicidade, gravidade superficial, temperatura superficial etc. 

 

    Os dados obtidos com o Trilegal irão complementar os dados fotométricos 
fornecidos pela sonda espacial Kepler, no qual auxiliará na classificação de 
estrelas Análogas e Gêmeas Solares. 

 
Palavras-chave: TRILEGAL, gêmeas solares, análogas solares 

TITLE: Using techniques of stellar population synthesis to determine the 

quantitative of analogous and twin solar stars in the Kepler mission 

Abstract 

 

    Using the stellar population synthesis method, with TRILEGAL code 
(TRIdimensional modeL of thE GALaxy), make simulations of stars and your 
physical properties, like metallicity, surface gravity, effective temperature etc. 

 

    The data obtained with TRILEGAL will complement the photometric data 
provided by KEPLER, which will help in the classification of Stellar Analogues 
and Solar Twins. 

 
 
Keywords: TRILEGAL, solar twins, solar analogues 
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TÍTULO: "Síntese de pontos quânticos e sua imobilização em materiais têxteis: 

Avaliação da atividade inseticida e de repelência ao Aedes Egypti." 

Resumo 

Doenças transmitidas por mosquitos afetam milhares de pessoas todos os anos 
e os métodos convencionais mais utilizados para combatê-los são o uso de 
repelentes, rede protetoras e inseticidas. O desenvolvimento de novos materiais 
com aplicações de repelência e ação inseticida se faz necessário, principalmente 
para casos em que os métodos tradicionais não são possíveis, como, por 
exemplo, para crianças abaixo de 6 meses. Dessa forma, nanomateriais vêm 
sendo desenvolvidos para aplicações médicas. No presente trabalho, o 
desenvolvimento de pontos quânticos e seu potencial efeito repelente será 
testado. Para isso, foram sintetizados pontos quânticos de TiO2 e imobilizados 
em malha de PLA. Realizaram-se análises de DRX, FRX e FTIR. Os pontos 
quânticos de TiO2 serão submetidos a ensaios larvicidas, com larvas L3 e L4 do 
Aedes aegypti. Pontos quânticos de ZnO também foram testados. A malha de 
PLA será submetida a ensaios de repelência aos mosquitos Aedes aegypti. Os 
pontos quânticos de TiO2 apresentaram estrutura cristalina tetragonal na fase 
anatase. Através da análise de FRX pode-se confirmar a presença de TiO2. A 
taxa de mortalidade das larvas com os pontos quânticos de ZnO foi satisfatória. 

 
Palavras-chave: Pontos quânticos; TiO2; Nanotecnologia; Material têxtil; 

Mosquito 

TITLE: Synthesis of quantum dots and their immobilization in textile materials: 

Evaluation of insecticidal activity and repellency to Aedes aegypti 

Abstract 

 

Mosquito-borne diseases affect thousands of people every year and the 
conventional methods most used to combat them are the use of insect repellents, 
nets, and insecticides. The development of new materials with applications of 
insecticide and repellency is necessary, especially in cases where traditional 
methods are not possible, such as for children under 6 months. In this way, 
nanomaterials have been developed for medical applications. In this paper, the 
development of quantum dots and their potential repellent effect will be tested. 
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For this, TiO2 quantum dots were synthesized and immobilized in fabric of PLA. 
Analyzes of XRD, FRX and FTIR were performed. The TiO2 quantum dots will 
be submitted to larvicidal tests, with Aedes aegypti L3 and L4 larvae. ZnO 
quantum dots have also been tested. The fabric of PLA will undergo repellency 
tests on Aedes aegypti mosquitoes. The TiO2 quantum dots showed tetragonal 
crystalline structure in the anatase phase. Through the analysis of FRX the 
presence of TiO2 can be confirmed. The mortality rate of the larvae with the ZnO 
quantum dots was satisfactory. 

 
 
Keywords: Quantum dots; TiO 2; Nanotechnology; Textile materials; Mosquito 
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TÍTULO: Divulgação e popularização da Física através de redes sociais . 

Resumo 

A divulgação cientifica, é um pilar para que os alunos sejam incentivados a ver 
a ciência como algo interessante e acessível. Tendo isto em vista, o projeto de 
extensão denominado: Conectados com a Ciência (Inclusão cientifica de escolas 
e estudantes e divulgação em redes sociais), tem como intuito alcançar o maior 
numero de estudantes possível, com seus vídeos explicativos e experimentais, 
desta forma, tornando o aprendizado muito mais dinâmico e fazendo com que a 
facilidade de assimilação da ciência seja muito mais clara. 
 

Os vídeos para a divulgação foram feitos baseados nos conteúdos que são 
abordados no segundo ano do ensino médio, com uma ênfase na parte de física 
térmica, óptica e ondas. Foram feitos uma serie de vídeos sem sequencia de 
conteúdos pré-definida, os mesmos foram publicados em dois meios de 
comunicação, sendo o principal deles: youtube e o secundário: facebook. 

 
  
 
Palavras-chave: Divulgação. Ciência. Física. Meios de comunicação. 

TITLE: Dissemination and popularization of physics through social networks 

Abstract 

 

Scientific dissemination is a pillar for students to be encouraged to view science 
as something interesting and accessible. With this in view, the extension project 
called: Connected with Science (Scientific Inclusion of Schools and Students and 
Dissemination in Social Networks) aims to reach as many students as possible 
with its explanatory and experimental videos, in this way, making learning much 
more dynamic and making the ease of assimilation of science much clearer. 

 

The videos for the release were made based on the content that is addressed in 
the second year of high school, with an emphasis on the part of thermal physics, 
optics and waves. A series of videos were made without sequencing of pre-
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defined contents, the same ones were published in two media, being the main 
one of them: youtube and the secondary one: facebook. 

 

  

 
 
Keywords: Disclosure. Science. Physical. Media. 
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ORIENTADOR: CLAUDIO MOISES SANTOS E SILVA 

 

 

TÍTULO: Climatologia e análise de eventos extremos a partir de simulações via 

modelos dinâmicos regionais no Nordeste do Brasil 

Resumo 

O conhecimento das variáveis meteorológicas é necessário para o entendimento 
e caracterização da climatologia de uma determinada localidade. O presente 
trabalho buscou estabelecer uma relação entre a temperatura e o regime de 
chuva do nordeste brasileiro, para a melhor compreensão de eventos extremos 
que ocorrem na região e causam prejuízos humanos, animais e biológicos. Para 
tal, utilizou-se a modelagem dinâmica, através do modelo do ReGCM4. A 
pesquisa foi feita para o período de 1981 a 2010, no nordeste brasileiro, e 
verificou-se que o modelo apresentou de forma adequada a relação entre a 
temperatura e a precipitação. 
 
Palavras-chave: NEB, modelagem dinâmica, temperatura, precipitação. 

TITLE: CLIMATOLOGY AND EXTREME EVENTS ANALYSIS FROM THE 

SIMULATIONS VIA REGIONAL DYNAMIC MODELS IN NORTHEAST BRAZIL. 

Abstract 

The knowledge of the meteorological variables is necessary for the 
understanding and climatology characterization in a certain locality. The objective 
of present work is to establish a relationship between the temperature and the 
rainfall regime in the Brazilian northeast, in order to better understand the 
extreme events occured in the region, causing human, animal and biological 
damages. For this, regional dynamic modeling was used, using the RegCM4 
model. The research was performed for 1981 to 2010 period, in the Brazilian 
northeast, and it was verified a suitable relatioship between temperature and 
precipitation. 
 
Keywords: NEB, dynamic modeling, temperature, precipitation. 
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CÓDIGO: ET0788 

AUTOR: ALISSON GABRIEL BRITO GOIS 

ORIENTADOR: VANESSA CRISTINA SANTANNA 

 

 

TÍTULO: Estudo da recuperação de petróleo por embebição em tensoativo 

Resumo 

O contexto no qual o Brasil está inserido na indústria petrolífera demanda 
enormes desafios técnicos para explorar e produzir reservas. Um fator 
determinante a ser considerado é o tipo de rocha predominante na formação de 
suas reservas, principalmente o calcário, que apresenta molhabilidade favorável 
ao óleo, fator que diminui a recuperação do petróleo. Uma maneira de melhorar 
as condições de molhabilidade do reservatório é através dos métodos químicos 
envolvendo tensoativos, que têm a capacidade de se adsorver em interfaces e 
superfícies de acordo com sua afinidade, podendo inverter a molhabilidade da 
rocha, facilitando o fluxo de óleo e melhorando sua recuperação. O presente 
trabalho tem por objetivo determinar quais são os parâmetros que influenciam 
na recuperação de petróleo por embebição de tensoativo. Para isso, foram 
utilizados os tensoativos selecionados do estudo de adsorção realizado no plano 
de trabalho anterior. Também foi verificada a influência do pH das soluções de 
tensoativo na adsorção em rocha calcária, através de medidas de potencial zeta. 
 
Palavras-chave: Tensoativo, adsorção, molhabilidade, calcário. 

TITLE: Analysis of the wettability of limestone by adsorption of ionic and nonionic 

surfactants. 

Abstract 

The context in which Brazil is inserted in the oil industry demands enormous 
technical challenges to exploit and produce reserves. A determining factor to be 
considered is the type of rock predominant in the formation of its reserves, mainly 
limestone, which presents favorable wettability to the oil, a factor that diminishes 
the oil recovery. One way to improve the wettability of the reservoir is through the 
chemical methods involving surfactants, which have the ability to adsorb at 
interfaces and surfaces according to their affinity, which can reverse the 
wettability of the rock, facilitating the flow of oil and improve its recovery. The 
present work aims to determine which are the parameters that influence the oil 
recovery by soaking of surfactant. For this, the surfactants selected from the 
adsorption study carried out in the previous work plan were used. It was also 
verified the influence of the pH of the surfactant solutions on the adsorption in 
limestone, through measurements of zeta potential. 
 
Keywords: Surfactants, adsorption, wettability, limestone. 
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TÍTULO: Síntese e estudo das propriedades fotocatalíticas do molibdato de 

cálcio 

Resumo 

Os cristais de CaMoO4 foram preparados por um método controlado de co-
precipitação e processados em um sistema hidrotermal doméstico assistido por 
micro-ondas com dois surfactantes diferentes (4-dimetilaminobenzoato de etila 
e dianidrido 1,2,4,5-benzenotacarboxílico). As estruturas correspondentes foram 
caracterizadas por técnicas de difração de raios X e refinamento de Rietveld, 
espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, espectroscopia de 
absorção ultravioleta-visível e medidas de protoluminescência. Microscopia 
eletrônica de varredura de emissão de campo foi usada para (112), (100), (110), 
(101), e (111) superfícies de CaMoO4, e suas transformações morfológicas 
foram investigadas através de cálculos sistemáticos de primeiros princípios 
dentro do método da teoria do funcional da densidade. no nível B3LYP. A análise 
das estruturas superficiais mostrou que as propriedades eletrônicas estavam 
associadas à presença de clusters não-coordenados [CaOx (x = 5 e 6) e [MoOy] 
(y = 4 e 3). As energias das superfícies relativas foram ajustadas para prever um 
mapa completo das morfologias disponíveis através de uma abordagem de 
construção de Wulff. O resultado revela que as morfologias experimentais e 
teóricas obtidas coincidem quando as energias superficiais das superfícies (001) 
e (101) aumentam, enquanto a energia superficial da faceta (100) diminui 
simultaneamente. 
 
Palavras-chave: CaMoO4; Método hidrotermal assistido por micro-ondas; 

Morfologia 

TITLE: Experimental and theoretical study to explain the morphology of CaMoO4 

crystals 

Abstract 

CaMoO4 crystals were prepared by a controlled co-precipitation method and 
processed in a domestic microwave-assisted hydrothermal system with two 
different surfactants (ethyl 4-dimethylaminebenzoate and 1,2,4,5-
benzenetracarboxylic dianhydride). The corresponding structures were 
characterized by X-ray diffraction and Rietveld refinement techniques, Fourier 
transform infrared spectroscopy, ultraviolet-visible absorption spectroscopy, and 
protoluminescence measurements. Field emission scanning electron microscopy 
was used to (112), (100), (110), (101), and (111) surfaces of CaMoO4, and their 
morphological transformations were investigate through systematic first-
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principles calculations within the density functional theory method at the B3LYP 
level. Analysis of the surface structures showed that the eletronic properties were 
associated with the presence of undercoordinated [CaOx (x = 5 and 6) and 
[MoOy] (y = 4 and 3) clusters. The relative surfaces energies were tuned to 
predict a complete map of the morphologies available through a Wulff 
construction approach. The result reveal that the experimental and theoretical 
morphologies obtained coincide when the surface energies of the (001) and (101) 
surfaces increase, while the surface energy of the (100) facet decreases 
simultaneously. 
 
Keywords: CaMoO4; Microwave-assisted hydrothermal method, morphology 
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ORIENTADOR: DEBORA MACHADO DE OLIVEIRA MEDINA 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS 

INFORMÁTICOS E DE TELECOMUNICAÇÕES EM ASSISTENCIAS 

TÉCNICAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NATAL 

Resumo 

 

    À medida que cresce o número de equipamentos eletroeletrônicos fabricados 
consequentemente aumenta o volume de material retirado da natureza para a 
sua fabricação e se multiplicam os resíduos gerados, que não possuem ainda 
uma gestão apropriada pós-consumo. Os descartes de componentes abordados 
no trabalho são classificados como resíduos eletroeletrônicos da “linha verde”, 
considerados potenciais causadores de impacto devido à presença de metais 
pesados, tais como chumbo, cádmio, mercúrio entre outros. Com isso, é 
imprescindível que as empresas de assistência técnicas de equipamentos 
eletroeletrônicos tenham um sistema de gestão capaz de assegurar o correto 
manuseio, acondicionamento, tratamento e destinação adequada desse tipo de 
resíduo. O objetivo deste estudo é fazer uma análise da gestão dos resíduos de 
equipamentos informáticos e de telecomunicações em assistências técnicas 
localizadas no município de Natal. Foi feito um levantamento das assistências 
localizadas no município através de consultas a internet, em seguida foi 
elaborado um questionário referente à gestão dos resíduos eletroeletrônicos e 
por fim a aplicação do mesmo por meio de visitas aos locais escolhidos. Como 
produto final, foram construídos gráficos e tabelas para a análise e que tem como 
principais destaques: o desconhecimento por parte das assistências da 
quantidade de resíduos gerada, do local para onde estão sendo levados após o 
descarte e a ausência de um sistema de logística reversa. 

 
 
Palavras-chave: Gestão de resíduos eletroeletrônicos, assistências técnicas; 

TITLE: ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF RESIDUES OF COMPUTER 

EQUIPMENT AND TELECOMMUNICATIONS IN TECHNICAL ASSISTANCE 

LOCATED IN THE MUNICIPALITY OF NATAL 

Abstract 
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     As the number of manufactured electronic equipment increases, so does the 
volume of material withdrawn from nature for its manufacture, and the generated 
waste, which does not yet have an appropriate management after consumption, 
is multiplied. The discards of components approached in the work are classified 
as "green line" electro-electronic residues, considered to be potential impact 
factors due to the presence of heavy metals, such as lead, cadmium, mercury 
and others. With this, it is essential that the technical assistance companies of 
electrical and electronic equipment have a management system capable of 
ensuring the correct handling, packaging, treatment and proper disposal of this 
type of waste. The objective of this study is to make an analysis of the waste 
management of computer and telecommunications equipment in technical 
assistance located in the municipality of Natal. It was made a survey of the 
assistance located in the municipality through Internet consultations, followed by 
a questionnaire regarding the management of electronic and electronic waste 
and finally the application of the same through visits to the chosen sites. As a 
final product, graphs and tables were constructed for the analysis, which has as 
main highlights: the unawareness by assists of the amount of waste generated, 
the place where they are being taken after disposal and the absence of a reverse 
logistics system. 

 
 
Keywords: Electronic waste management, technical assistance; 
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO SUBJETIVA DO CENTRO MÉDIO DA ALTA 

SUBTROPICAL: ANÁLISES PRELIMINARES 

Resumo 

O presente trabalho buscou estabelecer o ciclo anual dos centros das Altas 
Pressões Subtropicais do Atlântico Sul (ASAS), com o objetivo de, através da 
análise da circulação atmosférica média sobre a América do Sul (AS) e Oceano 
Atlântico Sul, fosse possível observar sua influência na anomalia de precipitação, 
tanto favorável, quanto desfavorável, sobre a região da costa do nordeste do 
brasil. Utilizou-se dados de médias mensais da Pressão ao Nível Médio do Mar 
(PNM) da Reanálise 1 (Kalnay et al., 1996) do NCEP/NCAR, durante o período 
de 01/1979 a 12/2016. Foi possível perceber que nos meses de Maio, Junho, 
Julho, Agosto e Setembro, o centro da ASAS localiza-se mais ao norte, entre o 
Rio Grande do Sul e o Sul de Minas Gerais (28ºS-30ºS) e mais próximo à costa 
da AS e nos meses de Janeiro, Março, Abril, Outubro, Novembro e Dezembro o 
sistema atuou mais (a leste) da AS, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai (30ºS-
33ºS). Durante o período em que o sistema está mais ao norte, o padrão de 
precipitação anômalo médio sobre grande parte da costa leste da América do 
Sul é negativo, em contrapartida quando está mais ao sul, o padrão de 
precipitação é positivo. 
 
Palavras-chave: ASAS, Costa Leste do Brasil, Precipitação. 

TITLE: SUBJECTIVE IDENTIFICATION OF THE MIDDLE CENTER OF 

SUBTROPICAL ALTA: PRELIMINARY ANALYZES 

Abstract 

The present work aimed to establish the annual cycle of the South Atlantic 
Subtropical High Pressure (ASAS) centers, with the objective of analyzing the 
average atmospheric circulation over South America (AS) and the South Atlantic 
Ocean. influence on the precipitation anomaly, both favorable and unfavorable, 
on the northeast coast region of Brazil. Data from the mean sea level pressure 
(NMS) of the NCEP / NCAR Reanalysis 1 (Kalnay et al., 1996) were used monthly 
during the period from 01/1979 to 12/2016. It was possible to notice that in the 
months of May, June, July, August and September, the ASAS center is located 
to the north, between Rio Grande do Sul and South of Minas Gerais (28ºS-30ºS) 
and closest to the coast (AS), and in the months of January, March, April, 
October, November and December, the system operated more (east) of AS, 
between Rio Grande do Sul and Uruguay (30ºS-33ºS). During the period when 
the system is further north, the average anomalous precipitation pattern over 
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much of the eastern coast of South America is negative, in contrast when it is 
further south, the precipitation pattern is positive. 
 
Keywords: ASAS, East Coast of Brazil, Precipitation. 
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TÍTULO: ESTUDO DE PROPRIEDADES FÍSICAS DE NUVENS CIRRUS EM 

NATAL UTILIZANDO DADOS DO SISTEMA LIDAR-DUSTER 

Resumo 

 

As nuvens cirrus são as nuvens mais altas da atmosfera e ocorrem geralmente 
entre 7 e 18 km, possuindo necessariamente cristais de gelo em sua 
composição. Com papel ainda incerto de influência no clima, têm sido vistas 
como elementos atmosféricos importantes de serem estudados. Sistemas Lidar 
(LIght Detecting and Ranging) têm mostrado eficiência no levantamento de suas 
características auxiliando na sua melhor parametrização em modelos 
atmosféricos e climáticos. Nesse trabalho, foi realizado um levantamento das 
características físicas de nuvens cirrus, para janeiro e fevereiro dos anos 2017 e 
2018, na atmosfera de Natal usando dados do Lidar DUSTER (5.84 S 35.20 W), 
uma parceria UFRN/IPEN-SP. Nuvens de espessuras mais finas e tênues 
geralmente ocorreram em regiões do topo da troposfera, em torno de 16,0 km. 
Nuvens com maior extensão vertical em torno de 12,0 km. As alturas de 
ocorrência de cirrus variaram entre o mínimo de 7,0 km ao máximo de 16,0 km, 
com maior frequência à uma altura média de 12,0 km. As nuvens tiveram 
representatividade considerável sob a região, correspondendo à 67% das 
medidas realizadas. Os dados do Lidar DUSTER demonstram ser eficazes na 
identificação de nuvens cirrus sobre a atmosfera da cidade e podem ser usados 
para estudos futuros contribuindo para a melhor compreensão do 
comportamento e do papel das mesmas na região de estudo. 

 
 
Palavras-chave: Nuvens Cirrus. Lidar. DUSTER. 

TITLE: STUDY OF CIRRUS CLOUDS PHYSICAL PROPERTIES AT NATAL 

USING DATA OF LIDAR-DUSTER SYSTEM 

Abstract 

Cirrus clouds are the highest clouds in the atmosphere occurring generally from 
7 to 18 km, having necessarily ice crystals in their composition. They still have an 
uncertain influence role in climate, therefore are seen as important atmospheric 
elements to be studied. Lidar systems (LIght Detecting and Ranging)have shown 
efficiency in the collection of cirrus characteristics which can help in its better 
parameterization in climatic and atmospheric models. In this work a collection of 
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physical characteristics of cirrus was carried out, for January and February of 
2017 and 2018, at Natal’s atmosphere using Lidar DUSTER’s data (5.84 S 35.20 
W), a partnership UFRN/IPEN-SP. Clouds with thinner depths and tenuous are 
observed at the top regions of troposphere, around 16.0 km. Clouds with bigger 
vertical extensions are found around 12.0 km. Cirrus height of occurrence varied 
from a minimum of 7.0 km and maximum 16.0 km and most frequently occurred 
at an average height of 12.0 km. Those clouds had a considerable 
representativeness over the region corresponding to 67% of measured days. The 
Lidar DUSTER demonstrated to be effective identifying cirrus clouds over the 
city’s atmosphere and can be used for future studies contributing to a better 
comprehension of their behavior and role within the region of study. 
 
Keywords: Cirrus Clouds. Lidar. DUSTER. 
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TÍTULO: Um novo modelo autorregressivo de primeira ordem para séries 

temporais que assumem valores nos inteiros 

Resumo 

Modelos para séries temporais de valores inteiros têm sido um tema frequente 
considerado por vários autores em suas pesquisas. Particularmente, em sua 
grande maioria, os modelos são propostos para séries temporais que 
representam contagens ao longo do tempo e apenas alguns deles consideram 
os casos em que a série considerada também assume valores inteiros negativos. 
O principal objetivo deste trabalho é propor um novo modelo que seja capaz de 
modelar séries temporais de valores no conjunto dos números inteiros (valores 
não-negativos e negativos), que também sirva como ferramenta para o 
tratamento de séries temporais inteiras com componentes de tendência e 
sazonalidade. As principais propriedades do processo são obtidas. 
Consideramos os estimadores de Yule-Walker e o método da máxima 
verossimilhança como métodos de estimação para os parâmetros 
desconhecidos. Um estudo de simulação de Monte Carlo é realizado, em que 
consideramos vários cenários interpretativos, afim de avaliar a performance dos 
estimadores propostos, em que o estimador de máxima verossimilhança 
condicional obteve melhores resultados. Finalmente, aplicamos o modelo 
proposto a um conjunto de dados reais que representa o aumento ou a 
diminuição absoluta do número de casos de poliomielite em relação ao mês 
anterior nos Estados Unidos e comparamos com um modelo semelhante 
proposto em Anderson e Karlis (2014). 
 
Palavras-chave: Distribuição Laplace Discreta. Sazonalidade. Tendência. 

TITLE: A new first-order autoregressive model for time series on integers 

Abstract 

Models for integer-valued time series have been a frequent theme considered by 
several authors in their research. Particularly, for the most part, the models are 
proposed for time series that represent counts over time and only a few of them 
consider the cases in which the series considered also assumes negative integer 
values. The aims of this work is to propose a new model that is able to model 
integer-valued time series of values in the set of integers (nonnegative and 
negative values), which also suits as a tool for handling integer-valued time series 
with components of trend and/or seasonality. The main properties of the process 
are obtained. We consider the Yule-Walker estimators and the maximum 
likelihood method as estimation methods for the unknown parameters. A Monte 
Carlo simulation study is performed, in which we consider several interpretive 
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scenarios, in order to evaluate the performance of the proposed estimators, in 
which the conditional maximum likelihood estimator obtained better results. 
Finally, we apply the proposed model to a real dataset that represents the 
absolute increase or decrease in the number of cases of polio compared to the 
previous month in the United States and compared with a similar model proposed 
in Anderson and Karlis (2014). 
 
Keywords: Seasonality. Skew discrete Laplace distribution. Trends 
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TÍTULO: Estudo comparativo entre modelagem experimental e recomendações 

da UIT para o canal satélite afetado por chuvas tropicais e equatoriais. 

Resumo 

Pesquisa do estado da arte em modelos de canal de radiopropagação fixo 
satélite com base nas recomendações pertinentes da UIT (União Internacional 
de Telecomunicações) para assim realizar a implementação, teste e execução 
de algoritmos de modelagem do canal rádio. Dessa maneira possibilitando a 
comparação entre abordagens experimentais e teóricas. 
 
Palavras-chave: Chuva, atenuação, satélite, clima Equatorial e Tropical 

TITLE: Comparative study between experimental modeling and ITU 

recommendations for the satellite channel affected by tropical and equatorial 

rains. 

Abstract 

State-of-the-art research on satellite fixed radio-propagation channel models 
based on the relevant recommendations of the International Telecommunication 
Union (ITU) to carry out the implementation, testing and execution of radio 
channel modeling algorithms. In this way, it is possible to compare experimental 
and theoretical approaches. 
 
Keywords: Rain, attenuation, satellite, Equatorial and Tropical climate 
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TÍTULO: MODELO MATEMÁTICO PARA O CÁLCULO DAS PERDAS ÓPTICAS 

DO CAMPO DE HELIOSTATOS NUMA USINA SOLAR DE TORRE CENTRAL 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um algoritmo matemático para 
simular o comportamento do campo de heliostatos em usinas solares de torre 
central, a fim de estimar os mecanismos de perda óptica desses sistemas e, 
consequentemente, auxiliar no desenvolvimento de novos projetos. Os 
mecanismos de perda calculados no programa são refletividade, efeito cosseno, 
atenuação atmosférica, desfocagem, bloqueio e sombreamento; de acordo com 
a localização geográfica da planta e o arranjo de espelhos no campo. Nos 
resultados, a validação do modelo é feita através de valores de referência 
encontrados na literatura, bem como um estudo de caso investigando diferentes 
configurações em campos localizados em baixas latitudes. As simulações foram 
realizadas para a cidade de Natal-RN (S 05° 47' 42" O 35° 12' 32") utilizando 
duas configurações distintas: um campo circular e um campo sul, que 
apresentaram eficiências de 67,0% e 60,3%, respectivamente. 
 
Palavras-chave: Perdas ópticas, Campo de heliostatos, CSP, Usina de torre 

solar 

TITLE: MATHEMATICAL MODEL FOR OPTICAL LOSSES CALCULATION IN 

HELIOSTAT FIELDS IN SOLAR TOWER POWER PLANTS 

Abstract 

 

This study aims to develop a mathematical algorithm to simulate the heliostat 
field behavior in solar tower power plants in order to estimate the optical loss 
mechanisms of these systems and consequently to assist in new projects design. 
The loss mechanisms calculated in the code are reflectivity, cosine effect, 
atmospheric attenuation, spillage, blocking and shadowing; according to the 
geographical location of the plant and the mirrors arrangement in the field. In 
results, the model validation is done through reference values found in the 
literature, as well as a case study investigating different configurations in fields 
located in low latitudes. The simulations were performed for the city of Natal-RN 
(S 05 ° 47'42 "O 35 ° 12 '32") using two different configurations: a circular field 
and a south field, which have presented efficiencies of 67.0% and 60 , 3%, 
respectively. 
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Keywords: Optical Losses, Heliostat Field, CSP, Solar Tower Plant 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1607 

 

CÓDIGO: ET0817 

AUTOR: RAFAELLE SELES DA SILVA SANTOS 

ORIENTADOR: SAULO ROBERTO DE OLIVEIRA VITAL 

 

 

TÍTULO: Mapeamento geomorfológico do Seridó Potiguar 

Resumo 

Este trabalho objetivou realizar um mapeamento geomorfológico do Seridó 
Potiguar, utilizando a metodologia de mapeamento geomorfológico proposta por 
Ross (1992). O material principal utilizado para a referida caracterização foram 
os dados obtidos do SRTM (Shuttle Radar TopographicMission)/NASA, com 
resolução de 30 m, nos quais foram obtidos curvas de nível, sombreamento do 
relevo e declividade. Para a execução do mapeamento seguiu-se, inicialmente, 
a proposta metodológica de Ross (1992), que permite a hierarquização do relevo 
em táxons, com adaptações para o ambiente semiárido, baseando-se nos 
trabalhos de Diniz et al. (2017) e Cavalvanti et al. (2016). A proposta inicial do 
presente trabalho é mapear o relevo até o 4º táxon, na escala de 1:100.000. 
Assim, a escala adotada permitiu a representação das Unidades 
Morfoestruturais, Subunidades Morfoesculturais e Modelados. No primeiro táxon 
foi identificada a Unidade Morfoestrutural: Cinturão Orogênico Brasiliano; no 
segundo as Unidades Morfoesculturais: a Depressão Sertaneja e o Planalto da 
Borborema; no terceiro as Subunidades Morfoesculturais: Inselbergs e Maciços 
residuais; e no quarto os Modelados, associados aos ambientes de denudação: 
Pedimentos e Encostas. Ainda em ambiente SIG, foi elaborado um mapa de 
declividade, no qual se constatou que o relevo na área de estudo, no geral, varia 
de plano a suave ondulado, apresentando vertentes íngremes nas unidades 
fisiográficas que correspondem aos Inselbergs e Maciços Residuais. 
 
Palavras-chave: Geomorfologia; Mapeamento; Seridó Potiguar. 

TITLE: Geomorphological Mapping of Seridó Potiguar 

Abstract 

This work aimed to perform a geomorphological mapping of SeridóPotiguar, 
using the methodology of geomorphological mapping proposed by Ross (1992). 
The main material used for this characterization was the data obtained from 
SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) / NASA, with a resolution of 30 m, in 
which level contours, relief shading and slope were obtained. In order to perform 
the mapping, Ross's methodological proposal was initially followed (1992), which 
allows hierarchization of the relief in taxa, with adaptations to the semi-arid 
environment, based on the works of Diniz et al. (2017) andCavalvanti et al. 
(2016). The initial proposal of the present work is to map the relief up to the 4th 
taxon, in the scale of 1: 100,000. Thus, the adopted scale permitted the 
representation of Morphostructural Units, Morpho-Cultural and Model Subunits. 
In the first taxon the Morphostructural Unit was identified: Brasilian Orogenic Belt; 
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in the second, the Morpho-cultural Units: the Sertaneja Depression and the 
Borborema Plateau; in the third the Morpho-cultural Subunits: Inselbergs and 
residual Massifs; and in the fourth the Modelados, associated to denudation 
environments: Pedimentos and Slopes. Also in a GIS environment, a slope map 
was elaborated, in which it was possible to verify that the relief in the study area, 
in general, varies from flat to smooth wavy, presenting steep slopes in the 
physiographic units that correspond to the Inselbergs and Residual Massifs. 
 
Keywords: Geomorphology; Mapping; Seridó Potiguar. 
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TÍTULO: Avaliação do desempenho da glicerina residual em fluidos de 

perfuração 

Resumo 

Do ponto de vista ambiental, os fluidos de perfuração vêm enfrentando diversas 
restrições de uso, em virtude das novas legislações, principalmente na Europa, 
pois geram resíduos de elevada toxicidade, como por exemplo aqueles contendo 
compostos aromáticos (provenientes de fluidos não aquosos). Dessa forma, há 
uma busca crescente por fluidos de menor toxicidade. Nesse contexto, a 
glicerina (Propan-1,2,3-triol) que vem sendo produzida durante a obtenção de 
biodiesel, vem se destacando como um possível substituinte de componentes 
dos fluidos de perfuração que apresentam restrições ambientais. No entanto, as 
suas propriedades devem ser avaliadas de acordo com as normas vigentes. 
Assim, o objetivo do presente estudo é avaliar o potencial da glicerina residual 
da produção de biodiesel como componente da formulação de um fluido de 
perfuração aquoso, no intuito de aprimorar o seu uso. A glicerina residual (bruta) 
necessita passar pelo processo de purificação. Neste estudo, a purificação foi 
realizada em dois estágios, sendo o primeiro com ácido fosfórico, para fazer a 
separação entre o glicerol e os sais e ácidos graxos (pré-purificação). Na 
segunda etapa, carvão ativado foi empregado para retirar pequenas impurezas, 
coloração e odores que ainda poderiam estar presentes (purificação). As 
amostras em estudo foram avaliadas quanto às suas propriedades físico-
químicas e espectroscópicas. Os resultados revelaram que o método de 
purificação foi eficiente para a glicerina analisada. 
 
Palavras-chave: Glicerina, fluido de perfuração, purificação 

TITLE: Evaluation of residual glycerin as drilling fluids 

Abstract 

The drilling fluids get a lot of restrictions to use, mainly in Europe, because they 
attack the environment, generating high toxicity residues, such as those 
containing aromatic compounds (from non-aqueous fluids). So, there is a growing 
search for lower toxicity fluids. In this context, the residual glycerin from biodiesel 
production (Propan-1,2,3-triol) has been emerging as a possible substitute for 
components of drilling fluids that have environmental restrictions. However, their 
properties should be evaluated according to the standards in force. So, the 
present study objective is to evaluate the residual glycerin of biodiesel production 
potential as an aqueous drilling fluid component, in order to improve its use. The 
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Residual glycerin needs to go through the purification process. The purification 
happened in two steps, the first one was used phosphoric acid to separate 
glycerol, salts and fatty acids (pre-purification). On the second step, it was used 
Activated charcoal to remove small impurities, staining and odors that could still 
be present (purification). The samples were evaluated for their physicochemical 
and spectroscopic properties. The results revealed that the purification method 
was efficient for the analyzed glycerin. 
 
Keywords: Glycerin, drilling fluid, purification 
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TÍTULO: Obtenção de HAp monofásica nanoestruturada: estudo do efeito da 

diluição dos reagentes em água e como isso afeta na morfologia e na 

microestrutura do biomaterial obtido 

Resumo 

Hidroxiapatita - HAp [Ca10(PO4)6(OH)2], um dos representantes mais utilizados 
do grupo dos materiais bioativos de fosfato de cálcio de origem sintética, 
desperta grande interesse na área biomédica devido a sua similaridade de 
composição e estrutura com a apatita biológica, material que representa 
aproximadamente 70% da composição óssea do homem e de outras espécies 
animais; além de outras propriedades como alta osteoindução, osteocondução 
e biocompatibilidade, que pode ser descrita como a capacidade de um material 
ser compatível com fluidos orgânicos, órgãos e tecidos vivos, sem que ocorram 
rejeições imunológicas, efeitos tóxicos ou nocivos. Esses materiais são 
comumente utilizados na forma de grãos porosos e blocos sinterizados ou 
porosos em diferentes aplicações médicas, tais como odontologia e a ortopedia. 
Este projeto se propôs a obter HAp nanoestruturada pelo método da síntese por 
reação de combustão, utilizando para isso dois combustíveis, a glicina e a ureia, 
para poder avaliar se o tipo de combustível, juntamente com o tipo de calcinação 
realizada a diferentes temperaturas, tipo de recipiente e diluição de reagentes 
em água, influencia diretamente na estrutura da HAp obtida, sabendo-se que 
existe uma relação direta entre método de síntese adotado e estrutura do 
material cerâmico obtido que, no caso da HAp, esta deve ser formada por grãos 
nanométricos para que a sua estrutura seja o mais similar possível à apatita 
biológica. 
 
Palavras-chave: Hidroxiapatita. Reação de combustão. Biomaterial. Calcinação. 

TITLE: OBTAINING OF NANOSTRUCTURED MONOPHASIC 

HYDROXYAPATITE: STUDY OF THE EFFECT OF DILUTION OF REAGENTS 

IN WATER AND HOW IT AFFECTS THE MORPHOLOGY AND 

MICROSTRUCTURE OF THE OBTAINED BIOMATERIAL 

Abstract 

Hydroxyapatite - HAp [Ca10(PO4)6(OH)2], one of the most used calcium 
phosphate synthetic biomaterials, attracts attention from biomedical area due to 
it's structure and composition similar to the phosphate in the bone tissue, also 
known as biological apatite, which represents 70% of humans and other animals 
bones composition, along with high osteoinduction, osteoconduction, 
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biocompatibility, described as the capacity of be compatible with organic fluids, 
organs and tissues, withourt immunological rejection, toxic or harmful effects. 
These materials are commonly used by the form of porous grains and 
synthesized blocks or porous in different medical applications, like odontology 
and orthopedics. This research work has the objective of obtaining nanometric 
HAp through combustion reaction synthesis, using glycine and urea as fuel, 
combined with different calcination temperatures, to evaluate the influence at the 
obtained HAp structure, containers' types, combustion mode and dilution of the 
reagents in water, knowing that synthesis method has a high influence on the 
structure of obtained ceramic material, as in HAp's case, which should be formed 
by nanometric grains so the structure can be the most similar as possible to the 
biological. 
 
Keywords: Hydroxyapatite. Combustion reaction. Biomaterial. Calcination. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1613 

 

CÓDIGO: ET0831 

AUTOR: ÊNIO CÉSAR AGUIAR VIEIRA 

ORIENTADOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS 

 

 

TÍTULO: Sensores e estratégia de controle local da velocidade das rodas para 

mini-robôs 

Resumo 

Este trabalho descreve a implementação de um controle local de velocidade em 
mini-robôs com o uso de um encoder e técnicas de controle PID. O controle local 
permitiria movimentos mais precisos e compensaria diferenças de 
comportamento inatas aos motores. 
 
Palavras-chave: Controle PID. Robótica. Futebol de Robôs. Controle de 

Velocidade. 

TITLE: Sensors and strategy for local control of speed in mini-robots' wheels 

Abstract 

 

This paper describes the implementation of a local velocity control in mini-robots 
with the use of an encoder and techniques of PID control. The local control allows 
movements with more precision and compensates intrinsic differences between 
motors. 

 
 
Keywords: PID Control. Robotics. Robot Soccer. Speed Control. 
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TÍTULO: Estudo da estiagem no RN e sua possível associação com a atividade 

solar através do projeto Revista MeteoroLógica 

Resumo 

Neste relatório apresenta-se um estudo das estiagens no Rio Grande do Norte 
focando em suas possíveis associações com a atividade solar através do Projeto 
Revista Meteorológica. Ao longo de um ano de Iniciação Cientifica obtivemos 
alguns resultados que podem de alguma maneira relacionar as grandes secas 
que aconteceram no nordeste brasileiro com o longo período já registrado da 
atividade solar. Neste contexto, apresenta-se um mapeamento de algumas das 
principais secas que ocorreram nos últimos séculos, destacando a mais recente 
que vem ocorrendo desde 2012. Sabemos que essas grandes secas têm um 
impacto significativo na agricultura causando conseqüências para a sociedade 
civil. na vulnerável região climatológica do nordeste brasileiro. Pode-se associar 
essas secas ao ciclo solar que ocorre com uma periodicidade principal de cerca 
de 11 anos. Observou-se que existe uma relação significativa entre os registros 
de atividade solar de longo prazo e as secas que ocorrem na região nordeste do 
Brasil. A maioria dos eventos severos da seca ocorreram durante períodos de 
atividade solar relativamente alta (em torno dos picos, na fase ascendente ou 
imediatamente descendente da curva). Além disso, neste estudo, apresentamos 
outras periodicidades encontradas na atividade solar, utilizando a análise de 
Fourier, apontando sub e superciclos significativos, além do bem conhecido ciclo 
de 11 anos. 
 
Palavras-chave: Secas, Atividade Solar, Climatologia. 

TITLE: Study of droughts on Brazilian Northeast region and its possible 

association with solar activity by Revista MeteoroLógica Project 

Abstract 

In this report we present a study of the droughts in Rio Grande do Norte, Brazil 
focousing with its possible association with the solar activity through the Revista 
MeteoroLógica Project. Throughout a year of Scientific Initiation we have 
obtained some results that can somehow relate the severe droughts that 
happened in the Brazilian northeast region with the long period of solar activity 
already registred. In this context, we present a mapping of some of the main 
droughts that have occurred in recent centuries, highlighting the most recent that 
has been occurring since 2012. We are aware that these large droughts have a 
significant impact on agriculture causing consequences for civil society in the 
climatologic vulnerable Brazilian northeast region. We had the opportunity to 
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associate these droughts with the solar cycle that occurs with main periodicity of 
about 11 years. We observed that there is a significant relationship between the 
long term solar activity records and the droughts that occur in the Brazilian 
northeast region. The majority of the droughts severe events have occurred 
during periods of a relatively high solar activity (around the peaks, in ascending 
or descending curve slops). Also, in this study, we present others periodicities 
found in the solar activity, using Fourier analysis, pointing significative sub and 
super cycles, beyond of the well known 11 year one. 
 
Keywords: Drought, Solar Activity, Climatology. 
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TÍTULO: Preparação de catalisadores de níquel e cobalto suportados em 

diatomita para a reforma a seco de metano 

Resumo 

Graças à busca por desenvolvimento sustentável, o gás hidrogênio entrou em 
foco como fonte para combustíveis mais limpos e insumo para indústria química. 
A reforma a seco do metano (RSM) é uma das rotas de obtenção desse gás com 
maior apelo ambiental, pois utiliza CH4 e CO2 como reagentes. O alto preço dos 
catalisadores a base de metais nobres, que possuem ótima atividade e 
estabilidade catalítica, utilizados nesse processo torna o níquel um ótimo 
candidato para substitui-los uma vez que ele possui baixo custo e bom 
desempenho. No entanto, os catalisadores a base de níquel sofrem desativação 
por deposição de carbono, o que é um dos principais problemas desse tipo de 
reação. Por isso, neste trabalho a diatomita rosa foi utilizada como suporte para 
catalisadores monometálicos de níquel 5% (Ni5/DR e Ni5/DR-HCl), que tiveram 
seu desempenho analisado através de testes na reação de RSM. Os suportes 
foram tratados quimicamente para descobrir se haveria ou não diferença entre 
os resultados obtidos e quem teria melhor desempenho. Foi realizada a 
caracterização das amostras através de análises de DRX (Difração de Raios X), 
FRX (Fluorescência de Raios X) e análise termogravimétrica (TGA). Os 
resultados comprovaram a formação dos catalisadores monometálicos e 
apontaram que o tratamento ácido não possui boa influência no desempenho na 
reação RSM, uma vez que tanto na conversão de CH4 e CO2 quanto no 
rendimento a gás H2 e CO, o catalisador Ni5/DR obteve melhores resultados. 
 
Palavras-chave: hidrogênio, metano, catalisador, reforma a seco do metano. 

TITLE: Preparation of Nickel and Cobalt based catalysts supported on diatomite 

for Dry reforming of methane. 

Abstract 

 

Thanks to the search for sustainable development the hydrogen gas has became 
the focus as a way of adquiring clean fuels and as input for the chemical industry. 
The dry reforming of methane (DRM) is the route for obtention of this gas with 
the biggest enviromental appeal because it ouses CH4 and CO2 as reactants. 
The high price of noble metals based catalysts, which have great stability and 
catalytic activity, used in this process makes the nickel a safe choice to replace 
them because of its low cost and good performance. However, the nickel based 
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catalysts suffer of deactivation by carbon deposition, one of the main problems 
faced in DRM. Therefore, in this work pink diatomite was used as support for 
monometalic nickel 5% catalysts (Ni5/DR e Ni5/DR-HCl), which had their 
performance analised by tests on the DRM reaction. The supports were 
chemically treated to evaluate the difference between the results and which one 
would have the best performance on the reaction. The characterization of the 
samples was realized through XRD (X Ray Diffraction), XRF (X Ray 
Flourescence) and termogravimetrical analysis (TGA). The results verified the 
formation of the monometalic catalysts and showed that the acid treatment don’t 
have good impact in the performance of the catalyst on the DRM reaction, since 
the Ni5/DR sample had the best results in the conversion of the reactants and 
the products yield with the time. 

 
 
Keywords: Hydrogen, methane, catalyst, dry reforming of methane 
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TÍTULO: Análise da influência do dipolo do Atlântico sobre a extensão da Piscina 

Quente Tropical Sudoeste 

Resumo 

O presente trabalho teve como principal objetivo avaliar a influência do dipolo 
termal do Oceano Atlântico em comparação com a área da piscina quente 
tropical sudoeste. Foram utilizados dados da média de temperatura de superfície 
do mar (TSM) mensal, provenientes do National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), no período de 1982 a 2017, com resolução de 2° x 2°, 
se estendendo de 30°N a 30°S e 60°W a 15°E. Os valores do dipolo foram 
obtidos a partir da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 
(FUNCEME), com valores mensais de 1981 a 2017. Os resultados obtidos 
mostram uma relação significativa, porém fraca entre os valores negativos 
(positivos) do dipolo com uma extensão maior (menor) da piscina quente no 
Atlântico Sul indicando que este modo de variabilidade inter-hemisférico atua 
ainda que de maneira discreta, na modulação da piscina quente tropical 
sudoeste e, portanto, pode ter impactos climáticos nas escalas interanual e 
decadal. 
 
Palavras-chave: TSM, piscina quente, Atlântico 

TITLE: Analysis of the influence of the Atlantic dipole on the extension of the 

Southwest Tropical Warm Pool 

Abstract 

The objective of this paper was to evaluate the influence of the Atlantic thermal 
dipole compared to the Southwest tropical warm pool area. The dataset of Mean 
monthly sea surface temperature (SST) were obtained from the National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA) from 1982 to 2017, with a resolution of 
2 ° x 2 °, ranging from 30ºN to 30°S and 60°W to 15°E. The dipole values were 
obtain from the Cearense Foundation of Meteorology and Water Resources 
(FUNCEME), with monthly values from 1981 to 2017. The results obtained show 
a significant but weak relationship between the negative (positive) values of the 
dipole with an extension (lower) of the warm pool in the South Atlantic, indicating 
that this mode of inter-hemispheric variability still acts modestly in the modulation 
of the southwest tropical warm pool and, therefore, may have climatic impacts on 
the interannual and decadal scales. 
 
Keywords: SST, warm pool, Atlantic 
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TÍTULO: EFEITO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA NA DENSIFICAÇÃO E 

MICRESTRUTURA DO COMPÓSITO Al2O3-Fe METÁLICO MATRIZ 

CERÂMICA. 

Resumo 

O compósito cerâmico de Al2O3-Fe vem sendo bastante estudado devido as 
suas boas propriedades. A fase cerâmica da alumina com sua alta dureza e 
resistência, aliada a fase metálica do ferro, possuidora de excelente 
trabalhabilidade, alta ductilidades e elevada tenacidade à fratura, o tornam um 
forte candidato a substituir materiais convencionais como WC-Co. Desse modo, 
o presente trabalho investiga o efeito da moagem de alta energia na dispersão 
das fases Al2O3 e Fe, bem como a influência das condições de sinterização nas 
características microestruturais e na densidade dos compósitos Al2O3-Fe. Para 
isso, pós de Al2O3 e Fe na proporção de 10% em massa de Fe foram moídos 
no planetário Pulverisatte 7 de alta energia. Os pós foram moídos por 50 horas 
e amostras de pós coletadas em 5, 15, 30 e 50 horas. A razão empregada da 
massa pó para bolas foi de 1:4. Ao longo do trabalho serão apresentadas 
imagens de MEV para observação da forma e distribuição de tamanho de 
partícula dos pós moídos bem como observar a microestrutura dos corpos 
sinterizados. A difração de raios-x foi utilizada para detectar as fases presentes 
e observar o efeito da moagem nos cristalinos dos pós moídos. Medidas de 
densidade serão efetuadas pelo método geométrico (massa/volume) nos corpos 
verdes e sinterizados. Além de Medidas de microdureza Vickers foram efetuados 
nos corpos sinterizados, nas quais variaram de 738 a 986 HV. 
 
Palavras-chave: Moagem de alta energia, compósitos, Al2O3-Fe 

TITLE: EFFECT OF HIGH ENERGY MILLING ON THE DENSIFICATION AND 

MICRASTRUCTURE OF AL2O3-Fe METAL CERAMIC MATRIX COMPOSITE. 

Abstract 

The ceramic composite Al2O3-Fe has been well studied due to its good 
properties. The alumina’s ceramic phase with its high hardness and strength, 
allied with the iron’s metallic phase, which it presents excellent workability, high 
ductility and high fracture toughness, make it a strong candidate to replace 
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conventional materials such as WC-Co. Therefore, the present work investigates 
the effect of high energy milling on the dispersion of Al2O3 and Fe phases, as 
well as the influence of the sintering conditions on the microstructural 
characteristics and the density of Al2O3-Fe composites. To achieve this goal, 
powders of Al2O3 and Fe in the proportion of 10% by mass of Fe were milled in 
the planetary mill Pulverisatte 7 of high energy. The powders were milled for 50 
hours and powders’s samples collected at 5, 15, 30 and 50 hours. The ratio of 
powder-ball was 1: 4. Throughout the work will be presented images of MEV to 
observe the shape and distribution of particle size of the milled powders as well 
as to observe the microstructure of the sintered bodies. X-ray diffraction was used 
to detect the phases present and to observe the effect of the milling on the 
crystals of the milled powders. Density measurements will be made by the 
geometric method (mass / volume) in green and sintered bodies. In addition to 
measurements of Vickers microhardness were performed on the sintered bodies, 
in which ranged from 738 to 986 HV. 
 
Keywords: high energy milling, composites, Al2O3-Fe 
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TÍTULO: Avaliação da compatibilidade entre o biodiesel enriquecido com ésteres 

saturados e superfícies metálicas 

Resumo 

O advento do óleo diesel com teor de enxofre reduzido resultou em uma 
diminuição da sua capacidade de lubrificação, pois durante a dessulfurização 
ocorre a remoção de compostos contendo heteroátomos, responsáveis pela sua 
lubricidade. O biodiesel possui lubricidade superior a do diesel e a mistura de 
ambos poderia representar uma melhora da lubricidade do combustível fóssil. As 
propriedades do biodiesel, incluindo a lubricidade, estão diretamente 
relacionadas a sua composição química (ésteres graxos saturados e 
insaturados). Uma das maneiras de alterar essa composição química seria 
através do procedimento de winterização, que separa os ésteres saturados e 
insaturados em diferentes fases. Dessa forma, o presente estudo investigou a 
influência da adição de ésteres saturados, obtidos do biodiesel de babaçu por 
winterização, no biodiesel de soja, em diferentes concentrações. As misturas 
binárias (15, 25, 50 e 75%) de babaçu em soja foram avaliadas quanto à 
biolubricidade por meio de HFRR. Os resultados revelaram que as misturas 
foram eficientes no processo de formação de filme, resultando em desgastes 
moderados. Além disso, foi observado que as amostras de 15 e 25% 
apresentaram melhor formação de filme (94,5%), sendo a de 25% responsável 
pelos menores valores de coeficiente de atrito (0,0875) e desgaste (159,5 μm). 
Dessa forma, é possível ressaltar a necessidade da presença do biodiesel no 
óleo diesel comercial e a importância da composição do biocombustível que será 
utilizado. 
 
Palavras-chave: Biodiesel, Biolubricidade, Winterização 

TITLE: Compatibility evaluation between saturated esters-enriched biodiesel and 

metallic surfaces 

Abstract 

The advent of low sulfur diesel oil resulted in a significant reduction in the 
lubrication capacity of these systems since during the desulphurization the 
compounds containing the heteroatoms responsible for the lubrication process. 
Biodiesel has higher lubricity than diesel and its blend with diesel could represent 
an improvement in the fossil fuel's lubricity. In this context, it should be noted that 
the properties of biodiesel, including its lubricity, are directly related to its 
chemical composition (saturated and unsaturated fatty esters). One of the ways 
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to change the chemical composition of biodiesel would be through the 
winterization procedure, which separates the saturated and unsaturated esters in 
different phases. Thus, the present study investigated the influence of the 
addition of saturated esters obtained from babassu biodiesel by winterization in 
soybean biodiesel at different concentrations. Binary blends (15, 25, 50, 75%) of 
babassu in soybean were evaluated by HFRR. The results revealed that the 
blends were efficient in the process of film formation, resulting in moderate wear. 
In addition, it was observed that samples of 15 and 25% presented better film 
formation (94.5%) and that 25% was responsible for the lower values of 
coefficient of friction (0.0875) and wear (159.5 μm). In this way, it is possible to 
emphasize the necessity of the presence of biodiesel in the commercial diesel oil 
and the importance of the composition of the biofuel that will be used. 
 
Keywords: Biodiesel, Biolubricity, Winterization 
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TÍTULO: Controle e Monitoramento de Nível de Água em Reservatórios via 

Arduino para Fins Educacionais 

Resumo 

Tecnologias educacionais foram identificadas como importantes ferramentas 
pedagógicas que ajudam na melhoria do desempenho do aluno em sala de aula. 
A plataforma de hardware livre Arduino já está sendo utilizada como tecnologia 
educacional em diversas escolas no mundo, inclusive no Brasil, devido ao seu 
baixo custo, versatilidade e simplicidade de uso tanto para o aluno quanto para 
o professor. Devido a essas vantagens e à necessidade de um método 
alternativo no ensino de conteúdos da disciplina de Mecânica dos Fluidos optou-
se pelo uso da ferramenta Arduino para criação do projeto e montagem do 
experimento apresentado neste relatório. Nesse experimento o controle e 
monitoramento em tempo real de um sistema de reservatórios de água em 
escala reduzida é realizado através do Arduino. Este trabalho mostra em prática 
os conhecimentos adquiridos em sala de aula alinhados à tecnologia de um 
micro controlador e tem como principal objetivo o aumento da motivação e do 
interesse do discente não só pela disciplina como também pela tecnologia 
aplicada. 
 
Palavras-chave: Arduino. Tecnologia Educacional. Monitoramento. Água. 

Reservatórios. 

TITLE: Monitoring and Controlling of Water Level in Tanks via Arduino for 

Educational Purposes 

Abstract 

Educational technologies have been identified as important pedagogical tools 
that help improve student’s performance in lectures. The open-source hardware 
platform Arduino is being used as an educational technology in many schools 
around the world, including in Brazil, because of its low cost, versatility and simple 
use. Due to these advantages and to the necessity of an alternative approach in 
teaching the subject of Fluid Mechanics, the Arduino was chosen to create the 
experiment presented in this report. In this experiment the control and monitoring 
in real time of a system of water tanks in reduced scale is done using Arduino. 
This project shows in practice the knowledge acquired in lectures in alignment 
with the technology of a micro controller, and its main objective is to increase the 
students’s motivation and interest not only by the subject being studied but also 
by the technology that is being applied. 
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TÍTULO: O vetor de Laplace-Runge-Lenz no estudo da excentricidade do núcleo 

atômico. 

Resumo 

    Nesse trabalho de revisão bibliográfica apresentamos três modelos para o 
átomo de hidrogênio com o objetivo de comparar as energias permitidas nos 
movimentos orbitais do elétron em torno do núcleo. Para cada modelo, utilizamos 
o vetor de Laplace-Runge-Lenz e o relacionamos à excentricidade que 
caracteriza a configuração dessas órbitas e as energias permitidas. No modelo 
clássico, iniciamos com uma discussão sobre forças centrais e definimos o vetor 
de Laplace. A energia para esse caso vem da conservação da energia mecânica 
e depende somente do semi-eixo maior de uma dada órbita elíptica. Um segundo 
modelo do átomo de hidrogênio, mais refinado que aquele de Bohr, definimos 
um Hamiltoniano com um potencial Coulombiano e apresentamos as regras de 
quantização de Sommerfeld-Wilson. Devido a essa quantização, a excentridade 
da órbita é descrita em termos de um número quântico principal que define um 
espectro de energias quantizadas. No terceiro modelo, quântico, apresentamos 
o vetor de Laplace quantizado. As energias têm a forma da equação de Bohr, 
mas a excentricidade mostra uma degenerescência extra devido ao momento 
angular orbital. Nesse modelo, as energias são corretamente obtidas a menos 
de um fator 2, devido ao spin que não é considerado. Pretendemos continuar 
esses estudos empregando modelos não relativísticos com spin, via a equação 
de Schrödinger e posteriormente um modelo relativístico, via equação de Dirac.  
 
Palavras-chave: vetor de Laplace, átomo de hidrogênio, mecânica quântica, 

Sommerfeld. 

TITLE: Laplace-Runge-Lenz vector in the study of the exccentricity of the atomic 

nucleus. 

Abstract 

    In this review review we present three models for the hydrogen atom with the 
goal to compare the energies allowed in the orbital movements of the electron 
around the nucleus. For each model, we use the Laplace-Runge-Lenz vector and 
relate it to the eccentricity that characterizes the configuration of these orbits and 
the energies allowed. In the classical model, we begin with a discussion of central 
forces and define the Laplace vector. The energy for this case comes from the 
conservation of mechanical energy and depends only on the large half-axis of a 
given elliptical orbit. A second model of the hydrogen atom, more refined than 
that of Bohr, we define a Hamiltonian with a Coulombian potential and present 
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the Sommerfeld-Wilson quantization rules. Due to this quantization, the 
eccentricity of the orbit is described in terms of a number quantum energy that 
defines a spectrum of quantized energies. In the third quantum model, we present 
the quantized Laplace vector. The energies have the form of equation of Bohr, 
but the eccentricity shows an extra degeneracy due to the orbital angular 
momentum. In that model, the energies are correctly obtained less than a factor 
2 due to the spin that is not considered. We intend to continue these studies using 
non-relativistic models with spin, via the equation of Schrödinger and later a 
relativistic model, via Dirac’s equation.  
 
Keywords: Laplace vector, hydrogen atom, quantum mechanics, Sommerfeld. 
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TÍTULO: Tratamento de efluente de indústria têxtil com reação foto-Fenton. 

Resumo 

 

A água é o insumo de maior utilização global nas indústrias. Dessa forma, se 
torna imprescindível descartar adequadamente e de forma tratada a água 
aplicada em processos industriais, priorizando a reutilização da mesma quando 
possível. A indústria têxtil é um dos ramos de maior produção de efluentes, 
partindo da natureza de seus processos. Para tratar efluentes industriais com 
alta carga orgânica devida a alta concentração de corantes, é mencionado na 
literatura o uso de processos oxidativos avançados como uma alternativa eficaz 
e sustentável. Neste trabalho foram realizados experimentos de degradação da 
contaminação orgânica de efluentes reais de uma indústria têxtil local através da 
reação foto-Fenton. O método de análise utilizado nos experimentos foi a 
Demanda Química de Oxigênio (DQO). Os ensaios preliminares permitiram 
traçar o planejamento experimental estatístico que encontra-se em fase de 
execução. 

 
 
Palavras-chave: foto-Fenton, efluente têxtil, tratamento de efluente. 

TITLE: Treatment of textile industry effluent with photo-Fenton reaction. 

Abstract 

 
Water is the most widely used input in industries. In this way, it is essential to 
dispose properly and in a treated way the water applied in industrial processes, 
prioritizing the reuse of it when possible. The textile industry is one of the 
branches of higher effluent production, based on the nature of its processes. To 
treat industrial effluents with high organic load due to high concentration of dyes, 
the use of advanced oxidative processes is mentioned in the literature as an 
effective and sustainable alternative. In this work, degradation experiments were 
carried out on the organic contamination of real effluents from a local textile 
industry through the photo-Fenton reaction. The method of analysis used in the 
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experiments was the Chemical Oxygen Demand (COD). The preliminary tests 
allowed to draw the statistical experimental design that is in the execution phase. 
 
Keywords: photo-Fenton, textile effluent, effluent treatment. 
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TÍTULO: USO DO MÉTODO GPR(GROUND PENETRATING RADAR) PARA 

IMAGEAMENTO DE FRATURAS E FEIÇÕES CÁRSTICAS EM CAVERNAS. 

Resumo 

Este trabalho pretende imagear afloramentos análogos a reservatórios 
petrolíferos por meio do método GPR(Ground Penetrating Radar). O objetivo 
deste estudo é a aquisição, processamento e interpretação do método para o 
imageamento de feições cársticas em rochas carbonáticas, principalmente em 
regiões onde ocorram cavernas (colapsadas ou não). O resultado desta 
pesquisa se deu com a interpretação de três linhas de GPR através da 
delimitação de fraturas e cavidades presentes nas cavernas. Os trabalhos foram 
realizados com apoio do Grupo de Estudos de Afloramentos Análogos a 
Reservatório Petrolífero (GEA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: GPR, Fraturas, Carste, Carbonáticas 

TITLE: USE OF THE GPR (GROUND PENETRATION RADAR) METHOD FOR 

THE IMAGING OF FRACTURES AND KARST FEATURES IN CAVES. 

Abstract 

This work intends to image outcrop analogues to petroleum reservoirs by means 
of the GPR (Ground Penetrating Radar) method. The objective of this study is the 
acquisition, processing and interpretation of the method for the imaging of karstic 
features in carbonate rocks, especially in regions where caves occur (collapsed 
or not). The result of this research was the interpretation of three lines of GPR 
through the delimitation of fractures and cavities present in the caves. The work 
was carried out with the support of the Group of Studies of Outcrops Analog to 
Oil Reservoir (GEA) of the Federal University of Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: GPR, FRACTURES, KARST, CARBONATE 
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TÍTULO: Síntese e caracterizaçãodas proriedades fotocatalítica molibdato de 

bário 

Resumo 

Partículas de BaMoO4 foram sintetizadas por intermédio do método de co-
precipitação a temperatura ambiente seguido pelo método hidrotérmico assistido 
por micro-ondas em diferentes tempos (1, 2, 4 e 8 minutos). Os cristais formados 
apresentaram morfologias geométricas semelhantes a octaedros, e foram 
estruturalmente caracterizados pelas técnicas de difração de raios-X (DRX) e 
espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Suas 
propriedades ópticas foram investigadas pelas técnicas de fotoluminescência 
(PL) e ultravioleta-visível (UV-vis). Os difratogramas de raios-X indicaram que os 
materiais obtidos apresentam estrutura cristalina tetragonal do tipo scheelita e 
sem a presença de segundas fases. 
 
Palavras-chave: Fotocatálise; Hidrotermal Micro-ondas; fotoluminescência. 

TITLE: Synthesis and characterization of the photocatalytic properties of barium 

molybdate 

Abstract 

BaMoO4 particles were synthesized by the method co-precipitation at room 
temperature followed by the hydrothermal method assisted by microwaves at 
different times (1, 2, 4 and 8 minutes). The formed crystals presented geometric 
morphologies similar to octahedra, and were structurally characterized by X-ray 
diffraction (XRD) techniques and infrared spectroscopy by Fourier transform 
(FTIR). Its optical properties were investigated by the of photoluminescence (PL) 
and ultraviolet-visible (UV-vis). The X-ray diffractograms indicated that the 
obtained materials have tetragonal crystalline structure of the scheelite type and 
without the presence of second phases. 
 
Keywords: Photocatalysis; Hydrothermal Microwave; Semiconductors; 

Photoluminesce 
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TÍTULO: Otimização do método do operador adjunto para a inversão completa 

da onda 

Resumo 

 

Atualmente, o estudo de modelos sísmicos computacionais tem ganhado 
notoriedade no meio acadêmico e na indústria petrolífera em decorrência do seu 
baixo custo e boa confiabilidade numérica dos computadores atuais. Os métodos 
de inversão sísmica como o FWI que está baseado na equação da onda, tem 
demandado de propagadores de onda de alta ordem e de condições de borda 
absorventes mais precisas. 

 

Neste trabalho, foi implementado o propagador de onda com operador de décima 
segunda ordem, com condição de borda absorvente CPML, através do método 
das diferenças finitas. Como a resolução computacional da equação da onda 
apresenta muitas operações independentes em cada iteração e demanda alto 
custo computacional, o código teve de ser escrito em linguagem de computação 
C e feito uso de computação paralela através de Open MP. Além disso, foi 
realizado um teste de velocidade de execução em função do número de ramos 
utilizados na computação paralela do problema, e uma visualização dos 
resultados obtidos pro campo de onda através da geração de imagem em 
Python. 

 
 
Palavras-chave: CPML, Propagador direto, equação da onda. 

TITLE: Optimization of the adjunct operator method for complete wave inversion 

Abstract 

 

Currently, the study of computational seismic models has gained notoriety in 
academia and the oil industry due to its low cost and good numerical reliability of 
current computers. Seismic inversion methods such as the FWI which is based 
on the wave equation, have demanded of high order wave propagators and more 
precise absorbing edge conditions. 
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In this work, the wave propagator with twelfth order operator, with CPML 
absorbing edge condition, was implemented through the finite difference method. 
As the computational resolution of the wave equation presents many independent 
operations at each iteration and demands high computational cost, the code had 
to be written in C computing language and made use of parallel computing 
through Open MP. In addition, an execution speed test was performed based on 
the number of branches used in the parallel computation of the problem, and a 
visualization of the results obtained by the wave field through Python image 
generation. 

 
 
Keywords: CPML, Direct propagator, wave equation. 
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TÍTULO: Sistemas Dispersos Baseados em Surfactantes para Liberação 

Controlada de Fármacos 

Resumo 

Neste trabalho, foi avaliado a interação entre o polímero Kolliphor (P188), que 
apresenta diversas aplicações e pode melhorar a absorção, a solubilidade e a 
biodisponibilidade de fármacos, com um tensoativo aniônico que é o SDS (lauril 
sulfato de sódio) em solução aquosa com temperatura controlada. Os sistemas 
foram preparados usando concentrações definidas de P188 (0,03 g/L, 0,08 g/L, 
0,16 g/L, 0,24 g/L e 0,41 g/L) e fixa do tensoativo SDS 3,75 g/L. Foram realizadas 
medidas de viscosidade, turbidez e tensão superficial. Foi observado que a 
concentração do polímero e a temperatura tiveram uma forte influência nos 
parâmetros avaliados. Os resultados foram considerados satisfatórios para 
avaliar a solubilidade destes sistemas em água e, futuramente, analisar a 
solubilidade de fármacos nestes sistemas dispersos. Foram estudados tanto 
sistemas de razão 1:1 como os de razão 1:2 de tensoativo e polímero. 

 
Palavras-chave: polímero, tensoativo, viscosidade, turbidez, tensão superficial. 

TITLE: Dispersed Surfactant Based Systems for Controlled Drug Release 

Abstract 

In this work, was evaluated the interaction between Kolliphor polymer (P188), 
which has several applications and can improve the absorption, solubility and 
bioavailability of drugs, with an anionic surfactant that is SDS (sodium lauryl 
sulfate) in aqueous solution with controlled temperature. The systems were 
prepared using defined concentrations of P188 (0.03 g/L, 0.08 g/L, 0.16 g/L, 0.24 
g/L and 0.41 g/L) and fixed SDS 3.75 g/L. Measurements of viscosity, turbidity 
and surface tension were performed. It was observed that the polymer 
concentration and the temperature had a strong influence on the evaluated 
parameters. The results were considered satisfactory to evaluate the solubility of 
these systems in water and, in the future, to analyze the solubility of drugs in 
these dispersed systems. Both 1: 1 ratio systems and the 1: 2 ratio of surfactant 
and polymer were studied. 
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Keywords: polymer, surfactant, viscosity, turbidity, surface tension. 
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TÍTULO: Computador de Bordo para Bicicletas Interconectadas 

Resumo 

 

O projeto proposto busca desenvolver um sistema inteligente para bicicletas 
tendo como módulo principal a ser implementado um computador de bordo a ser 
embarcado em bicicletas e que, pela proposição, deve ser orientado à plataforma 
e construído a partir de um microcontrolador de baixo custo. Cabe a este 
computador de bordo, monitorar a partir de sensores específicos, todos os 
parâmetros e sinais que venham a ser incorporados ao sistema e, enviar alguns 
destes dados para um visor gráfico para conhecimento do ciclista. Este 
computador de bordo inclui também interfaces com um sistema de comunicação 
sem fio de baixa potência e alto alcance (LPWans) para enviar dados a uma 
plataforma em nuvem criando assim um ambiente favorável a interconexão de 
bicicletas. Tem-se, com isso, a implementação de um ambiente completo para 
se desenvolver novas propostas de mobilidade urbana em um contexto de smart 
cities. 

 
 
Palavras-chave: Smart-bikes,Projeto Baseado em Plataforma, 

Microcontroladores. 

TITLE: Board Computer for Interconnected Bicycles 

Abstract 

 

This project aims to develop an intelligent system for bicycles that has as main 
module to be implemented a board computer embedded in bicycles. Following 
the proposition, it has to be platform-oriented and built in a low cost 
microcontroller. It is up to this board computer to monitor from specific sensors 
all the parameters and signals incorporated to the systems and to send some of 
this data to a graphic display accessible to the cyclist. This board computer also 
includes interfaces with a wireless, low power and long range communication 
system (LPWan) to send data to a cloud platform, thus creating a favorable 
environment to interconnect bicycles. Therefore, there is the implementation of a 
complete environment for develop new propositions of urban mobility in the 
context of smart cities. 
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Keywords: Smart-bikes, Platform Based Project, Microcontrollers 
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TÍTULO: Correlação entre propriedades térmicas de biomassas do Seridó 

Resumo 

A iniciação científica consistiu em coletar dados das propriedades térmicas, das 
amostras de árvores, vindas da Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ/UFRN. Esses 
dados serão armazenados em um banco de dados, para toda a comunidade 
acadêmica tenha acesso e possam utilizá-los, como referência. Foi importante 
desenvolver o projeto, porque esse banco de dados poderá ajudar a entender o 
comportamento das árvores, principalmente sobre suas propriedades térmicas.  
 
Palavras-chave: propriedades térmicas, termodinâmica, madeiras. 

TITLE: Correlation between thermal properties of Seridó biomasses 

Abstract 

The scientific initiation consisted in collecting data of the thermal properties, of 
the samples of trees, coming from the Agricultural School of Jundiaí - EAJ / 
UFRN. This data will be stored in a database, for the entire academic community 
to have access to and use as a reference. It was important to develop the project, 
because this database could help to understand the behavior of trees, especially 
their thermal properties. 
 
Keywords: thermal properties, thermodynamics, woods. 
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TÍTULO: Habitabilidade planetária quando a vida surgiu na Terra 

Resumo 

Habitabilidade planetária tem sido um tópico bastante discutido na comunidade 
científica, por se tratar de um assunto que traz à tona a questão da vida fora da 
Terra. Nos interessa saber quais eram as condições da Terra na época em que 
a vida surgiu, e, para isso, precisamos identificar o que é influência para a Zona 
Habitável. Iremos analisar de que maneira a estrela se comporta e como ela 
altera as condições necessárias para a vida, bem como quais são as proteções 
das quais os planetas telúricos dependem. Vemos que, para a análise da estrela, 
temos um exemplar quase perfeito para uma simulação do Sol daquela época, 
que é a estrela Kappa Ceti. Atendendo à maioria dos requisitos, Kappa Ceti se 
mostra essencial para a análise da nossa estrela na época em que surgiu vida 
na Terra. Percebemos uma alta atividade, por parte de Kappa Ceti - nas análises 
feitas por do Nascimento et al. 2016 e Ribas et al. 2010 - mostrando que 
fenômenos magnéticos eram mais presentes naquela época, bem como uma 
presença mais forte de ventos solares que viajavam por todo Sistema Solar. Isso 
mostra o quão hostil era o ambiente primitivo e o quanto o campo magnético foi 
importante para a proteção terrestre. A vida na Terra foi, sem dúvida, um evento 
de ocorrência desfavorável. 
 
Palavras-chave: Estrelas: Campo Magnético, Estrelas: Evolução, Estrelas: Tipo 

Solar 

TITLE: Planetary Habitability when Life arose on Earth 

Abstract 

Nowadays, Planetary Habitability is a very discussed topic in the scientific 
community. Our interest is to know the early conditions of the Earth when life 
arose on Earth, and, to do that, we need to identify what influences the Habitable 
Zone. We are going to analyse how the star behave and how the Habitable Zone 
changes the necessary conditions to support life, as well as the ways that the 
Earth protects itself from the environment provided by the Sun. We have a very 
similar star, which will represent the early Sun, Kappa Ceti. Attending almost all 
requirements, Kappa Ceti is essential to study our Star at the time when life 
appeared on Earth. We see a high activity in Kappa Ceti (do Nascimento et. al 
2016), showing that magnetic phenomena was very present, as well as a much 
more frequent solar wind. It shows us how hostile as the primitive environment 
and how the magnetic field played an important role protecting the Earth. The 
appearance of Life on Earth was a unfavourable event. 
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TÍTULO: Estudo sobre a velocidade do vento off shore na costa Leste do Brasil 

Resumo 

O NEB tem se destacado na geração de energia renováveis, como por exemplo, 
a energia eólica. O objetivo desse estudo é determinar a distribuição espacial da 
velocidade do vento por meio de modelagem dinâmica regional utilizando uma 
base de dados obtidos via sensoriamento remoto, além de fazer uso de 
ferramentas estatísticas para determinar qual modelo melhor se adequa em 
simular a observação. Os dados utilizados são diários, com grade de 0,25° x 
0,25° referentes à direção e velocidade do vento offshore, são oriundos do 
produto Blended Sea Winds (BSW), que é um produto que junta informações de 
múltiplos satélites através de um método de interpolação gaussiana. O modelo 
dinâmico regional usado para as simulações foi o RegCM4 (Regional Climate 
Model, version 4) e o período de estudo é o outono (Março-Abril-Maio) de 1991 
a 2009. Para a análise estatística foram empregados o Erro Médio Absoluto 
(EMA) e a Raiz do Erro Quadrático Médio (REQM), bem como a utilização de 
boxplot. Os resultados indicam que a simulação com a parametrização de Grell 
não representa de forma adequada a formação da ZCIT, enquanto a simulação 
com o esquema de Emanuel representa, embora deslocada para Norte e com 
velocidades do vento superestimadas. Isto é confirmado por meio das análises 
dos erros, onde a simulação utilizando a parametrização de Grell obteve pior 
desempenho quando comparado com a simulação utilizando a parametrização 
de Emanuel. 
 
Palavras-chave: offshore. RegCM4. BSW. EMA. REQM. 

TITLE: STUDY ON OFFSHORE WIND SPEED IN THE EAST COAST OF 

BRAZIL 

Abstract 

NEB has been standing out in generating renewable energy such as wind power. 
The aim of this work is to determine the spatial distribution of wind speed through 
regional dynamic modeling using database obtained by remote sensing, as well 
as using statistical tools to determine which model is best suited to simulate 
observation. The data used are daily, within each 0.25° x 0.25° grid square 
concerning the wind direction and speed offshore, they are a product of Blended 
Sea Winds (BSW) which is a multiple satellite combining observations from 
different satellites by Gaussian interpolation. The regional dynamic model used 
for simulation was RegCM4 (Regional Climatic Model, version 4) for autumn 
period (March-April-May) of 1991 to 2009. For the statistical analysis, we used 
the Mean Absolute Error (MAE) and Root Mean Square Error (RMSE), as well as 
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boxplot. The results indicate that the simulation with the Grell parametrization 
does not adequately represent the ZCIT formation while the simulation with 
Emanuel parametrization does represent, although it is displaced to the North 
and overestimate wind speeds. Confirming through the analysis of the errors, 
where the simulation using Grell parametrization obtained worse performance 
when compared to Emanuel parametrization. 
 
Keywords: offshore. RegCM4. BSW. MAE.RMSE. 
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TÍTULO: Estudo teórico e observacional da evolução das abundâncias de lítio e 

berílio nas estrelas de tipo solar 

Resumo 

O projeto tem como finalidade o estudo teórico e observacional de características 
de estrelas do tipo solar - sendo uma atividade voltada para a física e astrofísica, 
a qual requer um embasamento proveniente de quem trabalha, estuda e/ou 
pesquisa na área. Como aluno de engenharia, as atividades por mim realizadas 
contemplam o projeto, levantamento de requisitos, pesquisa, desenvolvimento e 
prototipação de um sistema voltado aos cálculos de parâmetros referentes a 
algumas características de estrelas, de forma a usar um código já pronto em 
Fortran na geração dos dados e figuras. Este código seria executado no site do 
Grupo de Estrutura e Evolução Estelar, Ge³ ( http://ge3.dfte.ufrn.br/html/Cliente/ 
), para que pudessem ser consultados os resultados assim como a entrada de 
parâmetros por algum integrante do grupo devidamente autorizado. Além disso, 
o projeto apresentado na Cientec - o qual exemplifica alguns métodos de 
detecção de Exoplanetas - também foi realizado em colaboração com outros 
integrantes do Ge³, sendo uma importante contribuição para mostra dos 
trabalhos desenvolvidos na UFRN pelo Ge³, e pela astronomia no geral. 
 
Palavras-chave: estrelas do tipo solar; astrofísica; GE3; 

TITLE: Theoretical and observational study of the evolution of lithium and 

beryllium abundances in solar type stars 

Abstract 

The project aims at the theoretical and observational study of characteristics of 
stars of the solar type, being an activity focused on physics and astrophysics, 
which requires a foundation from those who work, study and / or research in the 
area. As an engineering student, the activities I undertake include designing, 
surveying requirements, researching, developing, and prototyping a system for 
calculating parameters for some star characteristics in order to use ready-made 
code in Fortran, in the generation of data and figures. This code would be 
executed in the website of the Structure and Star Evolution Group, Ge³ 
(http://ge3.dfte.ufrn.br/html/Cliente/), so that the results could be consulted as 
well as the entry of parameters by some member duly authorized group. In 
addition, the project presented at Cientec - which exemplifies some methods of 
detection of Exoplanets - was also carried out in collaboration with other members 
of Ge³, being an important contribution to show the works developed at UFRN by 
Ge³ and by astronomy in general. 
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TÍTULO: Análise do Ciclo de Vida de Placas de Circuito Impresso. 

Resumo 

Tendo como base todos os problemas ambientais e econômicos encontrados ao 
falarmos de disposição de resíduos de materiais eletroeletrônicos, novas 
medidas vêm sendo buscadas para a melhoria da gestão desses rejeitos. A 
Avaliação do Ciclo de Vida caracteriza um importante avanço no que se diz 
respeito ao estudo e análise das categorias de impacto relevantes para a solução 
desse problema. O intuito desse trabalho é realizar uma ACV acerca das Placas 
de Circuito Impresso que compõem computadores descartados. Concluiu-se que 
procedimentos como a remanufatura e reciclagem são extremamente 
importantes para que haja uma redução na emissão de poluentes e que um 
processo de desmontagem adequado pode ajudar na economia, visto a 
quantidade de metais preciosos que podem ser obtidos a partir da extração dos 
produtos. 
 
Palavras-chave: Avaliação do Ciclo de Vida. Placas de Circuito Impresso. 

Reciclagem. 

TITLE: Life Cycle Analysis of Printed Circuit Boards. 

Abstract 

Based on all the environmental and economic issues found when we talk about 
electrical and electronic material waste, new measures are being sought to 
improve the management of these wastes. The Life Cycle Assessment (LCA) 
characterizes an important advance with regard to the study and analyses of 
relevant impact categories to solve this problem. The purpose of this work is to 
perform an LCA on the Printed Circuit Board that composes discarded 
computers. It is concluded that process as manufacturing and recycling are 
extremely important so that there is a reduction in the emission of pollutants and 
that a proper disassembly process can help the economy, considering the 
amount of precious metals that can be obtained from the extraction of the 
products. 
 
Keywords: Life Cycle Analysis. Printed Circuit Boards. Recycling. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um Sistema Inteligente para Detectar e 

Diagnosticar Falhas em Redes de Sensores Sem Fio 

Resumo 

 

Este trabalho trata da construção de um dispositivo para interligar um processo 
simulado em um computador a um sensor industrial sem fio real, formando assim 
um sistema de simulação híbrido, onde o processo é simulado e a medição é 
real. 

 
 
Palavras-chave: Redes Industriais, Sensores Sem Fio, Indústria 4.0, ISA100 

TITLE: Development of an Intelligent System to Detect and Diagnose Failures in 

Wireless Sensor Networks 

Abstract 

 

This paper is about the development of a device that connects a simulated 
process in a computer to a real wireless industrial sensor, creating a hybrid 
sumilation system, where the process is simulated and the measurement is real. 

 
 
Keywords: Industrial Networks, Wireless Sensors, Industry 4.0, ISA100 
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TÍTULO: Preparação e caracterização de Argilas Pilarizadas deslaminadas 

RENOVAÇÃO 

Resumo 

Uma argila natural brasileira denominada CN Cinza, proveniente de novas 
jazidas da Paraíba, foi pilarizada com polihidroxications de alumínio. Este agente 
pilarizante foi empregado na forma tradicional (100%) e em três diluições (50%, 
25% e 10%) e depois as argilas foram novamente pilarizadas com soluções 
100%. Os materiais preparados foram caracterizados por difração de raios X e 
análise textural por adsorção de nitrogênio. Os resultados mostraram que o 
procedimento de pilarização ocorreu obtendo-se um espaçamento basal de 
aproximadamente 1,70 nm e com área especifica acima de 175 m²/g para todas 
as amostras, indicando que é possível empregar soluções diluídas do agente 
pilarizante, e além disso para as amostras repilarizadas, observa-se que o 
espaçamento basal permanece, mas que ocorre uma diminuição da área 
especifica, associando assim a uma maior inserção de pilares de alumínio. 
 
Palavras-chave: argila, argila pilarizada, diluição. 

TITLE: Preparation and characterization of delaminated pilarized clays 

Abstract 

A Brazilian natural clay denominated CN Cinza, originated from new deposits of 
Paraíba, was pillarized with polyhydroxyations of aluminum. This pillarizing agent 
was (100%) and in three dilutions (50%, 25% and 10%) and then the clays were 
again pillarized with 100% solutions. The materials were characterized by X-ray 
diffraction and textural analysis by nitrogen adsorption. The results showed that 
the pillarization procedure occurred with a basal spacing of approximately 1.70 
nm and a specific area of over 175 m² / g for all samples, indicating that it is 
possible to employ dilute solutions of the pillarizing agent, and in addition for the 
repillarized samples, it is observed that the basal spacing remains, but that there 
is a decrease of the specific area, thus associating with a greater insertion of 
aluminum abutments. 
 
Keywords: clay, pillared clay, dilution. 
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TÍTULO: Tratamento de Chorume utilizando foto-Fenton 

Resumo 

A pesquisa desenvolvida constitui em uma alternativa para o tratamento do 
chorume, líquido oriundo da degradação da matéria orgânica contida no lixo. 
Com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que obriga o uso de aterro 
sanitários como destinação final, o chorume passou a ser um grande problema 
ambiental, devido a sua produção em grande escala. O objetivo da pesquisa é 
realizar processos fotoquímicos que venham reduzir a carga orgânica 
contaminante do chorume de forma mais eficiente. Foi realizados experimentos 
de teste com o processo foto-Fenton em reator anular, com 100mL de H2O2 e 
0,834g de ferro. O método de análise de resultados empregado foi o da DQO, 
porém, não foi possível quantificar a degradação devido a complicações do 
método. Contudo, pode-se observar o consumo do peróxido pela oxidação da 
matéria orgânica, além de observar uma drástica mudança visual e no odor. O 
que nos permite afirmar que o processo de foto-Fenton é promissor para o 
tratamento do chorume. 
 
Palavras-chave: POA, Fotoquímica e Lixiviado. 

TITLE: Slurry Treatment Using Photo-Fenton 

Abstract 

The research developed constitutes an alternative for the treatment of leachate, 
a liquid resulting from the degradation of the organic matter contained in the 
waste. With the National Solid Waste Policy, which requires the use of landfills 
as a final destination, slurry has become a major environmental problem due to 
its large-scale production. The objective of the research is to carry out 
photochemical processes that reduce the organic pollutant load of the slurry more 
efficiently. Experiments were performed with the photo-Fenton process in an 
annular reactor, with 100mL of H2O2 and 0.834g of iron. The method of analysis 
of results used was that of the COD, however, it was not possible to quantify the 
degradation due to complications of the method. However, one can observe the 
consumption of the peroxide by the oxidation of the organic matter, besides 
observing a drastic visual change and the odor. This allows us to state that the 
photo-Fenton process is promising for the treatment of leachate. 
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TÍTULO: Correlações Experimentais entre Parâmetros microestruturais e 

Resistências Mecânicas da liga Sn-2%Sb 

Resumo 

Segundo a literatura, as ligas do sistema Sn-Sb com 2% a 5,5% de Sb (em peso) 
mostraram-se vantajosas em aplicações que exigem temperaturas mais 
elevadas e são ideais para juntas soldadas, além de serem ligas que apresentam 
adequadros níveis de propriedades mecânicas à temperatura ambiente e maior 
estabilidade microestrutural, sendo assim, uma forte candidata para substituir 
ligas do sistema Pb-Sn. Neste contexto, o presente estudo investigou a evolução 
microestrutural da liga monofásica Sn-2%Sb solidificada unidirecionalmente em 
condições transitórias de de fluxo de calor, verificando os efeitos dos parâmetros 
térmicos de solidificação como velocidade de crescimento da isoterma liquidus 
(VL) e taxa de resfriamento (ṪL) na microestrutura final. A escala microestrutural 
foi aferida através de medidas de espaçamento dendrítico primário (λ1) pelo uso 
de microscopia ótica. Os resultados mostraram que um crescimento dendrítico 
prevaleceu ao longo de todo o lingote Sn-2%Sb. A microestrutura da liga é 
composta de matriz rica em Sn (β-Sn) circundada pela fase SnSb. A relação 
experimental tipo Hall-Petch HV=-15+400(λ1)-1/2 foi capaz de descrever o 
comportamento da dureza ao longo do lingote Sn-2%Sb, destacando que 
maiores valores de HV foram obtidos para estruturas dendríticas mais refinadas, 
maior presença e melhor distribuição da fase SnSb. 
 
Palavras-chave: ligas Sn-Sb; microestrutura; dureza; solidificação. 

TITLE: Experimental Correlations between Micro-Structures and Mechanical 

Resistances of Sn-2wt%Sb Alloy 

Abstract 

 

In the literature, Sn-Sb alloys with antimony content between from 2wt. % to 
5.5wt. %Sb are alternatives lead-free solder alloys have been researched to 
replace alloys belonging Pb-Sn system in high-temperature applications. This is 
due to the high toxicity of lead. Within this framework, a directional solidification 
experiment has been carried out with the Sn-2wt%Sb alloy. In this experiment in 
the present investigation, heat is extracted from the casting by a water-cooled 
system located in the lower part of the mold in order to reduce VL and ṪL values. 
The results include: determination of solidification thermal parameters (v and Ṫ), 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1650 

 

as-solidified microstructures along the entire casting and experimental dendritic 
growth laws. The aim of this work is to follow the growth of dendrites and find 
interrelations between microstructural features and thermal parameters for Sn-
2wt. %Sb alloy under transient conditions. In general, a fully dendritic 
arrangement can be observed for Sn- Sn-2wt. %Sb solder alloy. The HV=-
15+400(λ1) -1/2 Hall-Petch type expression was able to describe the hardness 
behavior of the Sn-2wt.%Sb alloy as a function of primary dendritic spacings (λ1), 
highlighting that higher HV values were obtained for more refined dendritic 
structures, greater presence and homogeneous distribution of the SnSb phase. 

 
 
Keywords: Sn-Sb alloys; microstructure; hardness; solidification. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1651 

 

CÓDIGO: ET0908 

AUTOR: GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA 

ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR 

 

 

TÍTULO: Caracterização Geotécnica da Formação Barreiras na Região Costeira 

Oriental do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Grande parte das cidades da zona costeira ocidental do Rio Grande do Norte e 
sua infraestrutura está assentada sobre uma unidade geológica denominada 
Formação Barreiras. É uma formação composta por solos arenosos de origem 
sedimentar, residuais e lateríticos. Para caracterizar geotecnicamente esse 
material, parâmetros de resistência e deformabilidade foram obtidos de amostras 
de um bloco indeformado extraído de um ponto na zona norte de Natal/RN. 
Foram realizados ensaios de caracterização do material, além de ensaios de 
cisalhamento direto no estado indeformado inundado e não inundado, assim 
como na condição reconstituída com vários graus de sobreadensamento e 
ensaios de compressão edométrica. Observou-se que a saturação da amostra, 
assim como a reestruturação, causam uma redução da coesão. Os ensaios de 
compressão edométrica indicaram uma diminuição no comportamento colapsívo 
após a reconstituíção da amostra. 
 
Palavras-chave: Formação Barreiras, Cisalhamento direto, Compressão 

edométrica 

TITLE: Geotechnical Characterization of the Barreiras Formation on the Eastern 

Coast of Rio Grande do Norte 

Abstract 

Large portions of the coastal cities in the East coast of Rio Grande do Norte and 
their infrastructure sits upon a geological unit called Barreiras Formation. This 
formation is composed mostly of sand, originated from sedimentary and residual 
lateritic deposits. To geotechnically characterize this material, resistance and 
deformation parameters were obtained form an uneformed block of soil extracted 
from an area in the northern borough of Natal, Rio Grande do Norte. Test were 
performed to characterize the soil, there were also shear strength tests in the 
soil's original humidity and after saturation and also after the material was 
deformed and compacted back to its original density, as well as compression 
strength tests. It was observed that saturating the sample, as well as altering it's 
internal structure, result in a reduction of grain cohesion. The compression tests 
indicated a reduction in the colapsive behavior when the soil structure is altered. 
 
Keywords: Barreiras Formation, shear test, compression test 
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TÍTULO: Software colaborativo, cognição compartilhada e gerenciamento de 

riscos de desastres 

Resumo 

 

Este estudo originou-se do desastre ocorrido em junho/2014, no bairro de Mãe 
Luíza, em Natal-RN, Brasil, provocado por excesso de chuvas. Tal fenômeno 
desencadeou a destruição dos equipamentos de infraestrutura urbana e de 
casas, o desabrigamento de moradores e a interrupção de ruas. Constatou-se 
que a comunidade não havia recebido nenhum treinamento para (re-)agir diante 
dos riscos de desastres. A comunicação do risco de desastre chegou à 
comunidade tardiamente, agravando os riscos, as perdas materiais e o 
sofrimento humano, pois a população passou a agir de forma impulsiva, 
despreparada e descoordenada. Este trabalho descreve o procedimento 
adotado para o desenvolvimento de um aplicativo para o gerenciamento de 
riscos e desastres. Metodologicamente, foi adotada a abordagem da Ergonomia 
Participativa e Comunitária e do Design Colaborativo. O desenvolvimento do 
“app” (NOAH) conta com a participação da comunidade, dos agentes e 
voluntários no teste de “usabilidade” do aplicativo, no “teste situado” (através de 
exercícios simulados), e nas respectivas validações. O “app” (NOAH), destinado 
a aparelhos celulares, contém recursos de texto, voz e imagem, dados, mapas 
e tutoriais. Pretende-se que o “app” (NOAH) sirva de ferramenta preventiva, para 
alertar, informar e orientar as comunidades a como atuarem em situações de 
riscos e desastres, minimizando, assim, as perdas e os danos decorrentes. 

 
 
Palavras-chave: Ergonomia. Desastre. Aplicativo. TIC. 

TITLE: Collaborative Software, Shared Cognition, and Disaster Risk 

Management 

Abstract 

This study originated from the disaster that occurred in June / 2014, in the 
neighborhood of Mãe Luíza, in Natal-RN, Brazil, caused by excessive rains. This 
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phenomenon has triggered the destruction of urban infrastructure equipment and 
houses, the displacement of residents and the interruption of streets. It was found 
that the community had not received any training to (re-) act in the face of disaster 
risks. Disaster risk communication reached the community late, aggravating 
risks, material losses and human suffering, as the population began to act 
impulsively, unprepared and uncoordinated. This paper describes the procedure 
adopted for the development of an application for risk and disaster management. 
Methodologically, the approach of Participatory and Community Ergonomics and 
Collaborative Design was adopted. The development of the app (NOAH) counts 
on the participation of the community, agents and volunteers in the application 
"usability" test, the "situated test" (through simulated exercises) and their 
validations. The "app" (NOAH), intended for mobile devices, contains text, voice 
and image features, data, maps and tutorials. The "app" (NOAH) is intended as 
a preventive tool to alert, inform and guide communities on how to act in situations 
of risks and disasters, thus minimizing losses and damages. 
 
Keywords: Ergonomics. Disaster. App. ICT. 
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TÍTULO: Módulo computacional automático para análise foliar 

Resumo 

As folhas têm uma grande importância para o equilíbrio ecológico do planeta. É 
através do processo de produção do seu alimento, a fotossíntese, que elas 
retiram o gás carbônico presente na atmosfera e devolvem o gás oxigênio para 
a terra. O cálculo da área foliar é um mecanismo que permite o mapeamento e 
acompanhamento do crescimento da planta. Porém, quando executado 
manualmente este processo torna-se lento e custoso por considerar a 
diversidade morfológica das folhas, a necessidade de um especialista para 
proceder com as análises e medições manuais e a ainda a subjetividade nos 
resultados a partir de um cálculo estimado. Neste contexto, um sistema 
computacional para medição e análise foliar, que utilize um processo simples e 
acessível de aquisição e técnicas de processamento digital de imagens (PDI), 
propõe a automatização e otimização deste processo, tornando-o mais rápido, 
barato e objetivo. Neste trabalho o sistema proposto analisa as imagens de 
folhas e realiza as análises a partir dos cálculos de área foliar. Entretanto, como 
o processo manual utiliza cálculos baseados em estimativas, a análise 
comparativa entre estes resultados e os automáticos não revela a acurácia do 
sistema e sim o caráter subjetivo dos primeiros. 
 
Palavras-chave: Área foliar, Processamento Digital de Imagens, Sistema 

Automático 

TITLE: Automatic computational module for leaf analysis 

Abstract 

 

The leaves have a great importance for the ecologicalbalance of the planet. It is 
through the production process of your food, photosynthesis, they remove the 
carbon dioxide present inthe atmosphere and oxygen gas back to Earth. The 
calculation of leaf area is a mechanism that allows themapping and monitoring of 
plant growth. However, when run manually this process becomes slow andcostly 
for considering the morphological diversity of leaves, the need for a specialist to 
proceed with the analysis andmanual measurements and also the subjectivity in 
the results from a rough estimate. In this context, a computational system for 
measurement andfoliar analysis, using a simple and accessible process 
ofacquisition and techniques of digital image processing (IDP), proposes the 
automation and optimization of this process, making itfaster, cheap and goal. In 
this work the proposed system analyzes the images ofleaves and carries out 
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analyses from the calculations of foliar area. However, as the manual process 
uses calculations based onestimates, the comparative analysis between these 
results and doesn't reveal the accuracy of the automaticsystem and the 
subjective character of the first. 

 
 
Keywords: Leaf Area, Digital Image Processing, Automatic System 
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TÍTULO: Sistema de visão robótica para órtese ativa baseado em câmera com 

processamento embarcado 

Resumo 

 

Este trabalho estuda uma câmera inteligente e suas possíveis aplicações em um 
órtese ativa para membros inferiores, utilizando processamento embarcado. 

 

A câmera inteligente possui um processador ARM dual-core e dois sensores 
1/1.8" CMOS, os quais possibilitam o imageamento estéreo e o processamento 
das imagens pelo processador embarcado, viabilizando a análise de imagens 
em tempo real. 

 

A câmera poderá ser programada para perceber e identificar obstáculos no 
ambiente, como também realizar o mapeamento tridimensional e identificar a sua 
própria posição no ambiente externo por meio do reconhecimento de formas e 
objetos com posição conhecida, o que seria de grande utilidade para a órtese, já 
que evitaria choques com obstáculos, preservando o usuário e equipamento em 
si. 

 

Para isso se fez necessário, de início, realizar uma conexão com o sistema da 
câmera, o estudo de suas bibliotecas base, e a captura de imagem para a 
calibração, o que possibilitará, a sua utilização. Os resultados dessas etapas são 
os apresentados neste relatório. 

 
 
Palavras-chave: Câmera inteligente,sistema embarcado,imageamento 

estéreo,órtese ativa. 

TITLE: Robotic vision system for active orthosis with camera-based embedded 

processing 
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Abstract 

 

This work studies an smartcamera and its possible applications in an active 
orthosis for lower limbs, using embedded processing. 

 

The smartcamera features a dual-core ARM processor and two 1 / 1.8 "CMOS 
sensors, which enable stereo imaging and image processing by the embedded 
processor, enabling real-time image analysis. 

 

The camera can be programmed to perceive and identify obstacles in the 
environment, as well as to construct the three-dimensional mapping and to 
identify its own position in the external environment by recognition of forms and 
objects with known position, which would be very useful for the orthosis, since it 
would avoid collisions with obstacles, preserving the user and the equipment 
itself. 

 

For this, it was necessary, at first, to make a connection with the camera system, 
to study its base libraries, and to capture image for the calibration, which will 
enable its use. 

 

The results of these steps are presented in this report. 

 
 
Keywords: Smartcamera, embedded processing, sterile imaging, active orthosis. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1658 

 

CÓDIGO: ET0922 

AUTOR: IAGO VINICIUS MACEDO SANTOS 

ORIENTADOR: GABRIEL IVAN MEDINA TAPIA 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE ENERGÉTICA E ECONÔMICA DE TURBINA A GÁS COM 

CICLO RANKINE ORGÂNICO 

Resumo 

Este trabalho apresenta a modelagem de um sistema que combina uma turbina 
a gás e um Ciclo Orgãnico Rankine por meio de um único gerado de vapor de 
recuperação de calor e um evaporador. Uma análise termodinâmica é feita no 
sistema para avaliar seus parâmetros e determiner a eficiência energética do 
Sistema considerando R123 e R1234yf como fluidos de trabalho. Além disso, 
uma análise econômica do projeto é feita para determiner sua viabilidade 
financeira. Através destes resultadis, eles são comparados com os resultados 
disponíveis na literature e, com isso, avalia-se qual fluido de trabalho é mais 
eficaz considerand os aspectos ambientais, econômicos e termodinâmicos. 
 
Palavras-chave: Ciclo Rakine Orgânico, ciclo Brayton, análise economica 

TITLE: ENERGY AND ECONOMIC ANALYSIS OF GAS TURBINE WITH 

ORGANIC RANKINE CYCLE 

Abstract 

This work presents the modeling of a system combining a gas turbine and an 
organic Rankine cycle by means of a single pressure heat recovery steam 
generator and an evaporator. A thermodynamic analysis is done in the system in 
order to evaluate its parameters and determine the energy efficiency of the 
system considering R123 and R1234yf as work fluids. In addition, an economic 
analysis of the project is made to determine its financial viability. Through these 
results, they are compared with the results available in the literature and it 
evaluates, for this system, which working fluid is most effective considering the 
environmental, economic and thermodynamic aspects. 

 
Keywords: Organic Rankine cycle, Brayton cycle, economic analysis 
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TÍTULO: Compartimentação geoecológica do médio curso da bacia hidrográfica 

do rio Potengi - RN 

Resumo 

A investigação das diferentes formas de relevo e da modelagem da paisagem 
compreende uma ferramenta essencial para a ciência geomorfológica. Ao 
identificar diferentes unidades geomorfológicas em um dado território, surgem 
subsídios para o planejamento a nível de bacia hidrográfica uma vez que as 
características naturais do sistema devem imprimir as potencialidades e 
limitações dessas unidades em função de atividades humanas. Este trabalho 
teve como objetivo identificar unidades geomorfológicas no médio curso da 
Bacia Hidrográfica do Rio Potengi no estado do Rio Grande do Norte-Brasil, bem 
como a porção que essas unidades ocupam nesta porção do território. O estudo 
identificou quatro unidades geomorfológicas distintas: Planalto da Borborema, 
Tabuleiros, Planície de Inundação Fluvial e Depressão sertaneja – Formas 
Convexas, Formas Tabulares, Superfície Pediplanada e Formas Aguçadas. Os 
resultados mostram a importância da geomorfologia como ferramenta no 
entendimento da paisagem e na gestão regional diante das ações antrópicas. 
 
Palavras-chave: geomorfologia, bacia hidrográfica, geoecologia 

TITLE: CHARACTERIZATION OF GEOMORPHOLOGIC UNITS IN THE 

MIDDLE COURSE OF THE POTENGI RIVER BASIN-RN 

Abstract 

The investigation of different landforms and landscape modeling comprises an 
essential tool for Geomorphology. To identify different geomorphologic units in a 
given territory, it is important to use subsidies for the watershed-level planning 
once the natural characteristics of the system should print the potentialities and 
limitations of these units in function of human activities. This work aimed to 
identify geomorphologic units in the middle course of the Potengi River basin in 
the State of Rio Grande do Norte-Brazil, as well as the portion that these units 
occupy in the territory. The study identified four distinct geomorphologic units: 
Borborema plateau, tabular forms, fluvial plain, Sertaneja depression: convex 
forms, tabular forms, pediplaned Surface and sharp forms. The results show the 
importance of geomorphology as a tool in the understanding of landscape and 
regional management on the anthropic actions. 
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TÍTULO: MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL EM MEIOS 

POROSOS. 

Resumo 

Neste relatório é apresentado a pesquisa desenvolvida pelo aluno Giovanni M. 
P. Leite, referente ao período da bolsa de iniciação científica PIBIC-CNPq, tendo 
como tema Modelagem Matemática e Computacional em Meios Porosos. O 
objetivo da pesquisa foi estudar a modelagem matemática para a hidrodinâmica, 
transporte de solutos e partículas em meios porosos. Para tanto, fazendo uso de 
leis de conservação de massa e momento linear, foi deduzido modelos baseados 
em equações diferenciais. Vale destacar que as equações que modelam 
fenômenos em meios porosos são complexas, o que dificulta e muitas vezes 
torna impossível obter soluções analíticas. Neste contexto, se faz necessário o 
desenvolvimento de soluções aproximadas utilizando métodos numéricos. Nesta 
pesquisa, o foco foi o desenvolvimento dos métodos dos elementos finitos e 
volumes finitos. Para o método de elementos finitos, a pesquisa se restringiu ao 
método de Galerkin. Para o método de volumes finitos foi estudado os métodos 
Upwind, Lax-Friedrichs e Nessyahu-Tadmor. Para análise da acurácia, as 
soluções discretas foram comparadas com soluções analíticas dadas pelas 
equações de Riemann, Burgers e Buckley-Leverett. Em particular, a equação de 
Buckley-Leverett, que modela o escoamento bifásico em meios porosos. Os 
resultados obtidos (anexos) demonstraram que o método NT obteve a melhor 
acurácia. Como resultado final foi implementado um simulador computacional na 
linguagem Fortran e Matlab. 
 
Palavras-chave: Modelagem Matemática. Equações Diferenciais. Métodos 

Numéricos. 

TITLE: MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL MODELING IN POROUS 

MEDIA. 

Abstract 

In this activities report is presented the research developed by the student 
Giovanni M. P. Leite, referring to the period of the scientific initiation PIBIC-CNPq, 
having as main theme the Mathematical and Computational Modeling in Porous 
Media. The goal of the research was to study the mathematical modeling for the 
hydrodynamics of fluids, transport of solutes and particles in porous media. For 
that, using the laws of mass conservation and linear moment, was deduced 
models based on differential equations. It is worth noting that the equations that 
models phenomena in porous media are complex, several times turns impossible 
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to obtain analytical solutions. In this context, it is necessary the development of 
approximate solutions using numerical methods. In this research, the focus was 
the development of the methods of finite element and finite volume. For the first, 
the research was restrained to the method of Galerkin. For the method of finite 
volume was studied the methods Upwind, Lax-Friedrichs and Nessyahu-Tadmor. 
For the analysis of the accuracy, the discrete solutions were compared with 
analytical solutions given by the equations of Riemann, Burgers and Buckley-
Leverett. In particular, the Buckley-Leverett equation, that models the two-phase 
flow in porous medias. The obtained results (attachement) have shown that the 
NT method has obtained the best accuracy. As the final result was implemented 
a computational simulator in Fortran and Matlab languages.  
 
Keywords: Mathematical modeling. Differential equations. Numerical methods. 
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TÍTULO: Seletor de algoritmos de aprendizado de máquina 

Resumo 

A partir do fim do século XX, a velocidade de geração de dados se tornou 
significativa, aliada ao advento do armazenamento digital. Neste contexto, foi 
vista a possibilidade de tratar esses dados para transformá-los em informações 
úteis, surgindo assim uma área chamada Big Data. Neste cenário, são 
instrumentais como ferramentas para análise de dados o aprendizado de 
máquina, o deep learning e a engenharia automática. Esta pesquisa teve como 
objetivo estudar e analisar os algoritmos de aprendizado de máquina aplicados 
no contexto do Big Data, além de criar um módulo open source de engenharia 
automática de algoritmos de análise. 
 
Palavras-chave: Aprendizado de máquina; inteligência artificial; Big Data. 

TITLE: Selector of machine learning algorithms 

Abstract 

Since the end of the 20th century, data generation speed has become significant, 
coupled with the advent of digital storage. In this context, it was seen that it would 
be possible to treat this data to transform it into useful information, thus creating 
an area called Big Data. In this scenario, machine learning, deep learning and 
automatic engineering appear as tools for data analysis. This research intends to 
study and analyze the machine learning algorithms applied in the context of Big 
Data, and create an open source module of automatic engineering of analysis 
algorithms. 
 
Keywords: Machine learning; artificial intelligence; Big Data. 
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TÍTULO: Preparação e caracterização de catalisadores bimetálicos para 

produção de hidrogênio a partir da reforma de Etanol 

Resumo 

Na reforma catalítica do etanol, bem como em qualquer processo que faça uso 
de catalisadores, os suportes catalíticos desempenham papel fundamental no 
sucesso do processo de conversão. Da mesma forma, para que se obtenha um 
bom suporte – com alta área específica, por exemplo, além de ser um material 
poroso -, deve-se atentar às vias de síntese desse material. O método de 
combustão assistida por micro-ondas já se mostrou eficiente, rápido e barato, 
além de garantir um material mais homogêneo e quase pronto. Este trabalho tem 
por objetivo avaliar as mudanças morfológicas e estruturais dos óxidos mistos, 
ao variar, além das temperaturas de calcinação, as razões estequiométricas de 
alumínio e magnésio, bem como diminuir a quantidade de combustível. A 
potência utilizada foi de 900 W e as razões Al/Mg foram 0,5:1 e 4:1. As 
calcinações foram realizadas a 500 °C e 700 °C. Os materiais foram 
caracterizados por difração de raiosX, microscopia eletrônica de varredura e 
análise da área superficial e porosidade. As diferentes razões influenciaram 
diretamente na estrutura e morfologia das espécies formadas: na amostra 
MgAl05 obteve-se cristais referentes ao óxido de magnésio puro, e uma 
superfície rugosa e pouco porosa; para MgAl2, os picos identificados 
correspondem, em sua maioria, ao MgAl2O4, bem como o resultado do MEV. Já 
a amostra MgAl4 mostrou diferentes resultados para cada temperatura, mas uma 
superfície altamente porosa pôde ser observada a 500 e 700°C. 
 
Palavras-chave: reforma, etanol, síntese, combustão, MgAl2O4, óxidos mistos. 

TITLE: Preparation and characterization of bimetallic catalysts for the production 

of hydrogen from the reform of Ethanol 

Abstract 

In catalytic reforming of ethanol, as well as in any process that makes use of 
catalysts, the catalytic supports play a fundamental role in the success of the 
conversion process. Likewise, in order to obtain a good support - with a high 
specific area, for example, in addition to being a porous material -, we must pay 
attention to the synthesis routes of this material. The method of microwave 
assisted combustion has proven to be efficient, fast and cheap, and to ensure a 
more homogeneous and almost ready material. This work aims to evaluate the 
morphological and structural changes of the mixed oxides, as well as the 
calcination temperatures, the stoichiometric ratios of aluminum and magnesium, 
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as well as to reduce the amount of fuel. The potency used was 900 W and the Al 
/ Mg ratios were 0.5: 1 and 4: 1. The calcination was carried out at 500 ° C and 
700 ° C. The materials were characterized by X-ray diffraction, scanning electron 
microscopy and surface area analysis and porosity. The different reasons directly 
influenced the structure and morphology of the species formed: in the sample 
MgAl05 crystals were obtained referring to the pure magnesium oxide, and a 
rough and porous surface; for MgAl2, the peaks identified correspond, in most 
cases, to MgAl2O4, as well as the result of SEM. The MgAl4 sample, however, 
showed different results for each temperature, but a highly porous surface could 
be observed at 500 and 700 ° C. 
 
Keywords: etanol, reforming, combustion, synthesis, MgAl2O4, mixed oxides 
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TÍTULO: Avaliação do comportamento mecânico e hidráulico de sistemas solo-

geossintético 

Resumo 

Em virtude do fenômeno mundial da urbanização, as cidades sofrem com alguns 
problemas oriundos da rápida e não planejada ocupação de grandes porções de 
área impermeabilizada com concreto, asfalto e telhas de fibrocimento. Um 
desses problemas consiste nas enchentes urbanas, pois o solo natural já não 
mais está presente para absorver as águas precipitadas em eventos de chuva. 
Para combater esse cenário, uma das soluções capazes de mitigar o acúmulo 
de água em áreas urbanas são os telhados verdes. Os telhados verdes 
consistem em uma vegetação que fica situada no telhado de edificações, acima 
de um substrato e de camadas com funções de filtro, dreno e impermeabilização, 
sendo capaz de reter água da chuva e distribuir melhor o seu escoamento. Essa 
pesquisa tem como objetivo investigar a influência do período de estiagem na 
capacidade de absorção de água. Para esse fim, foi construído um módulo de 
teste com 4cm de substrato e vegetação feita de grama esmeralda - sendo as 
camadas drenante, filtrante e impermeabilizante feitas com geossintéticos - com 
um reservatório no efluente. O sistema foi colocado abaixo de um simulador de 
chuvas para medir o desempenho do telhado verde quando posto a diferentes 
períodos de estiagem e umidades. Os resultados revelam que há uma relação 
direta entre o período de estiagem e a capacidade de retenção, chegando a 
95,26% após 5 dias sem chuvas, enquanto foi observada uma retenção de água 
de chuva de apenas 2,02% quando o solo estava saturado. 

 
Palavras-chave: Telhados verde, sustentabilidade, construção sustentável 

TITLE: Evaluation of mechanical and hydraulic behaviour of geosythetics 

systems 

Abstract 

In the light of the worldwide urbanization phenomenon, cities now suffer with 
some problems arising from fast and unplanned occupation of great portions of 
area waterproofed with concrete, asphalt and asbestos cement roof tiles. One of 
these problems consists in urban flooding, because the natural soil is no more 
there to absorb water from rainfall events. On this account, one solution capable 
of mitigate urban flooding are green roofs. Green roofs consists in a vegetation 
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placed above the roof, on top of a substrate and of layers with filter, drainage and 
waterproofing functions. It is capable of retaining a portion of rainfall water and 
better distribute its runoff. This research aims to investigate drought period 
influence in water retention capacity of green roofs. Therefore, it was built a green 
roof test bed with 4cm substrate layer, Zoysia japonica grass - with draining, 
filtering and waterproofing layers made with geosynthetics - with a water tank to 
measure its runoff. This system was placed below a rain simulator in order to 
measure its performance when subjected to different drought periods and 
humidity. Results have shown a direct relationship of drought period and water 
retention capacity, getting as high as 95,26% after 5 days without rain, whilst it 
was observed a water retention capacity of just 2,02% when experimented with 
saturated soil. 

 
Keywords: Green roof, sustentatibility, sustentable constrution 
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TÍTULO: Tecnologia de informação e comunicação, groupware e gerenciamento 

de riscos de desastres 

Resumo 

Este estudo originou-se do desastre ocorrido em junho/2014, no bairro de Mãe 
Luíza, em Natal-RN, Brasil, provocado por excesso de chuvas. Tal fenômeno 
desencadeou a destruição dos equipamentos de infraestrutura urbana e de 
casas, o desabrigamento de moradores e a interrupção de ruas. Constatou-se 
que a comunidade não havia recebido nenhum treinamento para (re-)agir diante 
dos riscos de desastres. A comunicação do risco de desastre chegou à 
comunidade tardiamente, agravando os riscos, as perdas materiais e o 
sofrimento humano, pois a população passou a agir de forma impulsiva, 
despreparada e descoordenada. Este trabalho descreve o procedimento 
adotado para o desenvolvimento de um aplicativo para o gerenciamento de 
riscos e desastres. Metodologicamente, foi adotada a abordagem da Ergonomia 
Participativa e Comunitária e do Design Colaborativo. O desenvolvimento do 
“app” conta com a participação da comunidade, dos agentes e voluntários no 
teste de “usabilidade” do aplicativo, no “teste situado” (através de exercícios 
simulados), e nas respectivas validações. O “app”, destinado a aparelhos 
celulares, contém recursos de texto, voz e imagem, dados, mapas e tutoriais. 
Pretende-se que o “app” sirva de ferramenta preventiva, para alertar, informar e 
orientar as comunidades a como atuarem em situações de riscos e desastres, 
minimizando, assim, as perdas e os danos decorrentes. 
 
Palavras-chave: Ergonomia. Desastre. Aplicativo. TIC. 

TITLE: Information Technology and communication, groupware and disaster risk 

management 

Abstract 

This study originated from the disaster that occurred in June / 2014, in the 
neighborhood of Mãe Luíza, in Natal-RN, Brazil, caused by excessive rains. This 
phenomenon has triggered the destruction of urban infrastructure equipment and 
houses, the displacement of residents and the interruption of streets. It was found 
that the community had not received any training to (re-) act in the face of disaster 
risks. Disaster risk communication reached the community late, aggravating 
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risks, material losses and human suffering, as the population began to act 
impulsively, unprepared and uncoordinated. This paper describes the procedure 
adopted for the development of an application for risk and disaster management. 
Methodologically, the approach of Participatory and Community Ergonomics and 
Collaborative Design was adopted. The development of the app has the 
participation of the community, agents and volunteers in the application "usability" 
test, the "situated test" (through simulated exercises) and their validations. The 
app, intended for mobile devices, contains text, voice and image features, data, 
maps and tutorials. The "app" is intended as a preventive tool to alert, inform and 
guide communities how to act in situations of risks and disasters, thus minimizing 
losses and damages. 
 
Keywords: Ergonomics. Disaster. App. ICT. 
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TÍTULO: REMEDIAÇÃO DE SÓLIDOS CONTAMINADOS UTILIZANDO 

MICROEMULSÃO ATRAVÉS DE EXTRAÇÃO SOLIDO LÍQUIDO 

Resumo 

 
O petróleo tem sido muito importante à humanidade no último século. Porém a 
sua produção acarreta em contaminação dos solos e águas devido à variedade 
de constituintes, que vai desde matéria orgânica até metais. Assim, é necessário 
o uso de métodos e materiais que tratem os contaminantes do petróleo sem 
agredir o meio ambiente. Desta forma, uma solução que vem aparecendo nos 
últimos anos é o uso de sistemas microemulsionados. Estes sistemas possuem 
a capacidade de serem anfifílicas, ou seja, interagir tanto com substâncias 
polares como apolares. Os contaminantes podem ser retirados do cascalho a 
partir da operação de extração sólido-líquido e detectados por diversas técnicas 
que avaliam o Total Petroleum Hydrocarbons (TPH). O trabalho tem como 
objetivo geral verificar quais das técnicas estudadas -  teor de óleos e graxas 
(TOG), Infravermelho (IR), UV-Vis, gravimetria, termogravimetria e cromatografia 
gasosa (CG-FID) – podem ser usadas para essa determinação da quantidade 
de parafina em cascalhos de perfuração. Os resultados obtidos demonstram que 
a melhor técnica quantitativa é a CG-FID e que outros, como o Infravermelho, 
podem ser usados, bem como afirmar o uso de sistemas microemulsionados 
para extração destes contaminantes, com destaque para o sistema com o 
tensoativo Renex NP 95, que atingiu 71,99% de extração em contato simples. 
 

 
Palavras-chave: Microemulsão; Contaminação; Extração; Cromatografia. 

TITLE: REMEDIATION OF CONTAMINATED SOLIDS USING 

MICROEMULSION BY MEANS OF SOLID LIQUID EXTRACTION 

Abstract 

 

The oil has been very important to humanity in the last century. But its production 
results in contamination of soils and waters due to the variety of constituents, 
ranging from organic matter to metals. Thus, it is necessary to use methods and 
materials to treat contaminants from oil without harm the environment. In this way, 
a solution that comes popping up in recent years is the use of microemulsionados 
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systems. These systems have the ability to be amphiphilics, i.e., interacting with 
both polar substances as nonpolar. The contaminants can be removed from the 
gravel from the solid-liquid extraction operation and detected by a variety of 
techniques to evaluate the Total Petroleum Hydrocarbons (TPH). The work aims 
to verify which of the techniques studied general-content of oils and greases 
(TOG), infrared (IR), UV-Vis, gravimetry, thermogravimetry and gas 
chromatography (GC-FID) – can be used for the determination of the amount of 
paraffin in gravels. The results obtained show that the best quantitative technique 
is the GC-FID, and others, such as the infrared, can be used, as well as stating 
the use of microemulsions systems for extraction of these contaminants, with 
emphasis on the system with the surfactant Renex NP95 with 71.99% of 
extraction in simple contact. 

 
 
Keywords: Microemulsion; Contamination; Extraction; Chromatography. 
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TÍTULO: Desenvolvimento e manutenção de firmware para microcontroladores 

gerenciadores de consumo de água 

Resumo 

 
O presente trabalho propõe um conjunto de soluções à desafios de 
comunicação, gerenciamento de conexão, memória, exceções, sincronia e 
persistência de dados para o desenvolvimento de dispositivos de hardware que 
compõe sistemas distribuídos pela Internet (IoT) e precisam se comunicar com 
outros componentes do mesmo. Descreve-se o hardware utilizado na proposta 
e também os algoritmos que tornam o dispositivo robusto. 
 

Ao final mostra-se os resultados obtidos como: o prolongamento da vida útil da 
EEPROM do hardware com a implementação de uma gravação circular e a 
persistência dos dados no hardware com a utilização de uma estrutura de dados 
em aplicações reais. Além disso, nas considerações finais comenta-se sobre o 
consumo de energia. 

 

  

 
Palavras-chave: Internet das coisas, telemetria, baixo consumo, ESP8266 

TITLE: Microcontrollers Firmware development and maintenance for water 

consumption 

Abstract 

The present work proposes a set of solutions to the challenges of communication, 
connection management, memory, exceptions, synchronization and data 
persistence for the development of hardware devices that make up distributed 
systems over the Internet (IoT) and need to communicate with other components 
of the system. The hardware used in the proposal is described, as well as the 
algorithms that make the device robust. In the end, the results obtained in real 
applications as the hardware EEPROM lifespan extension due to circular record 
and data persistence because of a data structure used in a real application are 
shown and in the final considerations, the energy consumption is discussed. 
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TÍTULO: ESTUDO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DA QUITOSANA PURA E EM 

SOLUÇÕES 

Resumo 

 

A busca por materiais biodegradáveis que possam vir a substituir as embalagens 
de alimentos disponíveis hoje no mercado está crescendo. O desenvolvimento 
de filmes biodegradáveis à base de amido e outros constituintes que melhoram 
suas características, como a quitosana, é promissor. Este estudo objetivou a 
determinação do caráter antimicrobiano de solução de quitosana pura e também 
de soluções filmogências de amido e quitosana, com concentrações de 10% e 
20%. O teste de difusão em disco foi usado para qualificar se as bactérias E. coli, 
S. aureus, S. typhy e E. faecalis são sensíveis às soluções testadas. Essas 
bactérias foram inoculadas, em triplicata para cada, em placas de petri grandes 
com meio M-H e após isso discos de papel, já preparados com suas respectivas 
soluções a serem testadas, foram colocados em cima do meio para observar se 
os halos de inibição foram formados. Pôde-se inferir que, em relação a 
sensibilidade à quitosana pura, apenas a E. coli apresentou muita sensibilidade, 
enquanto que o S. aureus, E. faecalis e S. typhy foram classificados apenas 
como sensíveis ao composto polimérico. Já os blends de amido e quitosana, 
tanto de 10 quanto de 20%, não causaram sensibilidade em nenhum dos quatro 
microrganismos. Comprovada a ação antimicrobiana da quitosana pura, deve-
se reavaliar as concentrações usadas dos blends de quitosana e amido, além do 
pH da solução filmogênica, a temperatura desta no momento da inoculação na 
placa e a quantidade utilizada no teste. 

 
 
Palavras-chave: quitosana, blends, antimicrobiano, difusão, halo. 

TITLE: STUDY OF ANTIMICROBIAL ACTION OF PURE CHITOSAN AND IN 

SOLUTIONS 

Abstract 

 

The search for biodegradable materials that may replace the food packaging 
available on the market today is growing. The development of starch-based 
biodegradable films and other components that improve their characteristics, 
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such as chitosan, it is promising. This study aimed at the determination of the 
antimicrobial feature of pure chitosan solution as well as the filmogens solutions 
of starch and chitosan with concentrations of 10% and 20%. The disc diffusion 
test was used to qualify wheter the E. coli, S. aureus, S. typhy and E. faecalis 
bacteria are sensitive to the solutions tested. These bacteria were inoculated in 
triplicate each into large petri dishes with M-H medium and after that paper discs 
(previously prepared with their respective solutions to be tested) were disposed 
on the top of the medium to observe if inhibition halos were formed. It could be 
inferred that, in relation to sensitivity to pure chitosan, only E. coli showed a high 
sensitivity, whereas S. aureus, E. faecalis and S. typhy were classified only as 
sensitive to the polymeric compound. However, 10 and 20% starch blends and 
chitosan did not cause sensitivity in any of the four microorganisms. Proven the 
antimicrobial action of pure chitosan, the concentrations of the chitosan and 
starch blends should be reassessed also the pH of the filmogen solution, the 
temperature of the chitosan solution at the time of inoculation and the amount 
used in the test. 

 
 
Keywords: chitosan, blends, antimicrobial, diffusion, halo. 
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TÍTULO: Uso da Determinação Experimental da Aceleração da Gravidade como 

Instrumento de Ensino. 

Resumo 

Tendo em vista a importância da pesquisa para o ensino de física em descobrir 
novas alternativas que conectem a teoria com a prática, assim como o estímulo 
ao pensamento crítico-investigativo das literaturas abordadas em sala de aula 
para formação de futuros engenheiros e cientistas, em particular na Escola de 
Ciências e Tecnologia (ECT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), esta pesquisa aborda um novo olhar para as equações do movimento 
aplicadas à um método inovador para determinação da aceleração da gravidade. 
 
Palavras-chave: Ensino de física, equações do movimento, Aceleração da 

Gravidade. 

TITLE: Use of the Experimental Determination of Gravity Acceleration as 

Teaching Instrument. 

Abstract 

Considering the importance of research for the teaching of physics in discovering 
new alternatives that connect theory with practice, as well as the stimulus to the 
critical-investigative thinking of the literatures addressed in the classroom for the 
training of future engineers and scientists, in particular in the School of Sciences 
and Technology (ECT) of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), 
this research approaches a new look at the equations of motion applied to an 
innovative method in determining the acceleration of gravity.  
 
Keywords: Physics teaching, equations of motion, Acceleration of Gravity. 
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TÍTULO: Compartimentação e caracterização das unidades de paisagem da 

Mesorregião Leste Potiguar 

Resumo 

 

 A presente pesquisa trata de analisar os Geocomplexos da mesorregião Leste 
Potiguar, com o objetivo de analisar as características geoambientais da área. 
Abordando a teoria Geossistêmica de Georges Bertrand (1972), foi realizado o 
mapeamento em toda a mesorregião leste potiguar no programa ArcGis, 
objetivando caracterizar as unidades de paisagem da mesorregião leste 
potiguar. Tivemos como resultado do trabalho a evidencia de 3 domínios, 7 
regiões naturais e 12 Geocomplexos, o que mostra uma paisagem bastante 
diversificada na mesorregião Leste Potiguar. 

 
 
Palavras-chave: Geocomplexo. Geoambientais. Unidades de paisagem 

TITLE: Compartmentalization and characterization of the landscape units of the 

East Potiguar Meso-region 

Abstract 

This research aims to analyze the Geocomplexes of the East Potiguar 
mesoregion, with the objective of analyzing the geoenvironmental characteristics 
of the area. In order to characterize the landscape units of the East Potiguar 
mesoregion, the mapping was carried out throughout the eastern montourregion 
of the Arctic region in the ArcGis program, covering Georges Bertrand's (1972) 
Geosystemic theory. We have as a result of the work the evidence of 3 domains, 
7 natural regions and 12 Geocomplexes, which shows a very diverse landscape 
in the mesoregion Leste Potiguar. 
 
Keywords: Geocomplex. Geoenvironmental. Landscape units. 
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TÍTULO: Desenvolvimento do Sistema Web do SmartPlace 

Resumo 

Atualmente a energia e o grande motor do desenvolvimento, dependemos da 
eletricidade para grande parte das tarefas, desde o fornecimento de luz até a 
conservação de alimentos, o desperdício de energia elétrica representa hoje 
cerca de 10% do gasto total como energia elétrica por ano, o que é preocupante, 
principalmente pelos impactos ambientais. Para amenizar o problema do 
desperdício, tanto no âmbito ambiental e financeiro, o smart place surgiu com o 
intuito de realizar um melhor gerenciamento de recursos, assim controlando de 
forma automática o gerenciamento dos ar condicionados e lâmpadas. Este 
relatório descreve o processo de desenvolvimento do hardware e sistema web 
do Smart Place, que através de um sistema web inteligente e um hardware 
equipado e de baixo custo realiza intervenções nos aparelhos de ar 
condicionado, de acordo com a presença, temperatura. Tudo pode ser 
acompanhado pelo sistema web, que possui gráficos interativos, histórico, linha 
do tempo e todos os dados enviados pelo hardware da sala. 
 
Palavras-chave: Energia, Tecnologia 

TITLE: Smart Place 

Abstract 

Nowadays, energy and the great motor of development, we depend on electricity 
for most tasks, from the supply of light to food preservation, the waste of electricity 
represents today about 10% of the total expenditure as electricity per year, which 
is worrisome, mainly due to the environmental impacts. To mitigate the problem 
of waste, both in the environmental and financial environment, the smart place 
arose with the intention of achieving a better management of resources, thus 
automatically controlling the management of air conditioners and lamps. This 
report describes the Smart Place hardware and web development process, which 
through an intelligent web system and low-cost, equipped hardware performs 
interventions on air conditioners according to the presence, temperature. 
Everything can be accompanied by the web system, which has interactive 
graphics, history, timeline and all data sent by the hardware of the room. 
 
Keywords: energy, technology 
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TÍTULO: Complexos a partir de nitratos de Cobalto, de níquel e de Lantânio com 

ligantes etilenodiamina e oxalato 

Resumo 

O estudo da química de coordenação, que relaciona a formação e reatividade 
dos complexos originados entre íons metálicos e os seus respectivos ligantes, 
tem grande importância no contexto da química inorgânica. É bem conhecido o 
fato de que substâncias, tais como água, amônia, íon cianeto, cloreto, iodeto, por 
exemplo, coordenam-se a íons metálicos, especialmente os elementos de 
transição para formarem complexos. No presente estudo serão reportados as 
propriedades espectroscópicas de complexos contendo íons de elementos de 
transição ‘d’ e também serão investigados às diversas possibilidades de 
aplicações. Serão sintetizados complexos de cloretos de cobalto, e níquel e 
lantânio com o ligantes bidentados. Os complexos serão caracterizados através 
de Complexometria com EDTA, Microanálise de C, H, e N, Espectroscopia na 
região do Infravermelho, Espectroscopia eletrônica de absorção e Medidas de 
condutância molar, análise termogravimétrica, condutividade molar . A 
preparação dos complexos hora em estudo tem como propósito avaliar e a 
reatividade dos sais metálicos com os ligantes para tentar fazer uma análise do 
comportamento dos ligantes bidentados com os íons metálicos , observando as 
interações dos mesmos através dos estudos espectroscópicos e termoanalítico 
e condutivimétricos dos complexos formados. A partir dos parâmetros obtidos, 
avaliar as transições espectroscópicas nos complexo, bem com a estabilidade 
térmica dos complexos formados. 
 
Palavras-chave: Complexos, bi dentados e transição "d" 

TITLE: Complexes from Cobalt, Nickel and Lanthanum nitrates with 

ethylenediamine and oxalate linkers 

Abstract 

The study of the coordination chemistry, which relates the formation and reactivity 
of the complexes originating between metallic ions and their respective ligands, 
is of great importance in the context of inorganic chemistry. It is well known that 
substances, such as water, ammonia, cyanide, chloride, iodide, for example, 
coordinate with metal ions, especially the transition elements to form complexes. 
In the present study we will report the spectroscopic properties of complexes 
containing ions of transition elements 'd' and will also be investigated to the 
different possibilities of applications. Complexes of cobalt chlorides, and nickel 
and lanthanum with bidentate ligands will be synthesized. The complexes will be 
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characterized by Complexometry with EDTA, Microanalysis of C, H, and N, 
Spectroscopy in the infrared region, Electron absorption spectroscopy and Molar 
conductance measurements, thermogravimetric analysis, molar conductivity. The 
purpose of the preparation of the hourly complexes is to evaluate the reactivity of 
the metal salts with the ligands to try to make an analysis of the behavior of the 
bidentate ligands with the metallic ions, observing their interactions through the 
spectroscopic and thermoanalytical and conductivimetric studies of the 
complexes formed. From the obtained parameters, to evaluate the spectroscopic 
transitions in the complexes, as well as the thermal stability of the formed 
complexes 
 
Keywords: Complexes, bi dentate and transition "d" 
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TÍTULO: Sorção de corante em sistemas particulados de quitosana 

Resumo 

 

Corantes podem se tornar efluentes poluentes quando provenientes da indústria 
seu descarte ocorre na superfície terrestre sem o tratamento adequado. Amarelo 
de alizarina R (AAR) é um corante de natureza azo, não biodegradável e 
resistente a variações de temperatura e luz solar. Sistemas particulados 
contendo quitosana apresentam capacidade de remover corantes do meio 
devido as suas características. A adsorção foi estudada para remoção do AAR 
do meio através dos estudos de equilíbrio e cinético. A quitosana apresentou 
capacidade de adsorção do AAR através do sistema particulado de 4,0 mg 
(corante) / g (quitosana) na concentração de 0,185 g/L e 30,0 mg/g em 0,2775 
g/L após 8 horas de interação. O experimento de cinética de adsorção seguiu o 
modelo de pseudo-segunda-ordem, apresentando um coeficiente de correlação, 
0,94107. 

 
 
Palavras-chave: Sorção, quitosana, amarelo de alizarina R, modelos cinéticos. 

TITLE: Sorption of dyes in particulate systems of chitosan 

Abstract 

 

Dyes are pollutants from various industries and are often disposed of on the 
ground surface without proper treatment. Alizarin Yellow R (AYR) is a dye of azo 
nature, non-biodegradable and resistant to variations in temperature and 
sunlight. Particulate systems containing chitosan have the ability to remove dyes 
from the medium due to their characteristics. The adsorption was studied to 
remove the AAR from the medium through equilibrium and kinetic studies. The 
chitosan presented adsorption capacity of the AAR through the 4.0 mg (dye) / g 
(chitosan) in the concentration of 0,185 g/L and 30,0 mg/g in 0,2775 g/L after 8 
hours of interaction. The adsorption kinetics experiment followed the pseudo-
second-order model, presenting a correlation coefficient, 0,94107. 

 
 
Keywords: Sorption, chitosan, alizarin yellow R, models kinetics. 
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TÍTULO: Mineração de dados para identificação e visualização de elos de 

rastreabilidade 

Resumo 

O trabalho aqui apresentado dedicou-se a criação de uma ferramenta que 
disponibilizasse uma visualização de dados de desenvolvimento de projetos para 
gerentes e equipes, tornando mais fácil a identificação de ligações entre esses 
dados. Tal ferramenta opera a partir de dados de projetos presentes na 
plataforma de hospedagem de código-fonte com controle de versão github. E 
utiliza a API do mesmo para produzir tabelas com informações desejadas, que 
serão usadas no programa Neo4j para criação de grafos, explicitando ligações 
entre dados diversos e a seleção de sub-grafos. 
 
Palavras-chave: Rastreabilidade, Mineração de dados, Visualização de links, 

neo4j, git 

TITLE: Utilizing data mining for identification and visualization of traceability links 

Abstract 

The following research was dedicated to the development of a tool which would 
make possible a new visualization of project development data for teams and 
managers, making the identification of links between the data. This tool operates 
using project data from github, a code-hosting website with version control. From 
the api present in github we produce tables containing the desired info, which are 
then fed into another program, Neo4j, to create a graph, expliciting any links 
between data and making available the selection of sub-graphs. 
 
Keywords: traceability, data Mining, link visibility, neo4j, github, data mining 
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TÍTULO: Caracterização fitogeográfica da Caatinga no Rio Grande do Norte 

Resumo 

A Zona das Caatingas, que compreende toda a região semiárida nordestina, 
englobando uma flora perfeitamente adaptada aos ambientes áridos e 
semiáridos, migrada de áreas semelhantes situadas ao norte da Amazônia, as 
quais, por sua vez, se originaram de plantas com dispersão pantropical. Em face 
aos poucos dados de cobertura vegetal e fitogeografia do estado do Rio Grande 
do Norte em escala de semi-detalhe, o presente plano de trabalho tem como 
objetivo geral caracterizar a distribuição fitogeográfica da cobertura vegetal no 
Rio Grande do Norte através da classificação não supervisionada das imagens 
de satélite. Diante classificação realizado, obteve as seguintes classes: 
Vegetação densa, vegetação antropizada, vegetação esparsada, campo salino, 
solo exposto, manguezal, dunas e corpos hídricos.Através da realização do 
mapeamento, foram obtidas 08 classes distribuídos em: vegetação densa, 
vegetação esparsa, vegetação antropizada, manguezal, campo salino, dunas, 
solo exposto, e água. Onde tivemos uma dominância significativa da classe de 
vegetação esparsa com cerca de 34% da cobertura vegetal do estado. As outras 
classes ficaram divididas em campo salino 16%, dunas 14%, solo exposto13%, 
vegetação densa 10%, mangue 7%, e caatinga antropizada, com 6%. Portanto, 
o projeto se faz necessário para quantificar as diferentes coberturas vegetal 
existente no estado, além de servir como base para futuros trabalhos a serem 
desenvolvidos nessa perspectiva. 
 
Palavras-chave: Fitofisionomia vegetal; Sensoriamento remoto; 

Geoprocessamento. 

TITLE: Phytogeographic characterization of the Caatinga in Rio Grande do Norte 

Abstract 

Zone Caatingas comprising all semiarid northeastern region comprising a flora 
perfectly suited to arid and semi-arid environments, migrated similar areas 
located north of the Amazon, which in turn originate from plants pantropical 
dispersion. In the face gradually vegetation data and plant geography of Rio 
Grande do Norte state in semi-detailed scale, this work plan has the overall 
objective to characterize the phytogeographic distribution of vegetation in Rio 
Grande do Norte by unsupervised classification of satellite images. Given carried 
classification obtained the following classes: dense vegetation, anthropized 
vegetation esparsada vegetation, saline field, bare soil, mangrove, dunes and 
hídricos.Através performing mapping bodies were obtained 08 divided into 
classes: dense vegetation, sparse foliage, anthropogenic vegetation, mangrove 
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swamps, saline fields, dunes, exposed soil, and water. Where we had a 
significant dominance of the class of sparse vegetation with about 34% of the 
state's vegetation cover. The other classes were divided into 16% saline, 14% 
dunes, 13% exposed soil, 10% dense vegetation, 7% mangrove, and 6% 
anthropic caatinga. Therefore, the project is necessary to quantify the different 
vegetation cover in the state, as well as serve as a basis for future work to be 
developed in this perspective. 
 
Keywords: Plant physiology; Remote sensing; Geoprocessing. 
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TÍTULO: Pastas de cimento contendo polímero expansivo para aplicação em 

poços com riscos de migração de gás 

Resumo 

 

A cimentação auto-regenerativa visa cura autônoma de pequenas fissuras, 
decorrentes de fatores como o retrogressão, má cimentação, entre outros. 
Estudos anteriores sobre este tópico se baseiam no uso de CaCO3 e polímeros 
rígidos para preencher esses espaços (fissuras). Já o estudo em questão, tem 
como objetivo avaliar a capacidade do polímero encapsulado se expandir sobre 
as fissuras, impedindo assim a penetração de fluxos nos caminhos formados 
pelas fissuras, inibindo principalmente a migração de gás. As pastas de cimento 
estudadas foram elaboradas para serem utilizadas na cimentação primária, ou 
seja, para revestimento de um poço terrestre com BHCT = 127°F e gradiente 
geotérmico GG = 1,22°F/ft, profundidade de 1800m e com densidade 15lb/gal. 
Realizando os testes de Reologia e Filtrado segundo as normas API(SPEC 10A 
e RP 10B). 

 
 
Palavras-chave: Cimentação; Polímero encapsulado; migração de gás 

TITLE: Cement pastes containing expansive polymer for application in wells with 

gas migration risks 

Abstract 

The self-regenerative cementation aims at autonomous healing of small cracks, 
due to factors such as retrogression, poor cementation, among others. Previous 
studies on this topic are based on the use of CaCO 3 and rigid polymers to fill 
these spaces (fissures). The aim of this study is to evaluate the ability of the 
encapsulated polymer to expand over the cracks, thus preventing the penetration 
of fluxes in the pathways formed by the cracks, mainly inhibiting gas migration. 
The cement slurries were prepared for primary cementation, ie, to coat a well with 
BHCT = 127 ° F and a geothermal gradient GG = 1,22 ° F / ft, a depth of 1800m 
and a density of 15lb / gal. Conducting the Rheology and Filtering tests according 
to API standards (SPEC 10A and RP 10B). 
 
Keywords: Cement; Encapsulated polymer; gas migration 
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TÍTULO: Avaliação da distribuição de tensões em edifícios de alvenaria 

estrutural submetidos à variação de temperatura devido a incêndio 

Resumo 

Encontram-se na literatura diversos estudos e experimentos relacionados à 
análise de estruturas de concreto armado em situações de incêndio. Entretanto, 
com relação às estruturas de alvenaria, pouco tem sido feito para avaliar os 
aspectos do incêndio em relação a perda de resistência dos elementos. Neste 
sentido, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a distribuição de tensões 
em paredes de edifícios de alvenaria estrutural submetidos a variações de 
temperatura correspondentes à ocorrência de um incêndio. As análises foram 
realizadas através de resultados obtidos por meio da modelagem computacional 
de uma edificação padrão, utilizando-se o modelo de pórtico equivalente 
proposto por Nascimento Neto et at. (2014) que consiste na discretização da 
alvenaria utilizando elementos finitos de barra. Através dessa modelagem 
também foram verificadas as deformações ocorridas na laje do pavimento e de 
que forma se dá sua interação com as paredes estruturais do edifício. Além 
disso, foi avaliada a possibilidade do emprego de modelos simplificados de 
análise para obtenção dessas deformações e das correspondentes tensões 
atuantes nas paredes. A partir das análises foi possível identificar a ocorrência 
de tensões de cisalhamento com intensidade acima dos limites estabelecidos 
atualmente pelas normas NBR 15961-1 e NBR 15812-1. As análises foram 
complementadas pela avaliação da redistribuição de tensões nas paredes de 
modo a se fazer uma previsão da provável fissuração que pode ocorrer 
 
Palavras-chave: Alvenaria estrutural, modelagem, pórtico equivalente, incêndio; 

tensão 

TITLE: Evaluation of stress distribution in structural masonry buildings subjected 

to temperature variation due to fire 

Abstract 

 

Several studies and experiments related to the analysis of reinforced concrete 
structures in fire situations are found in the literature. However, more specifically 
in masonry structures, there is a lack of results to evaluate the aspects of the 
resistance loss due to fire in these elements. In this sense, the goal of this paper 
is to evaluate the stress distribution in the structural masonry walls submitted to 
temperature variations corresponding to a fire occurrence. The analyses were 
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made considering imported results from computational modeling of a standard 
building with four pavements, using the equivalent frame model proposed by 
Nascimento Neto et at. (2014), which consists on the masonry discretization 
using the Bar Finite Elements method. Through this modeling, the deformations 
occurred in the slab of the pavement and the way that it interacts with the 
structural walls were also verified. In addition, it was evaluated the possibility of 
using simplified analysis models to obtain deformations and the corresponding 
stresses acting on the walls. From the obtained results it was possible to identify 
the occurrence of shear stresses with intensity above the limits currently 
established by the norms NBR 15961-1 and NBR 15812-1. The analyses were 
complemented by the evaluation of the stresses redistribution in the walls to 
predict the probable cracking that may occurs. 

 
 
Keywords: Structural masonry; computational modeling; equivalent frame; fire; st 
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TÍTULO: Caracterização dos serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas de 

Caatinga na Região do Seridó (RN/PB) 

Resumo 

Serviços Ecossistêmicos são bens produzidos pelos ecossistemas que são 
utilizados pela sociedade na manutenção da sua qualidade de vida. Diante do 
cenário atual sobre os impactos que os ecossistemas sofrem, esta temática 
ganhou relevância, pois podem vir a elucidar as populações sobre a importância 
do bem estar natural. A exemplo da Caatinga, terceiro bioma mais degradado 
em território brasileiro. Diante desse fato, o referente relatório objetivou 
identificar os serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas de Caatinga 
microrregião do Seridó (RN/PB), seguindo a classificação Common International 
Classification of Ecosystem Services CICES, dividindo-os em 03 categorias: 
serviços de provisão, regulação e manutenção e cultural. Como resultados, 
obteve-se inúmeros serviços distribuídos nas classes inspecionadas. Para os 
serviços de provisão, houve exemplos nos grupos biomassa, água e energia, 
aparecendo em maior destaque a provisão de remédios caseiros e materiais 
derivados das plantas da Caatinga. Por sua vez, nos serviços de manutenção 
foram catalogados exemplos nos grupos mediação pela biota, fluxo de massa, 
manutenção do ciclo de vida habitat e proteção conjunta de genes, formação e 
composição do solo e composição atmosférica e regulação do clima. Já como 
serviços culturais, houve exemplos nos grupos interações físicas e experienciais, 
interações intelectuais e representacionais e, por ultimo, espiritual e / ou 
emblemático. 
 
Palavras-chave: Serviços Ecossistêmicos. Caatinga. Região Seridó 

TITLE: CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

PRESTADOS PELAS ÁREAS DE CAATINGA NA REGIÃO DO SERIDÓ 

(RN/PB) 

Abstract 

Ecosystem services are goods produced by ecosystems that are used by society 
to maintain their quality of life. Given the current scenario on the impacts that 
ecosystems suffer, this issue has gained relevance, as they may elucidate the 
population on the importance of natural well-being. Like the Caatinga, the third 
most degraded biome in Brazilian territory. In view of this fact, the referent report 
aimed to identify the ecosystem services provided by the Caatinga micro-region 
of Seridó (RN / PB), following the Common International Classification of 
Ecosystem Services (CICES), dividing them into 03 categories: provision, 
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regulation and maintenance and cultural. As results, we obtained several 
services distributed in the classes inspected. For the provision services, there 
were examples in the biomass, water and energy groups, with a greater emphasis 
on the provision of home remedies and materials derived from the Caatinga 
plants. On the other hand, in the services of maintenance were cataloged 
examples in the groups mediation by biota, mass flow, maintenance of the habitat 
life cycle and joint protection of genes, formation and composition of the soil and 
atmospheric composition and regulation of the climate. Already as cultural 
services, there were examples in the groups of physical and experiential 
interactions, intellectual and representational interactions and, lastly, spiritual and 
/ or emblematic. 
 
Keywords: Ecossystem services. Caatinga. Region Seridó 
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TÍTULO: Tratamento de solos contaminados com fenantreno por oxidação 

química in situ utilizando persultato de sódio e peróxido de hidrogênio ativados 

por ferro suportado em argila 

Resumo 

 

A utilização do petróleo e seus derivados está relacionado a problemas de 
contaminação do solo por poluentes encontrados em sua composição, como é o 
caso do fenantreno, um tipo de hidrocarboneto policíclico aromático. Dentre as 
técnicas de remediação de áreas contaminadas, destaca-se o processo 
oxidativo avançado, a qual pode ser aplicada através da ativação do oxidante 
por óxidos e hidróxidos de ferro suportados em argila. Esse trabalho teve por 
objetivo a aplicação da oxidação química em dois solos artificialmente 
contaminado com fenantreno usando persulfato de sódio e peróxido de 
hidrogênio ativados por um catalisador. A síntese dos catalisadores seguiu um 
planejamento fatorial completo 2^3+3 pontos centrais variando as concentrações 
de hidróxido de sódio, sulfato férrico e sulfato ferroso heptahidratado. Os 
catalisadores sintetizados, foram aplicados nos ensaios em batelada de 
oxidação por 48 horas para cada solo e para cada oxidante. Além desses 
ensaios, foram realizados ensaios controles (solo contaminado + água, solo 
contaminado + oxidante e solo contaminando + oxidante + argila bruta). Os 
ensaios controles mostram que cerca de 20% do fenantreno é transferido 
naturalmente para a água, assim como mostram a necessidade de uma 
modificação da argila para ativação dos oxidantes. O resultado dos ensaios em 
batelada, mostraram uma remoção do fenantreno entre 70% e 80%. 

 
 
Palavras-chave: Processo oxidativo avançado. Fenantreno. Tratamento de solo. 

TITLE: Treatment of soils contaminated with phenanthrene by in situ chemical 

oxidation using sodium persultate and iron-activated hydrogen peroxide 

supported on clay 

Abstract 

 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1691 

 

The use of petroleum and its derivatives is related to the problems of soil 
contamination by pollutants found in its composition, such as phenanthrene, a 
type of polycyclic aromatic hydrocarbon. Among the techniques for remediation 
of contaminated areas, we highlight the advanced oxidative process, which can 
be applied through oxidation by iron oxides and hydroxides supported on clay. 
This work had its application by chemical oxidation in two soils artificially 
contaminated with phenanthrene using sodium persulfate and hydrogen peroxide 
activated by a catalyst. The synthesis of the catalysts followed a factorial planning 
2^3+3 points varying as the ceramics of sodium hydroxide, ferric sulfate and 
ferrous sulfate heptahydrate. The catalysts were synthesized in the batch 
oxidation assays for 48 hours for each soil and for each oxidant. Besides these, 
were performed controls with soil + water, contaminated soil + oxidant and soil 
contaminating + oxidant + crude clay. Controlled organisms show that 20% of 
phenanthrene is naturally transferred to water, as well as the need for a clay 
modulus for the activation of oxidants. The results of batch tests between 70% 
and 80%. 

 
 
Keywords: Advanced oxidative process. Phenantrene. Soil treatment. 
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TÍTULO: Sistema embarcado vestível para auxiliar na segurança de mulheres 

Resumo 

 

O projeto tem como objetivo a criação de um dispositivo vestível voltado para a 
segurança de mulheres. Tal dispositivo visa propor diferentes sistemas 
embarcados que combinem inteligência artificial e Internet das Coisas auxiliando 
mulheres em situação de risco. Ao ser acionado pela mulher em perigo, o 
dispositivo envia um pedido de socorro e a localização da mulher para a polícia 
e/ou para uma lista de contatos cadastrados. 

 
 
Palavras-chave: Mulheres. Embarcados. Inteligência artificial. Internet das 

coisas. 

TITLE: Wearable Embedded System to Help in Women's Safety 

Abstract 

 

This project aims to create an wearable device focused on the women’s safety. 
The device proposes the use of embedded systems that combines artificial 
intelligence and Internet of Things to help women in a risk situation. When the 
device is fired, an SOS message and woman's location are sent to the police 
and/or to a list of registered contacts. 

 
 
Keywords: Women. Embedded systems. Artificial intelligence. Internet of things. 
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TÍTULO: Modelagem da Ocorrência de Casos de Dengue na Cidade de Natal/RN 

Resumo 

No ano de 2016 houve uma grande epidemia do vírus da zika em todo o Brasil 
ocasionando diversos problemas clínicos e sociais. A zika se tornou um dos mais 
graves problemas de saúde pública nos últimos anos nos países em 
desenvolvimento, e consequentemente o mosquito Aedes aegypti voltou a 
ganhar notoriedade pelo fato de ser o vetor de doenças virais, tais como: dengue, 
febre amarela, chikungunya e zika. Com o uso das técnicas de séries temporais, 
este trabalho tem o propósito de modelar a taxa dos casos de dengue coletados 
junto ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da cidade de Natal/RN e fazer 
predições. O modelo ARMA(3,3) foi identificado por meio função auto.arima() na 
linguagem R. 
 
Palavras-chave: Análise de Séries temporais; Epidemiologia; Dengue; AR 

TITLE: Modelagem da Ocorrência de Casos de Dengue na Cidade de Natal/RN 

Abstract 

In the year of 2016 there was a great epidemic of the zika virus throughout Brazil 
causing several clinical and social problems. Zika has become one of the most 
serious public health problems in recent years in developing countries, and 
consequently the mosquito textit Aedes aegypti has regained notoriety due to its 
being the vector of viral diseases such as: dengue fever yellow, chikungunya and 
zika. With the use of time series techniques, this work has the purpose of 
modeling the rate of dengue cases collected at the Center for Zoonoses Control 
(CCZ) in the city of Natal / RN and make predictions. The ARMA model (3.3) was 
identified by means of the function textit auto.arima () in the R.  
 
Keywords: Time series analysis; Epidemiology; Dengue; ARIMA. . 
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TÍTULO: Estudo comparativo entre as características dos pós de pitanga 

produzidos em leito de jorro e em secador por atomização ," Spray dryer" 

Resumo 

Para aumentar o período de conservação dos alimentos e seu tempo de vida útil 
são utilizados métodos de secagem. Esses métodos são responsáveis por retirar 
a umidade do alimento e consequentemente provocar redução dos 
microorganismos que realizam decomposição, já que os mesmos não podem se 
desenvolver na ausência de água. Neste trabalho foi realizado o estudo 
preliminar da secagem de polpa da pitanga, com adição de leite fluido e outros 
adjuvantes, em secador de leito de jorro e no spray dryer. Realizaram-se análises 
físico-químicas das misturas processadas e do pó obtido, para se observar o 
impacto do processamento térmico, e dos adjuvantes sobre o produto. No leito 
de jorro a mistura da polpa (60%) com adição de leite fluido (40%) e 4% de 
adjuvante sobre a massa total da mistura, foi secada a 70ºC. Os adjuvantes 
utilizados foram whey protein, albumina e goma arábica. Foi empregado um leito 
de partículas inertes de polietileno de alta densidade. No spray, as mesmas 
misturas foram secadas, porém na temperatura de 120ºC. Embora os resultados 
tenham apresentado variações a depender de cada adjuvante diferente utilizado, 
os pós produzidos em ambos os secadores apresentaram características 
compatíveis e condições adequadas para conservação e armazenamento. 
 
Palavras-chave: Pitanga. Secagem. Leito de Jorro. Spray dryer. 

TITLE: Comparative study of the characteristics of sprinkler bed and spray dryer 

powders, "Spray dryer" 

Abstract 

 

In order to increase the shelf life of your food, it is necessary to use drying 
methods. These methods are responsible for decreasing the amount of food and 
hence reducing microorg anisms that decompose, are not able to develop the 
absence of water. The work was carried out with the preliminary study of the 
drying of the pulp, with the use of powdered milk and other adjuvants, the milk 
drier and the spray dryer, in order to examine the physico-chemical pressure 
particles. existing. On the other hand, it is possible to compare the results of the 
different measurements and evaluations, as well as to observe the influence of 
temperature on the processes. In the gush bed the pulp mixture (60%) with the 
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addition of powdered milk (40%) and 4% adjuvant over the total mass of the 
mixture was dried at 70° C. Adjuvants were included in serum protein, albumin 
and gum arabic. A bed of inert particles of high density polyethylene was found. 
Without spray, the same mixture was dried, but at 120° C. The results 
wereselected with each second different adjuvant used, both the ones that are 
now as the characteristics and the maintenance possibilities for conservation and 
storage. 

 
 
Keywords: Pitanga. Drying. Jet bed. Spray dryer. 
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TÍTULO: Novas Configurações de Antenas de Patches Elípticos com Slots para 

Sistemas de Comunicações Sem Fio 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta novas configurações de antenas planares elípticas com 
slots de diversos formatos para operar em sistemas de comunicação sem fio. 
São propostas configurações de antenas de patch de microfita de multibanda e 
monopolos planares de banda ultra larga (ultra-wideband – UWB). O efeito 
produzido pela variação da excentricidade da elipse na resposta em frequência 
de cada antena é investigado, alterando-se a razão entre os comprimentos do 
eixo menor, 2b, e do eixo maior, 2a. A simulação é realizada através do software 
Ansoft HFSS. Em seguida, são introduzidas slots de diversos formatos nos 
contornos dos patches elípticos das antenas de microfita e dos monopolos 
planares, para respostas em multibanda e UWB (3,6 GHz a 10 GHz), 
respectivamente. Observa-se concordância entre os resultados simulados e 
medidos. 

 
 
Palavras-chave: Antenas planares; Antenas de microfita. 

TITLE: New Slot Elliptical Antenna Configurations for Wireless Communications 

Systems 

Abstract 

 

This work presents new configurations of planar elliptical antennas with slots of 
different formats to operate in wireless communication systems. Configurations 
are proposed for multiband microfite patch antennas and ultra-wideband (UWB) 
planar monopoles. The effect produced by the variation of the ellipse eccentricity 
on the frequency response of each antenna is investigated, changing the ratio 
between the lengths of the minor axis, 2b, and the major axis, 2a. The simulation 
is performed using the Ansoft HFSS software. Then, slots of various formats are 
introduced into the contours of the elliptical microfite antenna patches and planar 
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monopoles for multiband and UWB responses (3.6 GHz to 10 GHz), respectively. 
It is observed agreement between the results simulated and measured. 

 
 
Keywords: Planar antennas; Microfite antennas. 
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TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS FOTOCATALÍTICOS 

PARA APLICAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

Resumo 

O setor dos resíduos sólidos é um dos grandes agentes antrópicos de emissão 
de gases de efeito estufa (GEE’s). Ciente da necessidade mundial do 
desenvolvimento de novas tecnologias ou de aperfeiçoamento das técnicas de 
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos propõe-se uma análise da 
possibilidade de uma rota tecnológica que venha contribuir para a redução dos 
GEE gerados em processos de tratamento de resíduos, ao converter o metano 
(CH4) em metanol. Para tanto, nesse projeto foi desenvolvido e avaliado, o 
material Molibdato de Cobalto (CoMoO4) em uma reação de coprecipitação via 
oxalato gerado a partir de uma solução catiônica e solução de precipitantes. A 
metodologia proposta para o alcance deste objetivo envolve a sintetização do 
Molibdato do tipo CoMoO4 e a caracterização dos materiais obtidos por Difração 
de Raios-X (DRX). O material poderá ser empregado em um sistema 
fotocatalítico para adsorção e transformação do metano, gerado no processo de 
biodegradação dos RSU, em metanol. Como perspectiva pretende-se prever a 
geração de novos produtos, como o metanol, agregando valor econômico aos 
resíduos. 

 
Palavras-chave: Resíduos sólidos. Molibdato de cobalto. Coprecipitação via 

oxalato. 

TITLE: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PHOTOCATALITICAL 

MATERIALS FOR APPLICATION IN URBAN SOLID WASTE TREATMENT 

TECHNOLOGIES 

Abstract 

The solid waste sector is one of the major anthropogenic greenhouse gas (GHG) 
agents. Aware of the worldwide need to develop new technologies or to improve 
the techniques for treatment and disposal of solid wastes, it is proposed to 
analyze the possibility of a technological route that will contribute to the reduction 
of GHG generated in waste treatment processes, convert methane (CH4) to 
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methanol. For this purpose, the Cobalt Molybdate (CoMoO4) was developed and 
evaluated in a co-precipitation reaction using oxalate generated from a cationic 
solution and precipitants solution. The proposed methodology for the 
accomplishment of this objective involves the synthesis of the CoMoO4 type 
Molybdate and the characterization of the materials obtained by X-ray Diffraction 
(XRD). The material can be used in a photocatalytic system for the adsorption 
and transformation of methane, generated in the biodegradation process of 
MSW, in methanol. As a perspective it is intended to provide for the generation 
of new products, such as methanol, adding economic value to the waste. 

 
Keywords: Solid waste. Cobalt molybdate. Oxalate of Coprecipitation. 
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TÍTULO: Análise de pH, sólidos solúveis, cinzas, sólidos totais e acidez para 

polpas de frutas comercializadas em Natal 

Resumo 

 

Foram realizados ensaios de caracterização físico-química como: pH, acidez 
titulável, sólidos solúveis, sólidos totais e cinzas em seis marcas distintas de 
polpa de maracujá comercializadas na cidade de Natal – RN. Das marcas 
analisadas somente a denominada B apresentou-se em conformidade com os 
valores mínimos designados no Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) da 
legislação vigente. A marca D não atendeu as especificações exigidas para 
valores mínimos de sólidos solúveis (em °Brix), pH e acidez total titulável e a 
marca F só atendeu ao atributo sólidos totais. Vale ressaltar que fatores 
extrínsecos afetam diretamente esses parâmetros físico-químicos, sendo 
necessário coletar amostras da mesma marca em diferentes épocas do ano e 
também avaliar a interferência do tempo de armazenamento sobre os resultados 
para poder avaliar com maior propriedade se os resultados obtidos indicam não 
conformidades crônicas ou se determinado lote selecionado apresentou não 
conformidade aleatória. Os resultados deste estudo apontam para possível falta 
de padronização para a grande maioria das marcas analisadas, demonstrando 
a necessidade das indústrias em se adequar aos padrões estabelecidos pela 
legislação. 

 
 
Palavras-chave: maracujá pH,cinzas,acideztotaltitulável,sólidossolúveis,sólidos 

totais 

TITLE: Analysis of pH, soluble solids, ash, total solids and acidity for fruit pulps 

marketed in Natal 

Abstract 

Physical-chemical characterization tests were performed, such as: pH, titratable 
acidity, soluble solids, total solids and ash in six distinct brands of passion fruit 
pulp marketed in the city of Natal - RN. Of the analyzed brands only the 
denominated B was in conformity with the minimum values designated in the 
Standard of Identity and Quality (PIQ) of the current legislation. The D mark didn’t 
meet the specifications required for minimum values of soluble solids (in ° Brix), 
pH and titratable total acidity and the F mark only met the total solid attribute. It’s 
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worth mentioning that extrinsic factors directly affect these physical-chemical 
parameters, it is necessary to collect samples of the same brand at different times 
of the year and also to evaluate the interference of the storage time on the results 
to be able to evaluate with greater property if the obtained results indicate 
nonconformities or selected batch presented random nonconformity. The results 
of this study point to a possible lack of standardization for the majority of brands 
analyzed, demonstrating the need of the industries to conform to the standards 
established by the legislation. 
 
Keywords: PassionFruit,pH,ashes,titratabletotalacidity,solublesolids,totalsolids 
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TÍTULO: Simulação de efeitos beyond mean-field com átomos frios 

Resumo 

Deep learning é um subconjunto da inteligência artificial, que, devido à sua 
aplicabilidade em representações não-simbólicas, alcançou grande 
popularidade atualmente. Uma das aplicações desse método é em problemas 
de classificação binária. Neste trabalho, foram utilizadas técnicas de deep 
learning, em conjunto com o Keras, para classificação de reviews retirados do 
dataset do Internet Movie Database (IMDB). Esse conjunto contém, ao todo, 
50.000 amostras, sendo 25.000 delas reservadas para treino e 25.000 para teste. 
Essas reviews são altamente polarizadas, onde 50% delas são positivas e 50% 
são negativas. Foram utilizadas três Dense layers, que produziam outputs em 
forma de probabilidades, cujos valores são fixos entre 0 e 1. Quanto mais 
próximo de 0 for o output, maior é a probabilidade da amostra associada a ele 
ser um review negativa, e vice-versa. Após o treino, foi conseguida uma acurácia 
de mais de 88%, sendo que técnicas mais atuais produzem uma acurácia de até 
95%. 
 
Palavras-chave: Inteligência Artificial, Deep Learning, Keras, Classificação 

Binária. 

TITLE: Simulation of beyond mean-field effects with cold atoms 

Abstract 

Deep learning is a popular sub-field of artificial intelligence, that deals with non-
symbolic representations. One of its applications is in binary classification 
problems. This research uses deep learning techniques, using Keras framework, 
to classify reviews from the Internet Movie Database (IMDB) dataset. This dataset 
contains 50.000 reviews, from which 25.000 are used for training and 25.000 for 
testing. These reviews are highly polarized, where 50% of them are positive and 
the other 50% are negative. Three Dense layers were used to generate outputs 
that can be interpreted as probabilities, scored from 0 to 1. The closer the score 
is from 0, the higher the probability of the correspondent sample being a negative 
review, and vice-versa. After the training process, the program achieved an 
accuracy of 88%. Current approaches produce an accuracy of up to 95%. 
 
Keywords: Artificial Inteligence, Deep Learning, Keras, Binary Classification. 
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TÍTULO: MODELAGEM MOLECULAR, MEDIDAS CONDUTIMÉTRICAS, 

ANÁLISE TERMICA, E ESPECTROS INFRAVERMELHO E UV-VIS DO ÁCIDO 

ASCÓRBICO PARA FORMAÇÃO DE SISTEMAS QUÍMICOS COMPLEXOS. 

Resumo 

O ácido ascórbico (C6H8O6), denominado comumente de vitamina C, é um 
ácido fraco e antioxidante natural que exerce funções biológicas importantes na 
participação da formação do colágeno e na absorção de ferro pelo organismo. 
Além disso, sua ação antioxidante atribui capacidade de aumentar o tempo de 
conservação de alimentos. Apresenta densidades eletrônicas favoráveis para a 
formação de sais metálicos, precursores de pretensos sistemas complexos, 
atribuindo a esta substância outras aplicações relevantes na ciência. Em sua 
estrutura há 4 grupos –OH e um oxigênio periférico ligado a um grupo aromático, 
apresentando assim boa solubilidade em água, devido à formação de ligações 
de H. Possui ponto de fusão em torno de 190-192 °C, donde se decompõe. Na 
presença da luz, oxigênio, em solução aquosa e sensibilizadores, sofre oxidação 
aos ácidos desidroascórbico e dicetogulônico, este último não apresentando 
mais nenhuma atividade do composto. Possui dois hidrogênios ionizáveis com 
pKa1 = 4,17 e pKa2 = 11,2 (BOBBIO; BOBBIO, 1995), porém tem-se observado 
na literatura, compostos de ascorbato monovalentes de sódio, lítio, magnésio e 
cálcio. 
 
Palavras-chave: ácido ascórbico, vitamina C, modelagem. 

TITLE: MOLECULAR MODELING, CONDUTIMETRIC MEASURES, THERMAL 

ANALYSIS, AND INFRARED AND UV- MOLECULAR MODELING, 

CONDUITRIC MEASUREMENTS, THERMAL ANALYSIS AND INFRARED AND 

UV-VIS SPECTROS OF ASCORBIC ACID. 

Abstract 

Ascorbic acid (C6H8O6), commonly called vitamin C, is a weak acid and natural 
antioxidant that exerts important biological functions in the participation of the 
formation of collagen and the absorption of iron by the body. In addition, its 
antioxidant action attributes the ability to increase the shelf life of food. It presents 
favorable electron densities for the formation of metallic salts, precursors of 
pretense complex systems, assigning to this substance other relevant 
applications in science. In its structure there are 4 -OH groups and a peripheral 
oxygen bound to an aromatic group, thus presenting good solubility in water, due 
to the formation of H bonds. It has a melting point around 190-192 ° C, where it 
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decomposes. In the presence of light, oxygen, in aqueous solution and 
sensitizers, undergoes oxidation to dehydroascorbic and diketogulonic acids, the 
latter presenting no further activity of the compound. It has two ionizable 
hydrogens with pKa1 = 4.17 and pKa2 = 11.2 (BOBBIO, BOBBIO, 1995). 
However, sodium, lithium, magnesium and calcium monovalent ascorbate 
compounds have been observed in the literature. 
 
Keywords: ascorbic acid, vitamin C, modeling. 
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TÍTULO: Balanço de Energia em Ambientes do Bioma Caatinga 

Resumo 

O estudo balanço de energia é conhecido por ser de grande importância para 
todos os tipos de vegetação, tipos de solo e aspectos da atmosfera que são 
essenciais na hora de conhecer a região e suas características meteorológicas. 
Tendo em vista essa Ideia, foi organizado um estudo sobre o bioma da caatinga, 
e foi observado que durante a estação chuvosa, a predominância do calor latente 
ocorre devido a vegetação da caatinga (espécies arbóreas e arbustiva) e a 
vegetação herbáceas atingirem o ápice de suas funções fotossintéticas e 
requerem maior quantidade de calor latente. Por outro lado, durante a estação 
seca, observa a queda das folhas predominância de calor sensível. Levando em 
consideração que a chuva tem grande impacto nas trocas de calor e de massa 
da caatinga com a atmosfera. 
 
Palavras-chave: Chave: caatinga, balanço de energia, calor latente, calor 

sensivel. 

TITLE: Energy balance in caatinga biome environments. 

Abstract 

The study of energy balance is knowledge that is of importance for all types of 
crops, soil types and aspects of the atmosphere that are essential when knowing 
the region and its meteorological characteristics. In view of this idea, a study on 
the caatinga biome was organized, and it was observed that during the rainy 
season, the predominance of the latent heat occurs due to vegetation of the 
caatinga (arboreal and shrub species) and herbaceous vegetation reaching the 
apex of their photosynthetic functions and require higher amounts of latent heat. 
On the other hand, during the dry season, observes the leaf fall predominance of 
sensible heat. Taking into account that the rain has a great impact on the heat 
and mass changes of the caatinga with the atmosphere. 
 
Keywords: Caatinga, Energy balance, latente heat flux, sensible heat flux. 
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TÍTULO: Radiação infravermelha e a detecção de discos de detritos em torno de 

anãs brancas 

Resumo 

 

  Este trabalho descreve o processo de detecção de discos de detritos em torno 
de anãs brancas (WDs), através dos excessos de radiação infravermelha 
encontrados nas distribuições espectrais de energia (SEDs) de tais estrelas.  

 

  Partindo de uma amostra de 11.407 objetos do catálogo VST ATLAS white 
dwarf candidates cat. \cite{fusillo2017catalogue}, foram selecionadas 369 
estrelas onde o tipo espectral já estava confirmado como "WD". Destas, 115 
apresentaram fotometria em todas as bandas de comprimento de onda do WISE 
(3.4$\mu$m, 4.6$\mu$m, 12$\mu$m e 22$\mu$m) e 2MASS (1.24$\mu$m, 
1.63$\mu$m e 2.16$\mu$m). Utilizando a ferramenta online VOSA, foi calculado 
o ajuste das SEDs através do modelo Kurucz. 

 

  Finalmente, 4 estrelas foram selecionadas com possível excesso nas bandas 
W1 e W2, o que foi reforçado na inspeção visual das imagens WISE, que 
mostrou fontes pontuais. No cálculo da significância do excesso 
($\chi_{\lambda}$), consideramos como válidos os resultados que 
apresentassem $\chi_{\lambda} \geq 3$ em qualquer uma das bandas onde foi 
observado excesso. Notou-se um valor de $\chi_{\lambda} < 3$ na estrela 
J003011.69-374048.4 na banda W2. Porém, todas as 4 estrelas apresentam 
$\chi_{\lambda} \geq 3$ na banda W1, o que as faz permanecer como resultados 
positivos. Finalmente, foram calculadas as temperaturas dos discos, que estão 
em um intervalo de 930 K a 1750K. 

 
 
Palavras-chave: Discos, infravermelho, WISE, 2MASS, Anãs Brancas. 

TITLE: Infrared radiation and the detection of circumstellar disks around white 

dwarfs 
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Abstract 

 

  This work describes the process of detection of debris disks around white dwarfs 
(WDs), using excesses of infrared radiation (IR) found on the spectral energy 
distribution (SED) of such stars. 

 

  With an initial sample of 11.407 objects from the VST ATLAS white dwarf 
candidates cat. \cite{fusillo2017catalogue} catalogue, 369 stars were selected 
where the spectral type was already confirmed as "WD". From those, 115 showed 
photometry in all wavelenght bands from WISE (3.4$\mu$m, 4.6$\mu$m, 
12$\mu$m and 22$\mu$m) and 2MASS (1.24$\mu$m, 1.63$\mu$m and 
2.16$\mu$m). Using the online tool VOSA, we've calculated the fit to the SEDs, 
by selecting the Kurucz model.  

 

  Finally, 4 stars were selected showing a possible IR excess on W1 and W2 
bands, that was reinforced by the visual inspection, all being point sources. By 
calculating the significance of excess ($\chi_{\lambda}$), we've considered as 
valid the results on wich $\chi_{\lambda} \geq 3$ in any of the bands with excess. 
A value of $\chi_{\lambda} < 3$ was noticed on the W2 band of the star 
J003011.69-374048.4. However, all 4 stars presented $\chi_{\lambda} \geq 3$ 
on the W1 WISE band, what keeps them as positive results. Finally, the disk 
temperatures were calculated, varying from 930 K to 1750K. 

 
 
Keywords: Disks, Infrared, WISE, 2MASS, White Dwarfs. 
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TÍTULO: Dados hidrogeológicos e hidroquímicos dos aquíferos Barreiras e 

Infrabarreiras situados na porção oriental do RN 

Resumo 

Diante a uma crescente demanda dos recursos hídricos, o sistema de 
abastecimento de água do Estado do Rio Grande do Norte vem adotando cada 
vez mais o uso dos recursos subterrâneos. Os reservatórios de águas 
subterrâneas da porção oriental do Estado abrangem o sistema aquífero Dunas-
Barreiras tercio-quaternário siliciclástico (arenito, siltitos e conglomerados) e o 
aquífero subjacente Infrabarreiras cretáceo carbonático/siliciclástico (arenitos, 
calcários e arenitos calcíferos) que juntos complementam o suprimento hídrico 
dos diversos municípios costeiros com água principalmente para o consumo 
humano e uso doméstico. A captação das águas do aquífero Barreiras vem 
sendo realizada há décadas em todo o litoral potiguar, no entanto, o aquífero 
Infrabarreiras, embora em pequena escala, vem sendo uma alternativa para 
diluição dos altos teores de nitrato encontrados em poços captando o Barreiras. 
Neste caso, existem poços de captação mista que foram instalados a fim de diluir 
a concentração dos contaminantes de modo que os parâmetros hidroquímicos 
estabelecidos para cada tipo de consumo sejam seguidos. Em virtude disso, o 
projeto de pesquisa "Levantamentos Hidrogeológicos Básicos" com título 
"Levantamento de dados do aquífero carbonático no litoral oriental do RN" tem 
o intuito de conhecer e avaliar dados hidrogeológicos e hidroquímicos do 
aquífero carbonático e siliciclástico cretáceo, vislumbrando um maior 
conhecimento deste sistema aquífero Infrabarreiras. 
 
Palavras-chave: Aquífero carbonático. Aquífero Infrabarreiras. Dados 

hidroquímicos 

TITLE: Hydrogeological and hydrochemical data of the Barreiras and 

Infrabarreiras aquifers located in the eastern portion of the RN 

Abstract 

Faced with a growing demand for water resources, the water supply system of 
the State of Rio Grande do Norte is increasingly adopting the use of underground 
resources. The groundwater reservoirs of the eastern portion of the state include 
the siliciclastic tertiary-quaternary Dune-Barreiras aquifer system (sandstone, 
siltstones and conglomerates) and the underlying infra-reeds Infrabarreiras 
carbonate/siliciclastic cretaceous (sandstones, limestone and calciferous 
sandstones) which together complement the supply of several coastal 
municipalities with water mainly for human consumption and domestic use. The 
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capture of the waters of the Barreiras aquifer has been carried out for decades in 
the whole of the Potiguar coast, however, the Infrabarreiras aquifer, although on 
a small scale, has been an alternative to dilute the high levels of nitrate found in 
wells capturing Barreiras. In this case, there are mixed collection wells that have 
been installed in order to dilute the concentration of the contaminants so that the 
hydrochemical parameters established for each type of consumption are 
followed. As a result, the research project "Basic Hydrogeological 
Surveys" entitled "Data collection of the carbonate aquifer on the eastern coast 
of the RN" aims to know and evaluate hydrogeological and hydrochemical data 
of the carbonate aquifer and cretaceous siliciclastic, glimpsing a greater 
knowledge of this aquifer system Infrabarreiras. 
 
Keywords: Carbonateaquifer. Aquifer Infrabarreiras. Hydrochemical data 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE POLÍMERO EM MICROEMULSÃO 

ALCALINA EM TESTE DE RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE PETRÓLEO 

Resumo 

O petróleo é uma fonte energética muito explorada, entretanto apenas 30% de 
todo óleo descoberto pode ser extraído, de forma a necessitar métodos não 
convencionais para extrair os hidrocarbonetos restantes do reservatório. Assim, 
foram desenvolvidos os métodos de recuperação avançada, que consistem em 
aumentar a diferença de pressão entre reserva e superfície, reduzir as tensões 
interfaciais e as forças viscosas para aumentar a produção e eficiência. O 
método ASP (álcali-surfactante-polímero) faz parte do método químico que 
busca a inversão da molhabilidade da rocha reservatório através da injeção de 
multicomponentes em micro/nanoemulsão de forma a melhorar a eficiência da 
EOR. Foi definido um ponto de microemulsão como sendo 15% de 1-
butanol(C)/OCS (T), 0,5% de querosene (FO) e 84,5% de solução de carbonato 
de sódio (FA). Para a microemulsão ASP o polímero selecionado foi a 
poliacrilamida, atuando como agente espessante, dessa forma, com a adição do 
polímero na microemulsão a fase aquosa passou a ser 0.6% de polímero + 
83,9% de solução de agente alcalinizante. Os sistemas foram caracterizados em 
função da tensão superficial, diâmetro de partícula, pH e viscosidade. Os 
sistemas microemulsionados ASP foram aplicados na EOR e foi possível 
observar um aumento na eficiência de recuperação de 70% do óleo in place. 
 
Palavras-chave: EOR. Microemulsão ASP. Eficiência de recuperação. 

TITLE: THE INFLUENCE OF ALKALINE MICROEMULSION WITH THE 

ADDITION OF POLYMER IN ENHANCED OIL RECOVERY 

Abstract 

 

Petroleum is a very exploited energy source, however only 30% of all discovered 
oil can be extracted, so as to require unconventional methods to extract the 
remaining hydrocarbons from the reservoir. Thus, advanced recovery methods 
have been developed, which consists of increasing the pressure difference 
between reservoir and surface, reducing interfacial tensions and viscous forces 
to increase production and efficiency. The ASP (alkali-surfactant-polymer) 
method is part of the chemical method that seeks to reverse the wetting of the 
reservoir rock through the injection of multicomponents in micro / nanoemulsion 
in order to improve EOR efficiency. A microemulsion point was defined as being 
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15% 1-butanol (C) / OCS (T), 0.5% kerosene (FO) and 84.5% sodium carbonate 
(FA) solution. For the ASP microemulsion the selected polymer was 
polyacrylamide, acting as a thickening agent, thus, with the addition of the 
polymer in the microemulsion the aqueous phase became 0.6% polymer + 83.9% 
alkalizing agent solution. The systems were characterized as a function of surface 
tension, particle diameter, pH and viscosity. The microemulsion systems ASP 
were applied in the EOR and it was possible to observe an increase in the 
recovery efficiency of 70% of the oil in place. 

 
 
Keywords: EOR. Microemulsion ASP. Efficiency of recovery. 
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TÍTULO: Sistema de Classificação de Lesões Pigmentadas e Melanomas 

Baseado em Descritores de Textura e Cor 

Resumo 

 

Este trabalho propõe um método de classificação de lesões pigmentadas e 
melanomas, o qual é baseado em técnicas de processamento de imagem na 
análise das medidas de textura definidos pela análise matemática da Matriz de 
Co-Ocorrência dos Níveis de Cinza e pelas variações de cor dos pixeis obtidos 
na área da lesão. Após uma etapa de segmentação e normalização das imagens, 
foram analisados os seguintes descritores de textura: Homogeneidade, 
Contraste, Entropia, Energia e Dissimilaridade. O estudo procura uma solução 
de baixo custo computacional a ser embarcado em sistemas de comunicações 
com mobilidade dos terminais. Para este trabalho, o método de classificação 
adotado foi o kNN (k-Nearest Neighbors). As variações de cor mostraram- ˜ se 
mais promissoras por ter uma melhor taxa de acerto na classificação, bem como 
uma baixa taxa de falsos-positivos. 

 
 
Palavras-chave: PDI, MCNC, descritores de textura, melanoma, segmentação, 

variação HUE 

TITLE: Classification System of Pigmented Lesions and Melanomas Based on 

Texture Descriptors and Color 

Abstract 

This research proposes a classification method for pigmented lesions and 
melanoma skin-cancer, which is based on image processing techniques through 
texture feature analysis defined by the mathematical analysis of the Gray-Level 
CoOccurrence matrix (GLCM) and color variation of pixels in the lesion area. After 
an image segmentation and normalization stage, the following texture descriptors 
were analyzed: Homogeneity, Contrast, Entropy, Energy and Dissimilarity. This 
work pursuits a low computational load solution to be embedded in 
communication systems with terminal mobility. Color variation revealed to be the 
most promising feature for the selected classifier, kNN (k-Nearest Neighbors), for 
its higher success rate on classifying images of pigmented lesions and skin-
cancer, as well as its low false-positive occurrence rate. 
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Keywords: DIP, GLCM, texture descriptors, melanomas, segmentation, HUE 

variation 
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TÍTULO: DESCONTAMINAÇÃO DO SOLO COM PETRÓLEO A PARTIR DA 

ASSOCIAÇÃO DA REMEDIAÇÃO ELETROCINÉTICA COM A 

FITORREMEDIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS ELETROQUÍMICAS 

PARA O TRATAMENTO DO EFEITO GERADO 

Resumo 

Atualmente a busca por tecnologias que sejam sustentáveis e visam a 
descontaminação do solo vem sendo cada vez mais constantes na nossa 
sociedade. Tendo em vista essa procura, este trabalho consiste na 
contaminação do solo com petróleo, no qual, o intuito do mesmo é de averiguar 
a eficiência da fitorremediação (fito-R) por remediação eletrocinética (ER) 
através de eletrodos de grafite para a despoluição do solo em questão. Neste 
experimento estava sendo focado nos efeitos dos campos elétricos (aplicando 
corrente direta (CD) e inversão da polaridade (IP)), juntamente com o 
crescimento de sementes de girassol após remediação do solo. Foram 
realizadas as seguintes configurações experimentais: fito-R, ER e 
eletrofitorremdiação (ER-fitoR), fornecendo CD (ER-FitoR-CD) ou IP (ER-FitoR-
IP). Para a remoção total de hidrocarbonetos de petróleo (TPH), foi visto que o 
ER-fitoR-IP realizado a 1Vcm-1 após 20 dias, foi o mais eficiente, no qual os 
parâmetros observados foram a degradação microbiana na rizosfera e composto 
orgânicos associado ao IP (contribuindo para evitar a acidez e alcalinidade no 
solo). Com os resultados obtidos, percebeu-se que a inversão da polaridade (IP) 
contribuiu para a germinação das sementes, o crescimento de plantas e alta 
remoção de TPH após os 20 dias. Além disso foi percebido pela maior produção 
de biomassa alcançada em diferentes tratamentos: para fito-R 5,22g, para ER-
fito-CD 1,137g e 5,89g para ER-fito-IP. 
 
           
 
Palavras-chave: Fitorremediação Eletro-remediaçãoPetróleo 

TITLE: DESCONTAMINATION OF SOIL WITH PETROLEUM FROM THE 

ASSOCIATION OF ELECTROCYTETIC REMEDIATION WITH THE 

PHYTEMEDICATION AND USE OF ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES 

FOR THE TREATMENT OF THE EFFECT GENERATED 

Abstract 
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Currently the search for technologies that are sustainable and aim at the 
decontamination of the soil has been becoming more and more constant in our 
society. In order to determine the efficiency of phytoremediation (phyto-R) by 
electrokinetic remediation (ER) by means of graphite electrodes for the 
depollution of the soil with petroleum, the aim of this work is to investigate the soil 
contamination with petroleum. soil in question. In this experiment the focus was 
on the effects of electric fields (applying direct current (DC) and inversion of 
polarity (PI), together with the growth of sunflower seeds after soil remediation. 
The following experimental configurations were performed: phyto-R, ER and 
electrophoretication (ER-phytoR), providing CD (ER-FitoR-CD) or IP (ER-FitoR-
IP). For the total removal of petroleum hydrocarbons (TPH), ER-phytoR-IP 
performed at 1 Vcm-1 after 20 days was the most efficient, in which the observed 
parameters were the microbial degradation in the associated rhizosphere and 
organic compounds (contributing to avoid soil acidity and alkalinity). With the 
results obtained, it was observed that inversion of polarity (PI) contributed to seed 
germination, plant growth and high TPH removal after 20 days. In addition, it was 
noticed by the higher biomass production achieved in different treatments: for 
phyto-R 5.22g, for ER-phyto-CD 1,137g and 5.89g for ER-phyto-IP. 

 
Keywords: PhytoremediationElectro-remediationPetroleum 
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TÍTULO: Desenvolvimento de de jogo sério para treinamento do equilíbrio 

dinâmico de idosos 

Resumo 

O VirtuAlter está sendo desenvolvido pela equipe Team para ser jogado com o 
Kinect, faz parte de um projeto de doutorado em andamento na UFRN que 
envolve reabilitação com exercícios de equilíbrio para idosos. Apesar de estar 
sendo construído para o Kinect não possui nenhum código específico para esse 
hardware, tambem não é necessário o driver para o Kinect na máquina que irá 
rodar o game, apenas na máquina que terá o servidor do TeamBridge(Projeto de 
plataforma de games Web). Dessa forma esse game pode ser desenvolvido sem 
a necessidade do desenvolvedor conhecer qualquer outra SDK externa ao Unity, 
possibilitando que ele foque apenas no desenvolvimento do game. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, Reabilitação, Unity, Kinect, Saúde, Jogos. 

TITLE: VirtuAlter: A Virtual Rehabilitation System for Dynamic Balance Training 

of the Elderly 

Abstract 

The VirtuAlter is being developed by Team Team to be played with Kinect, part 
of a doctoral project in progress at UFRN that involves rehabilitation with balance 
for the elderly. Although being built for Kinect does not have any code specific to 
that hardware, you also do not need the Kinect driver on the machine that will run 
the game, only the machine that will have the TeamBridge server (Web Game 
Platform Project). That way this game can be developed without the need of the 
developer to know any other external SDK to the Unity, allowing him to focus only 
on the game's development. 
 
Keywords: Physiotherapy, Rehabilitation, Unity, Kinect, Health, Games. 
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TÍTULO: Caracterização da Qualidade da água de poço tubular e da água 

dessalinizada na Comunidade do Totoró Município de Currais Novos –RN 

Resumo 

Devido à situação de extrema escassez hídrica no semiárido do Rio Grande do 
Norte, uma das alternativas adotadas para suprir a demanda da população local 
é a utilização das águas subterrâneas disponíveis na região. Entretanto, a 
estrutura geológica da área proporciona à formação dos aquíferos cristalinos 
fraturados que conferem um alto teor de salinidade a água subterrânea. Para 
que essa água atenda o padrão de potabilidade visando o consumo humano da 
Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, é utilizada a osmose inversa. 
Portanto, o objetivo desse trabalho é realizar uma caracterização físico-química 
das águas água de poço tubular e da água dessalinizada pelo processo de 
osmose inversa na comunidade de Totoró - Currais Novos/RN e, com isso, 
busca-se compreender as características dessa água proveniente dos processos 
geoquímicos ocorridos no determinado sistema hídrico subterrâneo como 
também avaliar a adequação da água bruta e dessalinizada em relação ao 
padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. Inicialmente, 
realizou-se um levantamento bibliográfico a partir do qual se produziu o 
referencial teórico. Posteriormente, iniciou-se a fase de reconhecimento da área, 
identificação das fontes de poluição e coleta das amostras da água do poço e da 
água após a osmose inversa. Os resultados condizem com o que era esperado, 
indicando a necessidade do processo de dessalinização por osmose inversa, 
assim como a necessidade da gestão do rejeito. 
 
Palavras-chave: osmose inversa; águas subterrâneas; semiárido. 

TITLE: Characterization of water quality of tubular well and desalinated water in 

the community of Totoró Municipality of Currais Novos -RN 

Abstract 

Due to extreme water scarcity in the semi-arid region of Rio Grande do Norte, 
one of the alternatives adopted to supply the demand of the local population is 
the use of groundwater available in the region. However, the geological structure 
of the area provides the formation of fractured crystalline aquifers that confer a 
high salinity content to groundwater. So that this water obeys the standard of 
potability of Ordinance 2914/2011 of the Ministry of Health, reverse osmosis is 
used. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1718 

 

Therefore, the objective of this work is to perform a physicochemical 
characterization of the water of tubular well and the desalinated water by the 
process of reverse osmosis in the community of Totoró - Currais Novos / RN and, 
with this, it is sought to understand the characteristics of this water originated 
from the geochemical processes occurring in the determined underground water 
system, as well as to evaluate the adequacy of raw and desalinated water in 
relation to the drinking standard established by the Ministry of Health. Initially, a 
bibliographic research was carried out from which the theoretical reference was 
produced. Subsequently, the area recognition phase began, identification of 
sources of pollution and collection of samples from the raw water and water after 
reverse osmosis. The results agree with what was expected, indicating the need 
for the desalination process by reverse osmosis, as well as the need for waste 
management 

 
 
Keywords: reverse osmosis; groundwater; semi-arid. 
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TÍTULO: Mapeamento de tecnologias para energia solar heliotérmica 

Resumo 

A energia solar é abundante no planeta Terra. Dentre as tecnologias que os 
utilizam de forma eficaz, a Concentrating Solar Power, ou energia solar 
Heliotérmica, representa atualmente uma das mais promissoras, apesar de 
pouco explorada. Isso se deve ao fato de oferecer a capacidade de armazenar 
energia térmica permitindo o fornecimento de eletricidade até nos períodos sem 
a luz do sol. Esta tecnologia ajuda, portanto, a suprir a demanda energética atual 
de forma limpa e sustentável. O artigo tem como objetivo identificar o estado da 
arte das tecnologias utilizadas no funcionamento de uma usina Heliotérmica 
atual, assim como das pesquisas desenvolvidas sobre o tema. O método de 
pesquisa foi uma revisão bibliográfica sistemática com análise de 98 artigos. 
Como resultados são apresentados 4 alternativas tecnológicas para o 
aproveitamento da energia solar heliotérmica, assim como são apresentados 
informações nas regiões nas quais foram implementadas. 
 
Palavras-chave: Energia renovável. Energia solar. Energia heliotérmica. 

Tecnologias. 

TITLE: Mapping technologies for Concentrating Solar Power 

Abstract 

Solar energy is bountiful on planet Earth. Among the technologies that use it 
effectively, Concentrating Solar Power represents one of the most promising, 
although little explored. This is because it offers the capacity to store thermal 
energy allowing the supply of electricity even in periods without sunlight. 
Therefore, this technology helps to supply today's energy demand in a clean and 
sustainable way. The article aims to identify the state of the art of the technologies 
used in the operation of a current concentrating solar plant, as well as research 
on the subject. The research method was a systematic literature review with an 
analysis of 98 articles. In the results, it is demonstrated four technological 
alternatives for the use of concentrating solar power, as well as information about 
the regions in which they were implemented. 
 
Keywords: Renewable energy. Solar energy. Heliothermic energy. Technologies. 
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TÍTULO: Sistema Microcontrolado de baixo custo para análise de eficiência 

energética utilizando tecnologias IoT 

Resumo 

Por mais que o Brasil seja rico em rios e isto permita o desenvolvimento da 
produção de energia hidroelétrica em larga escala, a crescente demanda de 
eletricidade em todos os setores da sociedade produz a necessidade de 
observação nas maneiras em que a utilizamos e o impacto que os aparelhos 
podem causar na rede. Sabendo disso, o presente trabalho propõe um sistema 
microcontrolado de baixo custo para o monitoramento e análise, em tempo real, 
do consumo de corrente elétrica e seu índice de Distorção Harmônica Total 
(DHT) requisitado por um dispositivo em seus estados de funcionamento 
utilizando arquitetura IoT (Internet das coisas). 
 
Palavras-chave: Eficiência Energética, Automação de baixo custo, DHT, IoT 

TITLE: Low cost microcontrolled system for energy efficiency analysis using IoT 

technologies 

Abstract 

Although Brazil is abundant in rivers, and it allows the development of 
hydroelectric power production on a large scale, the growing demand for 
electricity in all sectors of society produces a need for observation in which ways 
we use it and the impact that the devices cause on the network. Thus, this article 
proposes a low-cost microcontrolled system with real-time monitoring and 
analysis of the electric current consumption and its Total Harmonic Distortion 
Index (THD) required by a device in its states using IoT architecture (Internet of 
Things). 

 
Keywords: Energy Efficiency, low cost automation, THD, IoT 
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TÍTULO: Rastreamento do câncer de mama no estado do Rio Grande do Norte 

utilizando ATR-FTIR e análise multivariada em amostras de plasma sanguíneo. 

Resumo 

Estudos indicam que a mortalidade por câncer de mama pode ser reduzida com 
programas de rastreamento, isto é, com a aplicação de testes ou exames numa 
população assintomática, aparentemente saudável, com o objetivo de identificar 
lesões sugestivas de câncer e encaminhar as mulheres com resultados alterados 
para investigação e tratamento. A introdução de um rastreamento populacional 
do câncer da mama no Rio Grande do Norte utilizando novas tecnologias como 
estratégias de detecção precoce do câncer de mama são consensuais e 
desejáveis. Neste trabalho, utilizamos a bioespectroscopia e técnicas 
multivariadas de classificação como ferramentas para a criação de um programa 
de rastreamento do câncer de mama utilizando apenas o plasma sanguíneo. A 
metodologia é baseada unicamente na impressão digital de plasmas sanguíneos 
fornecidos através de espectros vibracionais que refletem a constituição 
bioquímica celular (ácidos nucléicos, carboidratos, lipídeos e proteínas). Com 
resultados superiores em termos de sensibilidade (100%) e especificidade 
(100%) analítica quanto ao método da mamografia (88% e 93%, 
respectivamente), constatamos a eficácia de algoritmos multivariados na 
resolução e inovação de problemas clínicos. Os benefícios desse trabalho 
incluem o melhor prognóstico da doença, tratamento mais efetivo, menor 
morbidade associada e menor número de resultados falso-positivos e falso-
negativos, bem como um menor custo e maior frequência analítica. 
 
Palavras-chave: câncer de mama. plasma sanguíneo. técnicas multivariadas. 

TITLE: Screening of breast cancer in the state of Rio Grande do Norte using ATR-

FTIR and multivariate analysis in blood plasma samples. 

Abstract 

Studies indicate that mortality from breast cancer can be reduced with screening 
programs, in this case, with the application of tests in an asymptomatic 
population, apparently healthy with the objective of identifying lesions suggestive 
of cancer and referring women with altered results for research and treatment. 
The introduction of a population screening of breast cancer in Rio Grande do 
Norte using new technologies as strategies for the early detection of breast 
cancer are consensual and desirable. In this work, we used biospectroscopy and 
multivariate classification techniques as tools for the creation of a breast cancer 
screening program using only the blood plasma. The methodology is based solely 
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on the fingerprint of blood plasmas supplied through vibrational spectra reflecting 
the cellular biochemical constitution (nucleic acids, carbohydrates, lipids and 
proteins). With superior results in terms of sensitivity (100%) and specificity 
(100%) regarding the mammography method (88% and 93%, respectively), we 
verified the effectiveness of multivariate algorithms in the resolution and 
innovation of clinical problems. The benefits of this work include better prognosis 
of the disease, more effective treatment, lower associated morbidity and fewer 
false-positive and false-negative results, as well as lower cost and higher 
analytical frequency. 
 
Keywords: breast cancer. blood plasma. multivariate analysis. 
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TÍTULO: Proposta de Implementação Redes RBF em Sistemas Embarcados 

Resumo 

Este trabalho descreve a implementação de uma Máquina de Vetor de Suporte 
(Support Vector Machine - SVM) totalmente paralela, em hardware usando 
Arranjo de Portas Programáveis em Campo (Field-Programble Gate Array - 
FPGA), para inferência e treinamento utilizando o algoritmo Gradiente 
Descendente Estocástico (Stocastic Gradient Descent - SGD). A Otimização 
Mínima Seqüencial (Sequential Minimal Optimization - SMO) é o algoritmo de 
treinamento tradicional para o SVM. No entanto, o SMO não se adapta bem ao 
tamanho do conjunto de treinamento. Portanto, os algoritmos do tipo SGD, que 
têm melhor escalabilidade, são uma opção melhor com aplicativos de mineração 
de dados em grande escala. Além disso, mesmo com o uso do SGD, os tempos 
de treinamento podem se tornar extremamente grandes, dependendo do 
conjunto de dados. Por esse motivo, aceleradores como FPGAs são usados. A 
implementação do FPGA proposta da SVM com o SGD apresenta acelerações 
de mais de 10.000 vezes, comparado com implementações de software em 
execução em um processador quad-core. Também exigindo menor quantidade 
recursos de hardware, que a torna uma solução viável para problemas altamente 
exigentes, como os apresentados na análise de big data. 
 
Palavras-chave: SVM. FPGA. Inteligência Artificial. Sistemas Embarcados. 

TITLE: Implementation Proposal of RBF Networks in Embedded Systems 

Abstract 

 

This work describes the implementation in hardware, using Field-programmable 
gate array (FPGA) of a fully parallel Support Vector Machine (SVM) for inference, 
and training using Stochastic Gradient Descent (SGD). Sequential Minimal 
Optimization (SMO) is the traditional training algorithm to SVM. However, the 
SMO does not scale well with the size of the training setl. For that reason, 
Stochastic Gradient Descent (SGD) algorithms, which have better scalability, are 
a better option for massive data mining applications. Furthermore, even with the 
use of SGD training times can become extremely large depending on the data 
set. For that reason accelerators such as FPGAs are used. The proposed FPGA 
implementation of SVM with SGD presents speedups of more than 10, 000 times. 
Compared with software implementations running on a quad-core processor. 
While requiring few hardware resources, which present it as begin a viable 
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solution for highly demand-ing problems such as those presented in big data 
analysis. 

 
 
Keywords: SVM. FPGA. Artificial Intelligence. Embedded Systems 
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TÍTULO: Desenvolvimento de uma Aplicação de Estudo de Caso IoT para 

Sistemas de Controle de Acesso Auto-adaptativo 

Resumo 

Através de ferramentas como o Simple SAML php gerou se em duas máquinas 
virtuais respectivamente um provedor de serviço (Service Provider -SP) e um 
provedor de identidade (Identity Provider - IdP) para realização de testes na 
segurança dos serviços. 
 
Palavras-chave: segurança de redes, provedor de serviço, provedor de 

identidade. 

TITLE: Development of an IoT Case Study Application for Self-adaptive Access 

Control Systems 

Abstract 

Through frameworks such as Simple SAML php we built two virtual machines 
respectively a Service Provider - SP and an Identity Provider - IdP to conduct 
services security tests. 
 
Keywords: service provider, identity provider, network security 
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TÍTULO: Mapeamento de tecnologias para energia solar heliotérmica 

Resumo 

 

A energia solar é abundante no planeta Terra. Dentre as tecnologias que os 
utilizam de forma eficaz, a Concentrating Solar Power, ou energia solar 
Heliotérmica, representa atualmente uma das mais promissoras, apesar de 
pouco explorada. Isso se deve ao fato de oferecer a capacidade de armazenar 
energia térmica permitindo o fornecimento de eletricidade até nos períodos sem 
a luz do sol. Esta tecnologia ajuda, portanto, a suprir a demanda energética atual 
de forma limpa e sustentável. O artigo tem como objetivo identificar o estado da 
arte das tecnologias utilizadas no funcionamento de uma usina Heliotérmica 
atual, assim como das pesquisas desenvolvidas sobre o tema. O método de 
pesquisa foi uma revisão bibliográfica sistemática com análise de 98 artigos. 
Como resultados são apresentados 4 alternativas tecnológicas para o 
aproveitamento da energia solar heliotérmica, assim como são apresentados 
informações nas regiões nas quais foram implementadas. 

 
 
Palavras-chave: Energia renovável. Energia solar. Energia heliotérmica. 

TITLE: Mapping technologies for concentrating solar power 

Abstract 

Solar energy is bountiful on planet Earth. Among the technologies that use it 
effectively, Concentrating Solar Power represents one of the most promising 
energy, although little explored. This is because it offers the capacity to store 
thermal energy allowing the supply of electricity even in periods without sunlight. 
Therefore, this technology helps to supply today's energy demand in a clean and 
sustainable way. The article aims to identify the state of the art of the technologies 
used in the operation of a current Concentrating Solar plant, as well as research 
on the subject. The research method was a systematic literature review with an 
analysis of 98 articles. In the results, it is demonstrated four technological 
alternatives for the use of concentrating solar power, as well as information about 
the regions in which they were implemented. 
 
Keywords: Renewable energy. Solar energy. Concentrating Solar Power. 
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TÍTULO: Análise dos Desastres Naturais no Semiárido Brasileiro (1991 a 2012) 

Resumo 

Objetiva-se nesse estudo analisar a distribuição espaço-temporal dos Desastres 
Naturais levando-se em conta as 35 mesorregiões da região semiárida do Brasil, 
em dois momentos do tempo: 1991 a 2001 e 2002 a 2012. Os dados sobre os 
registros de Desastre Naturais utilizados foram provenientes do Atlas Brasileiros 
de Desastres Naturais. Os registros pluviométricos foram oriundos das 55 
estações operadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Também foram 
utilizados os dados pluviométricos das 123 estações pertencentes a Agência 
Nacional das Águas. Utilizou-se técnicas de geoprocessamento através do 
software QGIS 2.18,2 para a construção de mapas temáticos. Os resultados da 
distribuição espaço-temporal dos Desastres Naturais mostraram que a 
mesorregião Centro Sul Baiano apresentou o maior quantitativo de registros, 
principalmente devido aos Desastres classificados como: seca e estiagem e 
enxurradas. Adicionalmente, foi calculado o Índice de Precipitação Padronizado 
com o intuito de analisar subjetivamente se ocorre uma relação entre os registros 
de Desastres Naturais nessa área e a variável meteorológica precipitação. Essa 
análise, possibilitou verificar que nos anos em que houve picos dos registros de 
Seca e Estiagem houve a ocorrência de meses classificados pelo Índice usado 
como excepcionalmente seco. 
 
Palavras-chave: Seca e Estiagem; Enxurradas; Inundações; Mesorregiões; 

QGIS 2.18,2 

TITLE: Analisys of Natural Disasters in the Semi-Arid of Brazil (1991 to 2012) 

Abstract 

The analyzed study aimed to the spatial-temporal distribution of Natural Disasters 
considering 35 mesoregions of the semi-arid region of Brazil, in two periods of 
time: 1991 to 2001 and 2002 to 2012. The data on the records of Natural 
Disasters used came from the Brazilian Atlas of Natural Disasters. The 
pluviometric records came from 55 stations operated by the National Institute of 
Meteorology. Pluviometric data from the 123 stations belonging to the National 
Water Agency were also used. Were used geoprocessing techniques through 
QGIS software 2.18.2 for the construction of thematic maps. The results of the 
space-temporal distribution of natural disasters showed that the region Centro 
Sul Baiano presented the highest quantity of records, mainly due to disasters 
classified as: drought and drought and floods. Additionally, the standardized 
precipitation index was calculated with the intention of analyzing subjectively 
whether a relationship occurs between the records of natural disasters in this 
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area and the precipitation meteorological variable. This analysis made it possible 
to verify that in the years when there were peaks of dry and drought records in 
that region there was the occurrence of months classified by the index used as 
exceptionally dry. 
 
Keywords: Dry and Drought; Flash Floods; Floods; Mesoregions; QGIS 2.18.2. 
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TÍTULO: Obtenção e caracterização de nanol¨¢tices de P(MMA-co-HEMA) por 

polimerização em emulsão 

Resumo 

Nanolátices (dispersões poliméricas com tamanhos de partícula inferiores a 100 
nm) foram sintetizados e caracterizados para a produção de fármacos 
encapsulados. A técnica utilizada foi a polimerização em emulsão e o fármaco 
escolhido foi o ibuprofeno, um anti-inflamatório. Utilizando o modelo ma-temático 
de Sajjadi para a nucleação de partículas na polimerização em emulsão em 
semi-batelada como base para a elaboração das formulações, obteve-se uma 
formulação inicial na qual nanopartículas de poli(metacrilato de metila) tão 
pequenas quanto 28 nm puderam ser obtidas. A partir desses resultados, 
utilizou-se o mesmo procedimento experimental para realizar a encapsulação do 
ibuprofeno durante o processo de polimerização, no qual uma eficiência de 
encapsulamento de até 92% pode ser alcançada dependendo da formulação 
utilizada. Apesar de ainda em desenvolvimento, os nanolátices poliméricos 
sintetizados neste trabalho indicam ser um ótimo material a ser usado como 
transportador de fármaco e, assim, um possível substituto para os comprimidos 
de fármaco convencionais. 
 
Palavras-chave: Nanol¨¢tex, ibuprofeno, encapsulamento de f¨¢rmaco. 

TITLE: THE USING OF EMULSION POLIMERIZATION TO PRODUCE 

POLYMER NANOLATEXES FOR DRUG ENCAPSULATION 

Abstract 

Polymer nanolatexes (polymer dispersions in which the particle size is usually 
under 100 nm) were synthesized and characterized to produce new drug carriers. 
The technique used was emulsion polimerization and the drug choosen the 
ibuprofen, an anti-inflammatory. Using Sajjadi’s mathematical model for particle 
nucleation in semi-batch emulsion polimerization, an initial formulation was 
obtained in which poly(methyl methacrylate) nanoparticles as small as 28nm 
could be obtained. From these results, the same experimental procedure was 
used to perform the encapsulation of ibuprofen during the po-lymerization 
process, in which an encapsulation efficiency of up until 92% can be achieved 
depending on the formulation used. Although still in development, the polymer 
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nanoparticles synthesized in this work indicate to be a good material to be used 
as a drug carrier and thus a possible substitute for conventional drug tablets. 
 
Keywords: Nanolatex, ibuprofeno, drug encapsulation 
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TÍTULO: Influência do campo magnético de alta intensidade sobre micro-

organismos 

Resumo 

Um dos problemas de saúde pública mais relevante da atualidade é a resistência 
bacteriana aos antibióticos. A resistência bacteriana é resultante da pressão 
seletiva exercida pelo uso de antibióticos, no entanto, o uso indiscriminado 
desses microbicidas vem acelerando esse processo.  A partir dessa 
problemática, há a necessidade de se criar métodos alternativos no combate 
dessas bactérias. Um dos métodos alternativos microbicidas é a utilização de um 
aparato que cria um campo eletromagnético pulsado de alta intensidade sob o 
qual as bactérias serão inseridas. 
Escherichia coli ATCC 25922, bactéria gram-negativa, Staphylococcos 
aureus ATCC 29213 e Enterococcus sp. ATCC 19952, bactérias gram-positivas, 
foram expostas à frequências de 10,5Hz; 35,5Hz; 55Hz; 62,5Hz e 83Hz em 
intervalos de tempo de 30 minutos; 1 hora; 2 horas; 3 horas e 4 horas para 
verificar se há a morte celular bacteriana provocada pelo campo eletromagnético 
pulsado de alta intensidade. Após a submissão ao campo, houve a medição da 
Densidade Óptica (D.O.) por espectrofotometria, foi visto que a frequência de 
35,5Hz proporcionou uma diminuição da quantidade de bactérias, em um 
intervalo de tempo de 1 hora e 2 horas para a bactéria Escherichia coli ATCC 
25922 e em um intervalo de tempo de 2 horas para a bactéria Enterococcus sp, 
não houve resultado significativo para bactéria Staphylococcos aureus ATCC 
29213. 
Objetiva-se uma futura utilização do campo eletromagnético pulsado como 
método alternativo de tratamento. 
 
Palavras-chave: Resistência bacteriana; Campo eletromagnético de alta 

intensidade 

TITLE: Influence of the high intensity magnetic field on microorganisms 

Abstract 

One of the most relevant public health problems today is bacterial resistance to 
antibiotics. Bacterial resistance results from the selective pressure exerted by the 
use of antibiotics, although, the indiscriminate use of these microbicides has 
accelerated this process. From this problem, there is a need to create alternative 
methods in the fight against these bacteria. One of the alternative microbicidal 
methods is the use of an apparatus which creates a high intensity pulsed 
electromagnetic field under which the multiresistant bacteria will be 
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inserted. Escherichia coli ATCC 25922, gram-negative bacteria, Staphylococcus 
aureus ATCC 29213 and Enterococcus sp. ATCC 19952, both gram-positive 
bacteria, were exposed at frequencies of 10.5 Hz; 35.5 Hz; 55Hz; 62.5Hz and 
83Hz at time intervals of 30 minutes; 1 hour; 2 hours; 3 hours and 4 hours to 
check for bacterial cell death caused by the high instensity pulsed 
electromagnetic field. After submission to the field, Optical Density (DO) was 
measured by spectrophotometry, it was observed that the frequency of 35.5 Hz 
provided a decrease in the amount of bacteria, in a time interval of 1 hour and 2 
hours for the bacterium Escherichia coli ATCC 25922 and at a time interval of 2 
hours for the bacterium Enterococcus sp, there was no significant result for 
bacterium Staphylococcus aureus ATCC 29213.  
From these data it is possible to predict a future use of the pulsed electromagnetic 
field as an alternative method of fighting bacteria. 
 
Keywords: Bacterial resistance; High-intensity electromagnetic field 
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TÍTULO: FRACIONAMENTO DE METAIS TRAÇOS EM SEDIMENTOS 

AQUÁTICOS POR PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO SEQUENCIAL 

Resumo 

O procedimento de extração sequencial é normalmente usado para obter 
informações sobre a especiação de metais traços em solos e sedimentos 
contaminados. Este consiste no uso de uma série de reagentes propostos para 
dissolver por etapa metais específicos, lixiviando os elementos associados para 
a solução. Amostras da Lagoa de Extremoz (T2-MAR/14-T e T2-AGO/14-T) 
foram submetidas a este procedimento, analisadas por AAS (Cd, Cu e Pb) e ICP 
OES (Cd, Cu, Pb, Cr, Ni e Zn), e seus resultados comparados a dados já 
existentes de análises feitas nas mesmas amostras. Também foi analisada uma 
amostra do material de referência certificado MAG-1 e os resultados comparados 
com dados da literatura para verificar a exatidão do método de extração. Para 
MAG-1 com relação aos dados da literatura, Pb foi o elemento com melhor 
recuperação (100,79%), e Zn teve recuperação razoável (79,45%) se comparado 
a Cd, Cu, Cr e Ni. Entre T2-MAR/14-T e T2-AGO/14-T apenas Pb foi detectado, 
sendo T2-MAR/14-T a amostra que mais concentra este elemento, 
majoritariamente na fração redutível. As principais diferenças entre as análises 
do presente trabalho nas amostras da Lagoa de Extremoz e dados de pesquisas 
anteriores, para as mesmas amostras, foram atribuídas a execução do método 
e aos diferentes reagentes utilizados para uma mesma etapa de extração 
sequencial. A sobrevivência de 5% para o organismo teste Hyalella Azteca na 
amostra T2-MAR/14-T pode estar relacionada ao Pb ligado à fração redutível do 
sedimento. 
 
Palavras-chave: Sedimentos contaminados. AAS. ICP OES. 

TITLE: FRACTIONING OF METALS TRACES IN AQUATIC SEDIMENTS BY 

SEQUENTIAL EXTRACTION PROCEDURE 

Abstract 

The sequential extraction procedure is commonly used to obtain information 
about trace metal speciation in contaminated soils and sediments. It consists in 
the use of a proposed reagents series to dissolve specific metals per step, 
leaching associated elements into the solution. The samples were analyzed by 
AAS (Cd, Cu and Pb) and ICP OES (Cd, Cu, Pb, Cr, Ni and Zn), and their results 
compared to existing data from analyzes made on the same samples. A sample 
of MAG-1, a certified reference material, was also analyzed and the results 
compared with literature data to verify the accuracy of the extraction method. For 
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MAG-1 in relation to the literature data, Pb was the element with the best recovery 
(100,79%), and Zn had a reasonable recovery (79,45%) when compared to Cd, 
Cu, Cr and Ni. Between T2-MAR/14-T and T2-AGO/14-T only Pb was detected, 
with T2-MAR/14-T being the sample which most concentrates this element, 
mainly in the reducible fraction. The main differences between the analyzes of 
the present work in the samples of the Extremoz Lagoon and previous research 
data, for the same samples, were attributed to the method execution and the 
different reagents used for the same sequential extraction step. The survival of 
5% for the Hyalella Azteca test organism in the T2-MAR/14-T sample may be 
related to the Pb bound to the reducible fraction of the sediment. 
 
Keywords: Contaminated sediment. AAS. ICP OES. 
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TÍTULO: FSS Reconfiguráveis para Aplicações em Sistemas de Comunicações 

sem Fio 

Resumo 

 

Este trabalho aborda algumas configurações de monopolos de fio inspiradas em 
curvas fractais e que possam operar em sistemas de comunicação sem fio. São 
propostas 3 configurações alterando sua forma, porém, mantendo a “altura” 
original fixada em 40 mm. Na segunda análise, é estudado os resultado para a 
mesma abordagem, porém, sobre monopolos planares de fita, inspirados 
também por curvas fractais. Os resultados obtidos nas simulações e medições 
têm boa concordância.  

 
 
Palavras-chave: Antenas Fractais; Antenas de microfita; 

TITLE: Reconfigurable FSS for Applications in Wireless Communications 

Systems 

Abstract 

This work addresses some configurations of wire monopoles inspired by fractal 
curves that can operate in wireless communication systems.3 configurations are 
proposed altering its shape, however, keeping the original "height" fixed at 40 
mm.In the second analysis, the results for the same approach are studied, 
however, on tape planar monopoles, also inspired by fractal curves.The results 
obtained in the simulations and measurements have good agreement. 
 
Keywords: Metasurface microstrip antenna; Fractals atennas. 
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TÍTULO: Estudo de conversores acoplados a paneis fotovoltaicos para sistemas 

de Smart Grid CC 

Resumo 

A integração de unidades com fontes de energia primária, com armazenamento 
de energia e cargas, é esperada para desempenhar um papel promissor no 
futuro para o fornecimento de energia elétrica. A interligação em rede destas 
unidades fornecendo média e baixa tensão forma um sistema denominado de 
Smart Grid. As fontes de energia distribuída são as unidades básicas para 
armazenamento e distribuição de energia em Smart Grid. Estas fontes podem 
ser de um tipo híbrido que inclui uma fonte de energia primária e armazenamento 
simultaneamente. Uma unidade de tipo híbrido é proposta neste trabalho e 
consiste de um conversor Buck-Boost CC-CC que rastreia a potência máxima 
fornecida por um painel fotovoltaico, um conversor Boost CC-CC que regula a 
tensão do barramento CC do Smart Grid e um conversor Buck-Boost bidirecional 
CC-CC que controla o fluxo de energia na unidade, carregando ou 
descarregando um banco de baterias. O controle desses conversores deve 
considerar a proteção da bateria contra picos de tensão e transitórios, assim 
como a proteção das cargas conectadas ao barramento principal do Smart Grid, 
quando a bateria fornece a energia armazenada. 
 
Smart Grid, Electric Power, DC-DC Converter; 
 
Palavras-chave: Smart Grid, Energia Elétrica, Conversor CC-CC; 

TITLE: Study of converters coupled to photovoltaic panels for Smart Grid CC 

systems 

Abstract 

The integration of units with primary energy sources, with storage of energy and 
loads, is expected to play a promising role in the future for the supply of electricity. 
The network interconnection of these units providing medium and low voltage 
forms a system called Smart Grid. Distributed power sources are the basic units 
for power storage and distribution in Smart Grid. These sources may be of a 
hybrid type which includes a primary energy source and storage simultaneously. 
A hybrid-type unit is proposed in this work and consists of a DC-DC Buck-Boost 
converter that tracks the maximum power supplied by a photovoltaic panel, a 
Boost DC-DC converter that regulates the DC bus voltage of the Smart Grid and 
a converter Bidirectional DC-DC Buck-Boost that controls the flow of energy in 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1737 

 

the unit by charging or discharging a bank of batteries. The control of these 
converters should consider battery protection against voltage and transient 
surges as well as protection of the loads connected to the main bus of the Smart 
Grid when the battery supplies the stored energy. 

 
Keywords: Smart Grid, Electric Power, DC-DC Converter; 
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TÍTULO: Datação por Espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica 

(EPR) e análise por Difração de Raios-X dos corais da Ilha de Trindade, Atlântico 

Sul 

Resumo 

 

A datação através da Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) começou a 
ser aplicada nas geociências para a obtenção da idade de espeleotemas. Desta 
forma, essa metodologia pode ser utilizada na datação dos carbonatos, 
auxiliando na compreensão das variações paleoclimáticas, bioestratigráficas e 
neotectônicas que ocorreram na Ilha Trindade. Através da análise por Difração 
de Raios-X (DRX), foi possível notar a presença de Calcita (51% a 91%), Siderita 
(3,8% a 38%) e Aragonita (0% a 23%). Na datação por RPE, todas as amostras 
saturaram, com exceção de uma, que devido ao alto teor de siderita, não pôde 
ter sua idade obtida. Desta forma, faz-se necessário o uso de outras evidências 
recentes, como sedimentos inconsolidados, e outras metodologias, como a 
Luminescência Opticamente Estimulada, para a auxiliar na reconstrução do 
paleoclima, bioestratigrafia e neotectônica da Ilha de Trindade. 

 
 
Palavras-chave: DRX; RPE; Ilha de Trindade 

TITLE: Electronic Spin Resonance (ESP) dating and X-Ray diffraction of 

Trindade Island's reefs, South Atlantic 

Abstract 

 

The dating through Electron Spin Resonance (ESP) began to be used in earth 
sciences for the dating of speleothems. The methodology used for dating 
carbonates, increasing the comprehension of paleoclimatic, biostratigraphic and 
neotectonic variations. Based on X-Ray Difraction (XRD) it was possible to 
observe Calcite (51% to 91%), Siderite (3.8% to 38%) and Aragonite (0% to 
23%). On the dating through RPE, all the samples saturated, expecting one, 
whose high content of siderite lead to the impossiblity of the methodology. Thus, 
different samples, such as insconsolidated sediments, and different 
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methodologies, such as Optically Stimulated Luminescence, to help the 
reconstruction of Trindade Island’s paleoclimate, biostratigraphy and neotectonic. 

 
 
Keywords: ESP; XRD; Trindade Island 
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TÍTULO: Avaliação da Produção de Biodiesel em Reator de Borbulhamento 

Resumo 

Reatores de borbulhamento são comumente usados, com sucesso, na 
viabilização de reações multifásica do tipo gás-líquido e gás-sólido-líquido (Shah 
, Y. T. Gas- liquid-solid reactor design. Ed. McGraw-Hill, EUA, 1979) em diversos 
processos da indústria química. Todavia, a sua aplicação nas reações de 
alcoolise para produção de biodiesel é recente. No presente trabalho, vapor 
superaquecido de etanol é injetado em um reator esférico líquido contendo ácido 
oleico (ácido graxo) pré-aquecido. Para o entendimento do processo, pressupõe-
se que exista um fluxo molar de vapor de etanol que se move através da interface 
da fase gás para a fase líquida e, em seguida, reage com o ácido graxo formando 
etil ester (biodiesel) e água, em uma temperatura acima 100 °C. Convém 
destacar que nesta temperatura, a reação de equilíbrio para a esterificação do 
ácido graxo é deslocada no sentido dos produtos, principalmente em decorrência 
da contínua remoção (por evaporação) da água. 
Um plano experimental foi desenvolvido para avaliar os efeitos da temperatura 
do meio reacional, vazão volumétrica de etanol e tamanho de bolha sob a 
conversão final do processo. Além disso, para simular o processo sob diferentes 
condições operacionais, foi idealizado um modelo matemático com base em 
balanços conservacionais de massa em duas fases. Parte dos dados 
experimentais foi aproveitada para estimar os parâmetros do modelo, e os 
demais, usados na validação. 

 
Palavras-chave: Biodiesel, esterificação, reator de borbulhamento, modelo 

matemático. 

TITLE: Evaluation of Biodiesel Production in Bubble Reactor 

Abstract 

Bubble reactors are commonly used successfully in the feasibility of multiphase 
gas-liquid and gas-solid-liquid reactions (Shah, YT Gas-liquid-solid reactor 
design, Ed. McGraw-Hill, USA, 1979). processes of the chemical industry. 
However, its application in alcoholic reactions to biodiesel production is recent. 
In the present work, superheated ethanol vapor is injected into a liquid spherical 
reactor containing preheated oleic acid (fatty acid). For the understanding of the 
process, it is assumed that there is a molar flow of ethanol vapor that moves 
through the interface of the gas phase to the liquid phase and then reacts with 
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the fatty acid forming ethyl ester (biodiesel) and water, at a temperature above 
100°C. It should be noted that at this temperature the equilibrium reaction for 
esterification of the fatty acid is shifted towards the products, mainly due to the 
continuous removal (by evaporation) of the water. 
 

An experimental design was developed to evaluate the effects of reaction 
medium temperature, ethanol volumetric flow rate and bubble size under the final 
conversion of the process. In addition, to simulate the process under different 
operating conditions, a mathematical model based on two-phase mass 
conservation balances was devised. Part of the experimental data was used to 
estimate the parameters of the model, and the others, used in the validation. 

 
Keywords: Biodiesel, esterification, bubbling reactor, mathematical model. 
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TÍTULO: Estudo de convesores e tecnias de controle para integrar fontes de 

energia alternativas com uma Smart Grid 

Resumo 

Sistemas fotovoltaicos vêm se destacando e ganhando espaço no dia-a-dia, 
tanto em consumidores industriais quanto residenciais, fato que se dá devido à 
sua capacidade de converter diretamente a luz solar em eletricidade, bom 
rendimento na produção de eletricidade e apresentar baixo custo de 
manutenção. Contudo, situações climáticas adversas ainda são fatores que 
interferem na produção de eletricidade, gerando assim uma queda na eficiência 
de geração dos painéis fotovoltaicos. Dessa forma, faz-se necessário um 
sistema de rastreamento que faça o painel operar no ponto de máxima potência, 
chamados rastreadores de máxima potência, ou Maximum Power Point Tracker, 
MPPT. O objetivo principal da pesquisa é montar um sistema fotovoltaico 
controlado de modo que a planta faça o rastreamento da máxima potência do 
painel, maximizando sua eficiência. Para tanto, implementa-se uma técnica de 
controle com base em medições de temperatura na superfície do painel, 
fornecendo assim uma tensão de referência equivalente ao ponto de máxima 
potência, assim, o sistema fornecerá o ajuste da tensão de referência para o 
controlador Proporcional Integral. O chaveamento do conversor Boost será feito 
utilizando a técnica de modulação de controle de um ciclo, One Cycle Control - 
OCC, ao invés da Modulação por Largura de Pulso, a PWM. Uma bateria de 
testes simulados e experimentais foram realizados analisando o funcionamento 
do OCC em relação ao PWM e o algoritmo de MPPT. 
 
Palavras-chave: Sistemas Fotovoltaicos, MPPT, OCC. 

TITLE: Conversion studies and control techniques for integrating alternative 

energy sources with a Smart Grid 

Abstract 

Photovoltaic systems have been highlighting and gaining space in daily life, both 
in industrial and residential consumers, due to their ability to convert sunlight 
directly into electricity, a good yield in electricity production and a low cost of 
maintenance. However, adverse climatic conditions are still factors that interfere 
in the production of electricity, thus generating a decrease in the generation 
efficiency of the photovoltaic panels. Thus, a tracking system is required to make 
the panel operate at the maximum power point, called Maximum Power Trackers, 
or Maximum Power Point Tracker, MPPT. The main objective of the research is 
to assemble a controlled photovoltaic system so that the plant traces the 
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maximum power of the panel, maximizing its efficiency. For this purpose, a 
control technique is implemented based on temperature measurements on the 
panel surface, thus providing a reference voltage equivalent to the maximum 
power point, thus, the system will provide the reference voltage adjustment for 
the Integral Proportional Controller . Switching of the Boost converter will be done 
using the one cycle control modulation technique, One Cycle Control - OCC, 
rather than Pulse Width Modulation, PWM. A battery of simulated and 
experimental tests were performed analyzing the operation of the OCC in relation 
to the PWM and the MPPT algorithm. 
 
Keywords: PV Systems, MPPT, OCC. 
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TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ARGILAS PILARIZADAS COM 

PILARES MISTOS Al/Cu E Al/Zn 

Resumo 

A obtenção de argilas pilarizadas com pilares mistos de Al/Cu e Al/Zn foi 
estudada utilizando uma argila do tipo montmorillonita nomeada como Bofe. A 
argila foi pilarizada com diferentes soluções contendo Al, Al/Cu e Al/Zn. As 
soluções pilarizantes foram preparadas nas proporções de 5 e 10 % de solução 
de Cu ou Zn em relação a solução pilarizante. 
 
Palavras-chave: PILC. Montmorillonita. Pilarização. Pilar misto. Al/Cu. Al/Zn 

TITLE: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PILARED CLAYS WITH 

MIXED PILLARS Al /Cu E Al /Zn 

Abstract 

The obtaining of pillarized clays with mixed columns of Al / Cu and Al / Zn was 
studied using a montmorillonite type clay named as Bofe. The clay was pillarized 
with different solutions containing Al, Al / Cu and Al / Zn. The pillar solutions were 
prepared in proportions of 5 and 10% Cu or Zn solution relative to the pillarizing 
solution. 
 
Keywords: PILC. Montmorillonite. Pilarização. Mixed pillar. Al / Cu. Al / Zn 
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TÍTULO: Continuidade do Projeto - Montagem de Kits Laboratoriais Didáticos 

para a Integração do Ensino de Fenômenos de Transporte 

Resumo 

 

Como continuidade de um projeto de montagem de sistemas laboratoriais com 
aplicação didática e em pesquisa, o presente trabalho diz respeito à montagem 
de um módulo experimental composto por: um sistema de reação por 
atomização; um sistema de troca térmica; um sistema de aquisição e controle de 
dados. Neste projeto, foram utilizados materiais de baixo custo, bem como foram 
aproveitados diversos equipamentos desativados obtidos de alguns laboratórios. 
A estratégia de montagem buscou agrupar os sistema segundo um arranjo 
espacialmente mais eficiente. O projeto permitiu a implementação de uma 
interface capaz de monitorar e controlar variáveis do processo a partir do uso de 
dispositivos e ferramentas acessíveis, como por exemplo o Arduino, O controle 
de temperatura e troca térmica foi feito com uma técnica do tipo split range, onde 
com ela foi possível manipular duas variáveis, nesse caso, aquecimento e 
resfriamento. Além dos resultados específicos do skid (unidade/módulo) 
montado, no que diz respeito ao seu desempenho e funcionalidades, foi possível 
notar um maior desenvolvimento científico e engajamento dos alunos envolvidos 
no projeto, o que reforça a importância da metodologia abordada. Nesse sentido, 
foi possível observar em como a prática laboratorial pôde aprofundar os 
conhecimentos dos alunos quanto aos conceitos fundamentais nas áreas de 
fenômenos de transporte, modelagem computacional e automação. 

 
 
Palavras-chave: Módulo, reator, atomização, controle, Splt-Range. 

TITLE: Continuity of the Project - Assembly of Didactic Laboratory Kits for the 

Integration of Teaching of Transport Phenomena 

Abstract 

 

As a continuation of a project of assembly of laboratory systems with didactic 
application and in research, the present work concerns the assembly of an 
experimental module composed by: a system of reaction by atomization; a 
thermal exchange system; a data acquisition and control system. In this project, 
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low cost materials were used, as well as several deactivated equipment obtained 
from some laboratories were used. The assembly strategy sought to group the 
systems according to a spatially more efficient arrangement. The project allowed 
the implementation of an interface capable of monitoring and controlling process 
variables through the use of accessible devices and tools, such as Arduino. The 
temperature control and thermal exchange was done with a split range technique, 
where with it, it was possible to manipulate two variables, in this case, heating 
and cooling. In addition to the specific results of the skid (unit / module) 
assembled, with respect to its performance and functionalities, it was possible to 
notice a greater scientific development and engagement of the students involved 
in the project, which reinforces the importance of the methodology. In this sense, 
it was possible to observe how the laboratory practice was able to deepen the 
students' knowledge about the fundamental concepts in the areas of transport 
phenomena, computational modeling and automation. 

 
 
Keywords: Modulus, reactor, atomization, control, Splt-Range. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um sistema computacional distribuído utilizando 

Big Data 

Resumo 

Computadores tradicionais não seriam capazes de processar em tempo hábil a 
enorme quantidade de dados, que se é produzida hoje em dia, sendo necessário 
equipamentos mais potentes, porém estes tipos de estrutura são extremamente 
caras. Nesse cenário, baseando-se no paradigma do Big Data, e utilizando 
computadores de baixo custo, visou-se construir um cluster que utiliza 
programação paralela e distribuída para o processamento de dados. O cluster 
desenvolvido utilizou dois tipos de placas como unidades de processamento, são 
elas: Raspberry Pi 3 e Beaglebone Black. Um Desktop foi responsável pela 
distribuição e manutenção dos dados no sistema. Utilizou-se o Sistema 
Operacional Linux em todas as unidades de processamento do cluster, além do 
software Apache™ Hadoop para seu gerenciamento. Neste trabalho, focou-se, 
na avaliação de desempenho das placas (nós) responsáveis pelo 
processamento distribuído do cluster. A avaliação foi feita a partir das medições 
de temperatura interna de cada uma das placas e em tempo real, isto durante os 
testes realizados. Foram realizadas as medições de temperatura a partir de 
sensores proveniente das placas. O desenvolvimento computacional utilizou a 
linguagem de programação Python para realização dos testes, leitura das 
temperaturas, registro e apresentação dos dados. 

 
Palavras-chave: Big Data. Programação distribuída. Hadoop. Cluster. 

Raspberry. 

TITLE: Development of a distributed computer system using Big Data 

Abstract 

In recent years, due to our increased capacity to generate data in a wide range 
of areas, large volumes of information are available that need to be processed, 
requiring computational responses many times in a timely manner. Traditional 
computers would not be able to process this huge amount of data in a timely 
manner, requiring more powerful equipment, but these types of structure are 
extremely expensive. In this scenario, based on the Big Data paradigm, and using 
low-cost computers, we aimed to build a cluster that uses parallel and distributed 
programming for data processing. The developed cluster used two types of 
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boards as processing units, they are: Raspberry Pi 3 end Beaglebone Black. A 
Desktop was responsible for distributing and maintaining the data in the system. 
The Linux Operating System was used in all cluster processing units, as well as 
Apache ™ Hadoop software for its management.In this work, we focused on the 
performance evaluation of the boards (nodes) responsible for the distributed 
processing of the cluster.The evaluation was made from internal temperature 
measurements of each of the plates and in real time, this during the tests 
performed.Temperature measurements were performed from sensors from the 
plates.The computational development used the Python programming language 
to perform the tests, read the temperatures, record and present the data. 

 
Keywords: Big Data. Distributed Programming. Hadoop. Cluster. Raspberry. 
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TÍTULO: Aplicação de um Controlador Adaptativo Robusto ao Acionamento de 

um Motor de Corrente Contínua com Excitação Independente por Meio de 

Simulação 

Resumo 

O trabalho que segue trata da aplicação de uma estratégia de controle adaptativo 
robusto ao acionamento de um motor elétrico, a saber o VS-MRAC (Variable 
Structure Model Reference Adaptive Control), que lança mão de leis de controle 
chaveadas a fim de adaptar os parâmetros do controlador possibilitando que uma 
planta conhecida com incertezas possa seguir um dado modelo de referência. A 
planta abordada, via simulação computacional, foi um motor de corrente 
contínua, que teve suas malhas de velocidade angular e corrente controladas 
separadamente por um sistema de controle em cascata, permitindo que os 
modelos de referência adotados fossem de primeira ordem. 
 
Palavras-chave: Controle Adaptativo Robusto. Modelo de Referência. Motor CC. 

TITLE: Application of an Adaptive Robust Controller to Drive a Separately Excited 

DC Motor by Simulation 

Abstract 

The following paper deals with the application of an adaptive robust control 
strategy to driver an electric motor, named VS-MRAC (Variable Structure Model 
Reference Adaptive Control), which relies on switched control laws in order to 
adapt the parameters of the controller, allowing a plant with uncertainties to follow 
a proposed reference model. The plant addressed, by computer simulation, was 
a DC motor, which had its angular frequency and current mesh controlled 
separately by a cascade control system, allowing the reference models used to 
be of the first order. 
 
Keywords: Adaptive Robust Control. Reference Model. DC Motor. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1750 

 

CÓDIGO: ET1147 

AUTOR: LUCAS CAMARA DANTAS BEZERRA 

ORIENTADOR: JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR 

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 

PARA USO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 

Resumo 

O projeto Plataforma de Monitoramento Avançado Aplicado a Instalações 
Elétricas de Baixa Tensão consiste em um sistema embarcado cujo objetivo é 
monitorar o consumo de energia elétrica e o estado de uma instalação elétrica 
de baixa tensão (220V). Através de sensores de corrente elétrica, temperatura 
ambiente, temperatura dos condutores e umidade, é possível saber quanta 
potência está sendo consumida em tal unidade consumidora e ter um diagnóstico 
simples do estado da instalação: uma instalação antiga esquenta mais, o que 
indica que energia está sendo desperdiçada e o consumidor pode optar por 
refazê-la. Com esse tipo de sistema, o próprio consumidor de energia pode saber 
em tempo real quanta energia ele está consumindo no momento e assim 
tomando medidas para economizar energia, o que condiz com o Objetivo 7 da 
Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. 
 
Palavras-chave: Sistemas embarcados. Instalações Elétricas. Internet das 

Coisas. 

TITLE: Development of a Communications System for an Advanced Monitoring 

Platform Applied to Low-Voltage Electrical Installations 

Abstract 

The project Advanced Monitoring Platform Applied to Low-Voltage Electrical 
Installations consists of an embedded system whose objective is to track the 
power consumption and the situation of an low-voltage electrical installation (220 
V). Measuring current, room temperature, wiring temperature and humidity, it is 
possible to calculate how much power is being consumed by this unit and then 
generate a simple diagnostic of the current situation of the wiring: an old 
installation gets warmer than usual, which indicates that energy is being wasted 
and it may be profitable to change it. With that kind of system, the user himself 
can check how much power is being consumed in real time and then allowing him 
to take measures to save energy. 
 
Keywords: Embedded systems. Electrical installations. Internet of Things. 
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TÍTULO: Vínculos Observacionais no Modelo Padrão e alternativos da 

Cosmologia 

Resumo 

Resumo 

 

Utilizamos uma relação não linear entre a luminosidade nas faixas do ultravioleta 
e raios-x de quasares com o método computacional Markov Chain Monte Carlo 
para impor vínculos a parâmetros cosmológicos e a variáveis desta relação. 
Usamos como referência o trabalho de Risaliti e Lusso[1], e conseguimos obter 
valores que estão de acordo com os valores encontrados por eles, usando o 
mesmo conjunto de dados porém por outro método. Além disso, apresentamos 
os valores preliminares para uma expansão do modelo padrão da cosmologia no 
qual permite o acoplamento entre os termos da matéria escura e energia escura. 
Por mais que esse trabalho ainda esteja em andamento, não foi possível verificar 
interação, corroborando para o que é aceito hoje na literatura. 

 
Palavras-chave: Quasar.Markov Chain Monte Carlo. Vínculos. Parâmetros de 

densidade 

TITLE: Observational constraints in the Standard and Alternative Models of 

Cosmology 

Abstract 

We used a nonlinear relationship between luminosity in the ultraviolet bands and 
x-rays of quasars with the Markov Chain Monte Carlo computational method to 
impose constraints on cosmological parameters and variables of this relation. We 
used as a reference the work of Risaliti and Lusso [1], and we were able to obtain 
values that are in agreement with the values found by them, using the same 
dataset but using another method. In addition, we present the preliminary values 
for an expansion of the standard model of cosmology in which it allows the 
coupling between the terms dark matter and dark energy. Although this work is 
still ongoing, it was not possible to verify interaction, corroborating what is 
accepted in the literature today. 
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Keywords: Quasar.Markov Chain Monte Carlo.Constraints.Density Parameters 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENCIA 

AO FOGO E MORFOLOFIA DA SUPERFÍCIE PÓS-QUEIMA DE LAMINADOS 

DE PRFV 

Resumo 

Os compósitos têm sido utilizados nas mais diversas áreas da indústria e mais 
recentemente seu uso vem sendo expandido no setor de infraestrutura. Esse 
material já se encontra na fabricação de painéis, vigas de sustentação, colunas, 
escoras, elementos de segurança, postes de iluminação e distribuição. Esses 
elementos estruturais tem sua aplicação nas mais variadas condições de uso 
sejam domésticos ou industriais. Uma variável importante, que ainda é pouco 
discutida, é a capacidade de esses elementos resistirem às chamas. O presente 
trabalho tem como objetivo discutir o aumento à resistência ao fogo para um 
compósito de fibra de vidro e matriz polimérica contendo diferentes porcentagens 
de agentes funcionais como o trióxido de antimônio e decabromodifenil etano e 
ao mesmo tempo manter suas propriedades mecânicas em flexão integras. 
Foram fabricados corpos de prova com matriz de poliéster e fibras de vidro 
picadas para o desenvolvimento do trabalho e ensaiadas sete composições. Por 
fim foi possível constatar que há uma maior resistência ao fogo em determinadas 
composições mantendo a integridade do compósito. 

 
Palavras-chave: compósito, antichama, PRFV, propriedades de flexão. 

TITLE: Behavior of Flexural Properties of fiber glass reinforced plastic additived 

with antimony trioxide e decabromodiphenyl ethane to increase in fire resistance. 

Abstract 

 

Composites have been used in the most diverse areas of the industry and more 
recently their use has been expanded in the infrastructure sector. This material 
has already been used in manufacture of panels, support beams, columns, strut, 
security elements, poles of light and distribution. These structural elements have 
their application in the most varied conditions of use whether domestic or 
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industrial. An important variable, which is still little discussed, is the ability of these 
elements to withstand the flames. This article aims to discuss the increase in fire 
resistance for a fiberglass composite and polymer matrix containing different 
percentages of functional agents such as antimony trioxide and 
decabromodiphenyl ethane and at the same time maintain their mechanical 
flexural properties. For the development of the work Polyester matrix specimens 
and chopped E-glass fibers were tested in seven compositions. Finally, it was 
possible to verify that there is a higher fire resistance in certain compositions 
maintaining the integrity of the composite. 

 
 
Keywords: composite, flame retardant, PRFV, bending properties. 
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TÍTULO: SISTEMA AUTOMATIZADO GRATUITO PARA CLASSIFICAÇÃO DE 

SEMENTES DE MILHO POR MEIO DO PROCESSAMENTO DIGITAL DE 

IMAGENS 

Resumo 

A análise de tamanho de sementes de milho, é fundamental de ponto de vista 
operacional, mantendo a homogeneidade do produto final. Um lote de sementes 
padronizado, ajuda a semeadura e a distribuição no campo. Utiliza-se peneiras 
ou paquímetros para realizar a análise manual tradicional, o que acaba tornando-
se um processo lento e inexato, causando uma classificação equivocada. Nesse 
contexto, foi proposto um sistema de análise a partir de fotografias, por meio do 
processamento digital de imagens (PDI). Sementes de quatro lotes foram 
analisadas de forma manual e pelo sistema digital desenvolvido, que teve a sua 
acurácia avaliada. As sementes também foram submetidas a classificação por 
peneira quanto a largura, comprimento e espessura. O sistema digital de 
classificação por tamanho desenvolvido para análise de sementes de milho 
mostrou-se eficiente na extração dos descritores das sementes, e separação das 
mesmas de acordo com classes pré-definidas. Além do que, verificou-se que foi 
mais rápido do que os métodos tradicionais, principalmente naquele no qual se 
utiliza o paquímetro. 
 
Palavras-chave: Processamento digital de imagem. Morfologia. classificação de 

sementes 

TITLE: FREE AUTOMATED SYSTEM FOR CLASSIFICATION OF CORN 

SEEDS BY DIGITAL IMAGE PROCESSING 

Abstract 

The analysis of corn seed size is fundamental from an operational point of view, 
maintaining the homogeneity of the final product. A batch of standardized seed 
helps to sow and distribute in the field. Sieves or calipers are used to perform the 
traditional manual analysis, which ends up becoming a slow and inaccurate 
process, causing a misclassification. In this context, an analysis system was 
proposed from photographs, through digital image processing (PDI). Seeds of 
four lots were analyzed manually and by the digital system developed, which had 
its accuracy evaluated. The seeds were also submitted to sieve classification for 
width, length and thickness. The digital size classification system developed for 
maize seed analysis was efficient in extracting the seed descriptors and 
separating them according to pre-defined classes. In addition, it was found that it 
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was faster than traditional methods, especially in the one in which the caliper is 
used. 
 
Keywords: Digital image processing. Morphology. seed classification. 
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TÍTULO: UM ALGORITMO DE BUSCA EM VIZINHANÇA VARIÁVEL PARA O 

PROBLEMA DE CLUSTERING HETEROGÊNEO 

Resumo 

 

Apresenta-se neste trabalho uma implementação do Problema do Clustering 
Heterogêneo (PCH) com base na metaheurística de Busca em Vizinhança 
Variável (VNS). Esse problema de otimização combinatória permite que 
múltiplas matrizes de dissimilaridades sejam utilizadas para o particionamento 
de objetos. Assim pode-se identificar múltiplas categorizações em relação a 
estes objetos, mantendo a heterogeneidade dos dados, que são perdidas em 
algoritmos tradicionais de clustering pela agregação dos dados de entrada. Os 
resultados mostrados neste artigo sugerem que o programa implementado é 
competitivo com sua versão em linguagem C++. 

 
 
Palavras-chave: Clustering. Metaheurísticas. Mineração de dados. 

TITLE: A VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH ALGORITHM FOR THE 

HETEROGENEOUS CLUSTERING PROBLEM 

Abstract 

 

This paper presents an implementation of the Heterogeneous Clustering Problem 
(HCP) based on the Metaheuristic of Variable Neighborhood Search (VNS). This 
combinatorial optimization problem allows multiple dissimilarity matrices to be 
used for object partitioning. Thus, multiple categorizations can be identified in 
relation to these objects, maintaining the heterogeneity of the data, which are lost 
in traditional clustering algorithms by the aggregation of the input data. The 
results shown in this article suggest that the implemented program is competitive 
with its C++ language version. 

 
 
Keywords: Clustering. Metaheuristics. Data Mining. 
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TÍTULO: Protótipo de sistema de automação residencial com detecção de voz 

Resumo 

Infelizmente, com o passar dos anos o Brasil vem se destacando quando o 
assunto é desigualdade. As pessoas com problemas de mobilidade, incluindo 
portadores de deficiência e idosos são algumas das principais vítimas. Diante 
dessa problemática, foi desenvolvido um sistema de automação residencial 
controlado por voz que visa uma maior qualidade de vida para pessoas que se 
encaixam nessas características. 
 
Palavras-chave: Desigualdade, Inclusão, Idosos, Automação Residencial, 

esp32, Android 

TITLE: Prototype of Home Automation System With Voice Detection 

Abstract 

Unfortunately, with the passage of the years Brazil has been highlighting when 
the subject is inequality. People with mobility problems, including disabled people 
and the elderly are some of the main victims. Faced with this problem, a 
residential automation system controlled by voice has been developed that aims 
at a higher quality of life for people who fit these characteristics. 
 
Keywords: Inequality, Inclusion, Elderly, Residential Automation, esp32, Android 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE PARA SISTEMA DE 

AUTOMAÇÃO PREDIAL: TOMADA INTELIGENTE 

Resumo 

 

Atualmente os consumidores encontram limitações relativas as informações de 
consumo de energia. No entanto sensores que mensuram individualmente o 
consumo podem oferecer uma solução promissora. O objetivo do presente 
trabalho é detalhar o desenvolvimento de um dispositivo (Voltage Meter Circuit - 
VMC) capaz de adequar o sinal fornecido pela rede elétrica para níveis seguros 
de serem analisados por microcontroladores através de entradas analógicas, 
sendo assim possível medir o consumo de energia. Este sensor faz parte de um 
ambiente de automação predial, especificamente de um dispositivo chamado de 
tomada inteligente. Ao final, foi constatado que o sensor proposto demonstrou 
capacidade de realizar o condicionamento do sinal da rede elétrica. 

 
 
Palavras-chave: Medidor de Tensão, Automação, Consumo. 

TITLE: HARDWARE DEVELOPMENT FOR BUILDING AUTOMATION 

SYSTEM: SMART PLUG 

Abstract 

Consumers today find limitations on energy consumption information. However, 
sensors that measure individual consumption can offer a promising solution. The 
objective of the present work is to detail the development of a Voltage Meter 
Circuit (VMC), capable of adjusting the signal provided by the electrical grid to 
safe levels of being analyzed by microcontrollers through analog inputs, thus 
being possible to measure the energy consumption. This sensor is part of a 
building automation environment, specifically a device called a smart plug. At the 
end, it was verified that the proposed sensor showed capacity to perform the 
conditioning of the signal of the electric grid. 
 
Keywords: Voltage Meter, Automation, Consumption. 
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TÍTULO: Avaliação de Ruído em Incubadoras Neonatal 

Resumo 

O bebês prematuros são internados nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal 
devido ao desenvolvimento incompleto em decorrência do nascimento precoce. 
Passam por processos de maturação extra uterina, além de defenderem-se de 
agentes nocivos a saúde. O protótipo NeoUTI propõe monitoramento de 
incubadoras de recém nascidos pré-termos, com sinais vitais e não vital, focando 
no manuseio mínimo de bebês prematuros, reduzindo o estresse, a dor e perda 
de calor. O trabalho é baseado em um experimento para adaptar o produto, 
utilizando instrumentos hospitalares, para estabelecer comparações entre os 
valores. Finalmente, o uso de IoT para soluções médicas é importante e 
necessário para uma maior eficiência em saúde no Brasil. 
 
Palavras-chave: Bebês prematuros, IoT, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 

Monitora 

TITLE: NeoUTI - Noise Assessment in Neonatal Incubators 

Abstract 

 

Premature infants are patients who are hospitalized in a Neonatal Intensive Care 
Unit due to incomplete development caused by early birth. They undergo extra 
uterine maturation transformations, as well as defend themselves against harmful 
agents to their health. The NeoUTI prototype presents monitoring in incubators 
of preterm newborns, with vital and non-vital signs, focusing on the minimum 
handling of premature babies, reducing stress, pain and heat loss. The work is 
based on an experiment to adapt the product, using hospital instruments, to 
establish comparisons between the values. Finally, the use of IoT for medical 
solutions is an important and necessary for greater health efficiency in Brazil. 

 
 
Keywords: Premature babies, IoT, Neonatal Intensive Care Unit, Health 

Monitoring 
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TÍTULO: Simetrias Locais e Globais na Mecânica Hamiltoniana 

Resumo 

Neste relatório Apresentamos um resumo de alguns conceitos vistos no decorrer 
do projeto de pesquisa "Simetrias Locais e Globais na Mecânica Hamiltoniana". 
Entre os conceitos estudados citamos: Sistemas lagrangianos, sistemas 
hamiltonianos, espaço de fase, Sistemas em que seus observáveis não 
dependem explicitamente da variável tempo. 
 
Palavras-chave: simetrias. lagrangeano. hamiltoniano. variedade. espaço de 

fase. 

TITLE: Local and Global Symmetries in Hamiltonian Mechanics 

Abstract 

In this report we present a summary of some concepts seen in the course of the 
research project "Local and Global Symmetries in Hamiltonian Mechanics". 
Among the concepts studied we cite: Systems in which their observables do not 
depend explicitly of the time variable, Phase space, hamiltonian systems, 
lagrangean systems. 
 
Keywords: Symmetries. Lagrangian. Hamiltonian. Manifold. Phase space. 
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TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DE METAIS TRAÇOS NA FRAÇÃO FINA DE 

SEDIMENTOS DA LAGOA DE EXTREMOZ 

Resumo 

 

A partir da extração sequencial da fração menor que 63 µm (silte e argila) de 
sedimentos da Lagoa de Extremoz foram estudadas as distribuições dos metais 
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn em diferentes fases químicas. A Lagoa de Extremoz se 
situa no médio curso da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e suas águas são 
amplamente utilizadas no abastecimento hídrico de Natal. O procedimento foi 
realizada em duas amostras coletadas no mesmo ponto da lagoa em março e 
agosto de 2014. Foram utilizados quatro soluções extratantes em sequência, 
para lixiviar metais das fases trocável e carbonática, redutível, oxidável e 
residual. De maneira a avaliar a acurácia do método, a extração também foi 
realizada com o padrão MAG-1 e um teste denominado de “Branco”, no qual os 
reagentes foram adicionados a um tubo de ensaio sem nenhuma amostra. 
Apesar das recuperações para o MAG-1 em sua maioria terem sido em torno de 
50-60%, os dados permitiram a comparação entre os teores de metais nas 
amostras, bem como avaliar a partir de quais fases cada metal é lixiviado mais. 
Os teores na amostra de agosto, em geral foram maiores que na de março. As 
amostras também apresentavam resultados prévios de testes ecotoxicológicos 
com Hyalella azteca, entretanto não foi possível estabelecer relação entre 
toxicidade e teores de metais nas fases químicas. Além disso, as concentrações 
na fração fina se demonstraram maiores que resultados prévios de extração para 
a amostra total. 

 
 
Palavras-chave: Extração sequencial. Sedimentos lacustres. MAG-1. 

TITLE: DISTRIBUTION OF TRACE METALS IN THE FINE FRACTION OF 

SEDIMENTS FROM EXTREMOZ LAKE 

Abstract 

 

A sequential extraction of the fraction below 63 μm (silt and clay) of sediments 
from Extremoz Lake was used to study the distribution of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and 
Zn in different chemical phases. The Extremoz Lake is located in the middle 
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course of the Rio Doce Watershed and its waters are widely used to supply the 
city of Natal. The procedure was performed in two samples collected at the same 
site in March and August of 2014. Four extractant solutions were used in 
sequence to leach metals from the exchangeable plus carbonatic, reducible, 
oxidizable and residual phases. In order to evaluate the accuracy of the method, 
extraction was also performed with the MAG-1 standard and also a test called 
"Blank", in which the reagents were added to a test tube without any sample. 
Although the recoveries for the MAG-1 were mostly around 50-60%, the data 
allowed the comparison between the metal contents in the samples, as well as to 
evaluate from which phases each metal is leached more. The contents of the 
sample from August were generally higher than in the one from March. The 
samples also had previous results of ecotoxicological tests with Hyalella azteca, 
however it was not possible to establish relationship between toxicity and metal 
contents in the chemical phases. In addition, the concentrations in the fine 
fraction were shown to be higher than the previous extraction results for the total 
sample. 

 
 
Keywords: Sequential extraction. Lake sediments. MAG-1. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Interfaces Gráficas para PCs e Dispositivos 

Móveis para acesso a informação em projeto de bicicletas inteligentes e 

interconectadas 

Resumo 

Este trabalho é parte do projeto “Sistema inteligente para bicicletas (smart 
bykes)” e teve como objetivo o desenvolvimento de interfaces gráficas, tanto para 
os usuários quanto para os responsáveis pela manutenção do sistema. 
Consistindo em uma aplicação para dispositivos móveis, uma interface para PCs 
e a infraestrutura mínima para seu funcionamento, incluindo, mas não limitado 
a, serviços web e bancos de dados, além dos requisitos mínimos de segurança 
e estabilidade que um sistema voltado para uso em situações reais exige. 
 
Palavras-chave: Bicicleta;Cidades inteligentes;Internet das coisas;Android; 

Java; 

TITLE: Development of Graphical Interfaces for PCs and Mobile Devices for 

access to intelligent and interconnected information 

Abstract 

This work is part of the project "Intelligent bicycle system (smart bykes)" and 
aimed to develop graphical user interfaces for both users and those responsible 
for maintaining the system. Consisting of a mobile application, an interface for 
PCs and the minimum infrastructure for its operation, including, but not limited to, 
web services and databases, as well as the minimum security and stability 
requirements that a system intended for use in situations real demands. 
 
Keywords: Smart bike; Smart Cities; Internet of Things; Android; Java; PHP 
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TÍTULO: Localização hipocentral com redes locais - Rede São Caetano, 2016. 

Resumo 

O método de Geiger de localização hipocentral permite determinar o tempo de 
origem (t0) e coordenadas do hipocentro (x0,y0,z0) a partir dos tempos de 
chegada das ondas P e/ou S. O método obtem a velocidade a partir de múltiplas 
tentativas de inversão e da análise da curva do RMS em função da velocidade 
da onda. O presente projeto visa modificar o algoritmo de Geiger para 
determinar, de forma simultânea, ambos os parâmetros de fonte e a velocidade 
do meio de propagação em uma única inversão. Para isso, o método de Geiger 
foi modificado para inverter tempos de chegada para múltiplos eventos e 
determinar, de forma simultânea, as coordenadas hipocentrais dos mesmos e 
uma velocidade de propagação comum para todos. O novo algoritmo foi testado 
com dados sintéticos, com e sem ruído, onde foram simuladas diferentes 
situações com resultados eficazes. Ambas as metodologias recuperaram os 
parâmetros focais com precisão semelhante, mostrando que a recuperação da 
velocidade através de uma única inversão é possível. Foi realizado um teste 
prático, a partir de dados da rede São Caetano, que já apresentou intensa 
sismicidade e possui um histórico de sismicidade cíclica. A rede contou com 7 
estações sismológicas que registrararam diversos eventos locais, dos quais 
foram selecionados 21. O resultado dos testes sintéticos e real permite concluir 
que o método de Geiger modificado consegue determnar os parâmetros da fonte 
para diversos eventos de forma simultânea junto com a velocidade. 
 
Palavras-chave: Sismicidade, Método de Geiger, São Caetano 

TITLE: Hypocentral location with local network- São caetano network, 2016 

Abstract 

Geigers method of hypocentral location allows to determine the origin time (t0) 
and the coordinates of the hypocenter (x0,y0,z0) from the arrival times of the P 
and/or S waves. The method obtains the speed from multiple inversion attempts 
and the analysis of the function of the RMS x Wave speed curve. The present 
project seeks to modify Geigers method to determine, simultaneously, both the 
source parameters and the speed of propagation in only one inversion. For that, 
Geigers method was modified to invert arrival times for multiple events and 
determine, simultaneously, the hypocentral coordinates of them and a common 
speed for all. The new algorithm was tested with synthetic data, with and without 
noise, where different situations were simulated with effective results. Both 
methodologies found focal parameters with similar precision, showing that 
recover the speed through one inversion is possible. A practicle test was also 
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done, with the data from the São Caetano Network, that has a history of ciclic 
seismicity. The network has 7 seismological stations that registered many events 
and from which 21 were used. The results from the synthetic and the real tests 
allows to conclude that Geigers modified method can determine source 
parameters for several events simultaneously with the speed 
 
Keywords: Seismicity, São Caetano, Geigers Method 
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TÍTULO: Desenvolvimento de ferramentas baseadas em sistemas inteligentes 

para análise de dados em Big Data 

Resumo 

 

Conforme o desenvolvimento tecnológico avança, novos dispositivos da área de 
telecomunicações surgem, proporcionado cada vez mais interconectividade 
entre os seres humanos. Por outro lado, o volume de dados têm aumentado 
exponencialmente, de tal modo que, os métodos tradicionais de 
armazenamento, análise e processamento de dados tiveram que ser 
remodelados para atender uma nova perspectiva, tendo como base o conceito 
de Big Data que possui princípios baseados na utilização de grandes conjuntos 
de dados heterogêneos. A fim de se realizar o processamento distribuído de 
grandes volumes dados, este trabalho propõe a construção de uma 
infraestrutura para um pequeno cluster. Para isto, utilizou-se na composição do 
cluster, quatro placas Raspberry PI 3 model B e um computador HP Compaq 
6005 Pro, todos interconectados por meio de uma rede cabeada utilizando cabos 
ethernet CAT5e e executando distribuições de sistemas operacionais Linux. Por 
fim, para auxiliar no gerenciamento do cluster foi selecionado o Apache Hadoop, 
que é um framework desenvolvido para atuar no cenário proposto. 

 
 
Palavras-chave: Dados. Big Data. Processamento Distribuído. Cluster. Apache 

Hadoop. 

TITLE: Development of tools based on intelligent systems for data analysis in Big 

Data 

Abstract 

According to the technological development advances, new devices in the area 
of telecommunications arises, increasingly provided interconnectivity between 
humans. On the other hand, the volume of data has increased exponentially, so 
that the traditional methods of data storage, analysis and processing had to be 
remodelled to take a new perspective, based on the concept of Big Data that has 
principles based in the use of large heterogeneous datasets. In order to perform 
the distributed processing of large volumes of data, this work proposes the 
construction of an infrastructure for a small Cluster. For this purpose, four 
Raspberry PI 3 model B boards, two BeagleBone Black Rev C boards and one 
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HP Compaq 6005 Pro computer were used in the cluster composition, all 
interconnected through a wired network using CAT5e ethernet cables and 
running system distributions operating systems. Finally, to assist in the 
management of the cluster, the Apache Hadoop was selected, which is a 
framework developed to act in the proposed scenario. 
 
Keywords: Data. Big Data. Distributed Processing. Cluster. Apache Hadoop. 
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TÍTULO: Tomada inteligente para um sistema de automação predial - Versão 

Modular 

Resumo 

O homem sempre buscou a criação de tecnologias que tornem suas atividades 
cotidianas mais otimizadas e práticas. Dessa forma, no cenário tecnológico atual, 
o conceito de Internet das Coisas (IoT) atrelado à automação predial aparece 
como uma inovação com potencial de transformar a maneira como a sociedade 
vive. Informações de monitoramento de consumo energético e Qualidade de 
Energia Elétrica (QEE) não são disponíveis com fácil acesso para usuários hoje 
em dia. Assim, este trabalho visa apresentar um sistema IoT de baixo custo 
composto por três módulos, que juntos, são capazes de medir e calcular um 
índice de QEE, bem como armazenar os dados em um servidor para possibilitar 
a visualização por parte dos usuários finais. 
 
Palavras-chave: Internet das Coisas; Qualidade de Energia Elétrica; Distorção 

Harmônic 

TITLE: Smart power outlet for a building automation system - Modular version 

Abstract 

Man has always sought to create technologies that make his daily activities more 
optimized and practical. Thus, in the current technological scenario, the Internet 
of Things (IoT) concept linked to building automation appears as an innovation 
with the potential to transform the way society lives. Energy consumption 
monitoring and Electric Energy Quality monitoring information is not readily 
available to users today. Therefore, this work aims to present a low-cost IoT 
system composed of three modules, which together are able to measure and 
calculate an Electric Energy Quality index, as well as store the data on a server 
to enable the visualization by the end users. 
 
Keywords: Internet of Things; Electric Energy Quality; Total Harmonic Distortion 
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TÍTULO: Análise Wavelet em curvas de luz de binárias eclipsantes da missão 

Kepler 

Resumo 

 

As estrelas binárias formam um ótimo laboratório da astronomia observacional 
para o estudo de variabilidade e evolução estelar. Este trabalho descreve o 
processo tomado para analisar sistemas binários da missão Kepler, KIC 
8111622 e KIC 8197761, previamente reportados na literatura. Ambos os 
sistemas possuem variabilidade além dos eclipses. O primeiro sistema 
apresenta rotação e atividade magnética, com período de rotação de P = 6,41 
dias, e o segundo demonstra característica de uma pulsante do tipo $\gamma$ 
Doradus, indicando pulsação de P = 0,95 dias. Para essas binárias eclipsantes, 
foram realizados os diagramas de fase. 

 

O procedimento wavelet tem se mostrado cada vez mais interessante no estudo 
da variabilidade estelar, pois ele nos permite analisar dados com uma riqueza de 
detalhes e identificar comportamentos distintos para os diferentes fenômenos 
associados às estrelas. Através desse procedimento, foram calculados os 
mapas wavelet locais (entendido como sendo a distribuição de energia do sinal 
no decorrer do tempo) e os espectros globais (integração temporal do mapa 
local), com o intuito de analisar a variabilidade além dos eclipses e determinar 
periodicidades relacionadas à rotação e atividade magnética, como também à 
pulsação desses sistemas. A wavelet Morlet de 6ª ordem foi aplicada para gerar 
esses mapas, pois ela fornece uma ótima resolução em tempo e frequência. 

 
 
Palavras-chave: estrelas binárias, transformada wavelet, variabilidade 

TITLE: Wavelet Analysis in light curves of eclipsing binaries from the mission 

Kepler 

Abstract 
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Binary stars form a great observational astronomy lab to the study of stellar 
variability and stellar evolution. This work describes the process taken to analyse 
binary systems from the Kepler Mission, KIC 8111622 e KIC 8197761, which 
have already been reported in literature. Both systems have variability besides 
the eclipses. The first system presents rotation and magnetic activity, with a 
rotation period of P = 6,41 days, the second one shows characteristics of a 
pulsating star of the type $\gamma$ Doradus, indicating a pulsating period of P 
= 0,95$ days. For those eclipsing binaries, were made the phase diagrams. 

 

The procedure wavelet has become increasingly interesting to the study of stellar 
variability, because it allows us to analyse data with such great details and identify 
distinct behaviour to the different phenomenons associated with the stars. 
Through this procedure, the local wavelet maps (understood as the energy 
distribution of the signal during the time) and the global spectra (temporal 
integration of the local map) were computed, in order to analyse the variability 
besides the eclipses and to determinate periodicities related with rotation and 
magnetic activity, as well as pulsation of these systems. The Morlet wavelet of 
6th order was used to generate those maps, since this order provides a high 
resolution in time and frequency. 

 
 
Keywords: binary stars, wavelet transform, variability. 
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TÍTULO: Arquitetura para sistema de automação predial 

Resumo 

Este trabalho propõe uma arquitetura para atender à necessidade de novas 
tecnologias na área de automação predial. A arquitetura proposta permite o 
armazenamento de dados referentes ao domicílio e a obtenção de estratégias 
para melhor administrar os recursos, a fim de buscar uma maior eficiência nos 
gastos e permitir um modelo sustentável. A arquitetura é construída a partir de 
plataformas abertas e resulta em uma solução eficaz, que permite fluxo de dados 
bidirecional com baixa latência, totalmente compatível com a rede Wi-Fi, 
funciona com a rede local e, consequentemente, há a possibilidade de uso em 
ambientes que não possuem conexão com a internet. 
 
Palavras-chave: Arquitetura. Automação. Internet das coisas. 

TITLE: Architecture for building automation system 

Abstract 

This work proposes an architecture to meet the need for new technologies in the 
field of building automation. The proposed architecture allows the storage of data 
related to the home and obtaining strategies to better manage the resources, in 
order to seek a greater efficiency in the expenses and to allow a sustainable 
model. The architecture is built from open platforms and results in an effective 
solution that allows bidirectional data flow with low latency, fully compatible with 
the Wi-Fi network, works with the local network and, consequently, there is the 
possibility of use in environments that do not have an internet connection. 
 
Keywords: Architecture. Automation. Internet of Things. 
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TÍTULO: Fabricação, montagem e teste do exoesqueleto Ortholeg 2.0 

Resumo 

Este trabalho apresenta o desenho de um exoesqueleto robótico para membros 
inferiores, chamado Ortholeg 2.0. Este protótipo tem como objetivo principal dar 
a capacidade de caminhar, sentar, levantar, subir e descer escadas para 
pessoas com perda total ou parcial dos movimentos dos membros inferiores. Os 
movimentos das articulações são produzidos por motores elétricos equipados 
com reduções mecânicas para produzir movimentos mais suaves, reduzindo sua 
velocidade e aumentando o torque. O Ortholeg 2.0 foi projetado considerando 
materiais modernos de qualidade premium como sua construção, como fibra de 
carbono, ligas de alumínio e polímeros especiais. Esses processos de projeto 
resultaram em uma nova estrutura de estrutura principal tubular, mais leve que 
a anterior, mais ergonômica e com melhor ajuste para a altura do usuário 
 
Palavras-chave: exoesqueleto, robótica, Ortholeg, biomecânica 

TITLE: Manufacture, assembly and testing of the exoskeleton Ortholeg 2.0 

Abstract 

This work presents the design of a robotic exoskeleton for lower limbs, called 
Ortholeg 2.0. This prototype has a main goal giving the capacity of walking, 
sitting, standing, climb up and down stairs to people with total or partial loss of 
lower limbs movements. The movements of the joints are produced by electrical 
motors equipped with mechanical reductions to produce smoother movements 
by reducing its speed and increasing torque. Projected to be lighter and more 
efficient than previous model, Ortholeg 2.0 was designed considering modern 
materials of premium qualityto its construction, like carbon fiber, aluminum alloys 
and special polymers. This design processes resulted in a new tubular main 
frame structure, lighter than previous one, more ergonomic and with a better 
adjustment for user’s heigh 
 
Keywords: exoskeleton,robotic, Ortholeg, biomechanics 
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TÍTULO: Telemetria para consumo doméstico de água usando IOT e padrões 

abertos 

Resumo 

O consumo de água em residências e indústrias tem sido alvo de políticas de 
conscientização e redução, a fim de se evitar o desperdício, tanto de recursos 
naturais quanto financeiros. No vigente plano de trabalho temos como proposito 
o desenvolvimento de um sistema microcontrolado para medição telemétrica do 
consumo de água usando padrões abertos e seguindo a crescente tendência de 
Internet das Coisas. Esse sistema automatizado coleta os dados de um medidor 
de água, equipado com um sensor digital, e envia tais informações via internet à 
um servidor, dispensando a leitura presencial. Esse método possibilita o 
acompanhamento do consumo próximo ao tempo real, além de proporcionar a 
identificação de vazamentos e padrões de consumo. A validação do sistema se 
deu a partir de testes realizados em laboratório, onde reproduziu-se falhas de 
um ambiente real. 
 
Palavras-chave: Medição do consumo, telemetria, internet das coisas. 

TITLE: Telemetry for domestic water consumption using IoT and open source. 

Abstract 

Water consumption in homes and industries has been the target of 
consciousness and reduction policies, in order to avoid wastage of both natural 
and financial resources. In this work plan we purpose the developing of a 
microcontrolled system for telemetric measurement of water consumption using 
open standards and following the growing tendency of the Internet of Things. This 
automated system collects data from a water meter, equipped with a digital 
sensor, and sends such information via the internet to a server, dispensing the 
measurement face-to-face. This method allows the monitoring of consumption 
close to the real time, besides providing the identification of leaks and 
consumption patterns. The validation of the system was based on tests carried 
out in the laboratory, where errors of a real environment were reproduced. 
 
Keywords: Measurement of consumption, telemetry, internet of things. 
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TÍTULO: TEOR DE CARBONO E RESPIROMETRIA DE SOLOS NO SERIDÓ 

POTIGUAR 

Resumo 

 

O solo é produto de interação do clima, material parental, organismos, relevo e 
tempo. Em função do clima severo e baixo acréscimo de resíduos orgânicos, os 
solos do semiárido são comumente relatados como poucos desenvolvidos e com 
baixo teor de carbono orgânico. O estudo objetivou verificar o estoque de 
carbono, compreendendo a variabilidade das propriedades físicas e químicas de 
solos da Região Seridó Potiguar. A região Seridó em especial, se apresenta 
como uma das áreas mais frágeis a degradação dos solos no Brasil. O perfil do 
solo estudado foi coletado na Reserva do Patrimônio Natural Stoessel de Brito, 
em uma área de superfície coberta por serrapilheira em uma superfície plana de 
pedimentos detríticos. O NEOSSOLO REGOLÍTICO estudado é profundo e 
apresenta um elevado teor de carbono, como também elevada fertilidade. O teor 
de carbono orgânico decresce de 2,36 a 0,20 % com o incremento da 
profundidade do solo. Se comparando com outros solos da região, temos um 
solo com até 8 vezes maios carbono orgânico do que o normal em solos da 
Caatinga. A interação dos fatores ao longo do espaço geográfico, em diferentes 
intensidades, promove uma grande variabilidade pedológica. Isso ressalta que 
estudos futuros devem considerar que o estoque de carbono em solos na 
Caatinga pode ser maior do que o reportado pela literatura. 

 
 
Palavras-chave: carbono, propriedades, solos do semiárido, variabilidade. 

TITLE: CARBON CONTENT AND SOIL RESPIROMETRY IN SERIDO 

POTIGUAR. 

Abstract 

 

Soil is product of interaction of climate, parental material, organisms, relief and 
weather. Semiarid soils are commonly reported as few developed and with low 
organic carbon content due to severe climate and low organic residues input. The 
study aimed to verify the carbon stock, including the variability of the physical and 
chemical properties of soils of the Seridó Potiguar Region. The Seridó region 
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presents itself as one of the most fragile areas of soil degradation in Brazil. The 
soil profile studied was collected in the Stoessel de Brito Natural Reserve, in a 
surface area covered by litter on a flat surface of detrital pediments. The Humic 
Regosol studied is deep and has a high carbon content, as well as high fertility. 
The organic carbon content decreases from 2.36 to 0.20 % with increasing soil 
depth. We have a soil with up to 8 times more organic carbon than normal 
Caatinga soils. The interaction of the factors along the geographic space, in 
different intensities, promotes a great pedological variability. This highlights that 
future studies should consider that the carbon stock in Caatinga soils may be 
higher than that reported in the literature. 

 
 
Keywords: carbon, properties,soils the semiarid, variability 
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TÍTULO: Produção e Caracterização Estrutural de Filmes finos de CoFeAl para 

aplicações em Spintrônica 

Resumo 

Este trabalho visa a produção de filmes finos compostos por CFA para estudos 
da dinâmica da magnetização e futuras aplicações em spintrônica. 
 
Estes filmes foram crescidas pelo método de "magnetron sputtering", sobre 
substrato de amorfo de vidro. A partir da produção das amostras, a 
caracterização estrutural, magnética e dinâmica foi realizada. 
 
Em particular, a caracterização estrutural foi realizada através de reflexão de 
raios-X (XRR) e difração de Raios-X (XRD). Através do XRR foi possível calibrar 
a taxa de deposição do CFA pela técnica utilizada. Ao mesmo tempo, através de 
XRD foi possível observar as propridades estruturais das amostras estudadas 
(antes e depois do tratamento térmicos). 
 
 

A caracterização magnética quase-estática é indispensável para analisar e 
classifica as amostras produzidas quanto sua aplicabilidade tecnológica. Aqui 
realizamos medidas de magnetização utilizando um Magnetômetro de Amostra 
Vibrante (VSM). Destas curvas foram obtidos importantes parâmetros para 
verificar a aplicabilidade dos materiais produzidos. 

 

Por fim, o estudo da dinâmica da magnetização foi realizado pela de 
Ressonância Ferromagnética (FMR). Tal técnica nos permite estudar como a 
magnetização (Spins) da amostra se comporta quando submetida 
simultâneamente a um campo magnético unifome e um campo de micro-ondas. 

 
 

  

 
Palavras-chave: CFA, magnetron sputtering,difração de Raios-X, VSM , FMR 
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TITLE: Production and Structural Characterization of CoFeAl thin films for 

Spintronic applications 

Abstract 

This work aims at the production of thin films composed by CFA for studies of the 
dynamics of magnetization and future applications in spintronics. 
These films were grown by the magnetron sputtering method on amorphous glass 
substrate. From the sample production, the structural, magnetic and dynamic 
characterization was performed. 

  

 
 
In particular, the structural characterization was performed by X-ray reflection 
(XRR) and X-ray diffraction (XRD). Through the XRR it was possible to calibrate 
the deposition rate of the CFA by the technique used. At the same time, through 
XRD, it was possible to observe the structural properties of the studied samples 
(before and after the thermal treatment). 
 
he quasi-static magnetic characterization is indispensable to analyze and classify 
the produced samples as their technological applicability. Here we perform 
magnetization measurements using a Vibrant Sample Magnetometer (VSM). 
From these curves important parameters were obtained to verify the applicability 
of the materials produced. 
 
 

Finally, the study of the dynamics of magnetization was performed by the 
Ferromagnetic Resonance (FMR). This technique allows us to study how the 
magnetization (Spins) of the sample behaves when submitted simultaneously to 
a uniform magnetic field and a field of microwaves. 

 
 
Keywords: CFA,magnetron sputtering,X-ray diffraction,VSM , FMR 
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TÍTULO: Síntese de bioadsorventes para remoção de benzeno 

Resumo 

Os compostos monoaromáticos (BTEX) são frequentemente usados como 
solventes e encontrados em combustíveis como petróleo e gasolina, sendo 
continuamente liberados no meio ambiente. Portanto, métodos de remoção 
destes contaminantes estão sendo estudados. No Brasil são produzidas nas 
usinas de açúcar e álcool cerca de 1.200.000 toneladas/ano de cinza do bagaço 
da cana-de-açúcar, porém esse coproduto possui uma utilização incerta para a 
indústria sulcroalcooleira. A utilização de resíduos como o CBC é uma alternativa 
potencialmente barata, contribuindo para agregar valor à matéria prima e 
redução no custo para o descarte deste. O presente trabalho tem como objetivo 
avaliar a eficiência do pó, pellets e grânulos de CBC para remoção de benzeno 
em efluentes. O material foi caracterizado quanto à análise termogravimétrica 
(TG), Difração de Raios X (DRX), Fluorescência de Raios X (FRX), Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV) e o estudo da área específica utilizando o método 
BET. O s estudos de adsorção foram realizados avaliando os efeitos da massa 
de adsorvente (m = 0,1 g), concentrações (1 a 30 ppm) e do tempo de contato 
entre o adsorvente e o adsorbato (120 min.). Os resultados obtidos neste 
trabalho apresentaram remoção de 6,6 % na concentração mais alta. Esse valor 
ocorreu abaixo do esperado e pode ter sido consequência do método utilizado, 
podendo ainda ser uma alternativa para o tratamento de efluentes, após novos 
testes e ensaios de diferentes metodologias. 
 
Palavras-chave: Adsorção, Efluente, Benzeno. 

TITLE: Synthesis of bioadsorbents for the removal of benzene 

Abstract 

Monoaromatic compounds (BTEX) are often used as solvents and found in fuels 
such as petroleum and gasoline and are continuously released into the 
environment. Therefore, methods of removal of these contaminants are being 
studied. In Brazil, about 1,200,000 tons / year of sugarcane bagasse ash are 
produced in the sugar and ethanol mills, but this co-product has an uncertain use 
for the sulco-alcohol industry. The use of residues such as CBC is a potentially 
inexpensive alternative, contributing to add value to the raw 
material and reduction in cost for the disposal of this residue. The present work 
has the objective of evaluating the efficiency of CBC powder, pellets and granules 
to remove benzene in effluents. The material was characterized by 
thermogravimetric (TG), X-ray diffractometry (XRD), X-ray fluorescence (FRX), 
Scanning Electron Microscopy (SEM) and surface area study using the BET 
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method. The adsorption studies were carried out by evaluating the effects of the 
adsorbent mass (m = 0.1 g), concentrations (1 to 30 ppm) and the contact time 
between the adsorbent and the adsorbate (120 min). The results obtained in this 
work presented removal of 6.6% in the highest concentration. This value was 
lower than expected and may have been a consequence of the method used, 
and may also be an alternative for the treatment of effluents, after new tests and 
tests of different methodologies 

  

 
 
Keywords: Adsorption, Effluent, Benzene 
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TÍTULO: Apoio a levantamentos geofísicos e geológicos na Margem Equatorial 

Brasileira 

Resumo 

O presente trabalho foi realizado em duas áreas selecionadas da margem 
equatorial brasileira: Delta do rio Parnaíba (PI-MA) e Galinhos (RN), e teve como 
principal objetivo o processamento de dados geofísicos realizados com sonar de 
varredura lateral. Os dados foram adquiridos utilizando embarcação de pequeno 
porte. Na região do Delta do Parnaíba o processamento sonográfico incluiu 
utilização de filtros para correção de ruídos registrados durante o levantamento, 
tais como: Enable AGC, Enable Nadir e TVG. Os resultados obtidos permitiram 
a melhor visualização das feições encontradas, destacando-se as dunas 
submersas, bordas de canal, marcas de ondas, afloramentos rochosos e objetos 
isolados. Já para Galinhos-Guamaré foram utilizadas ainda imagens adquiridas 
pelo satélite ALOS, para extração dos valores de altimetria, cuja integração a 
dados batimétricos permitiu a geração de um Modelo Digital de Elevação MDE 
mais representativo. Tendo em vista o cenário atual de elevação do nível do mar 
em escala global, os resultados desse trabalho poderão ser usados como bases 
para futuros estudos locais de cotas de inundação, considerando os cenários 
propostos pelo IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change). Tais 
estudos possibilitam a identificação de áreas com maior risco a inundação, 
permitindo que seja elaborado um plano de mitigação mais eficiente para 
combater os efeitos da elevação do nível do mar. 
 
Palavras-chave: Sonografia, Interferometria, batimetria, MDE, Altimetria. 

TITLE: Support to geophysical and geological surveys in the Brazilian Equatorial 

Margin: Galinhos-Guamaré and Parnaíba delta areas 

Abstract 

The present work was carried out in two selected areas of the Brazilian equatorial 
margin: Parnaíba River Delta (PI-MA) and Galinhos (RN), and its main objective 
was the processing of geophysical data using lateral scanning sonar. Data was 
acquired using a small boat. In the Parnaiba Delta region sonographic processing 
included the use of noise correction filters recorded during the survey, such as: 
Enable AGC, Enable Nadir and TVG. The results obtained allowed the best 
visualization of the features found, especially the submerged dunes, channel 
edges, wave marks, rock outcrops and isolated objects. Galinhos-Guamaré also 
used images acquired by the ALOS satellite, for the extraction of altimetry values, 
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whose integration to bathymetric data allowed the generation of a more 
representative MDE Digital Elevation Model. Considering the current scenario of 
sea level rise on a global scale, the results of this work could be used as a basis 
for future local studies of flood quotas, considering the scenarios proposed by the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Such studies make it 
possible to identify areas with greater risk of flooding, allowing a more efficient 
mitigation plan to be developed to combat the effects of sea level rise. 
 
Keywords: Sonography, Interferometry, bathymetry, MDE, Altimetry. 
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TÍTULO: Influências do uso de compensação de reativos, sobre o controle de 

tensão e qualidade da energia, nos pontos de conexão de parques eólicos ou 

solar fotovoltaicos, utilizando o ATP 

Resumo 

 

O trabalho trata do uso do software de simulação ATP para analisar e comparar 
as influências do uso de compensação de reativos estática e síncrona, sobre o 
controle de tensão e qualidade da energia, nos barramentos de conexão com a 
rede elétrica de parques eólicos e solar fotovoltaicos. 

 

Estudos sobre a energia eólica e solar fotovoltaica, qualidade de energia e 
compensação de reativos foram realizados para uma concepção inicial dos 
objetivos, e a direção à qual os estudos deveriam tomar visando o 
aprofundamento sobre tecnologias alternativas e adaptadas para chegar a 
geração de energia elétrica renovável adequada às condições 
temporais/climáticas e à rede elétrica. 

 
 
Palavras-chave: Energias renováveis; Qualidade da energia; Solar; Eólica. 

TITLE: Influences of the use of reactive compensation, voltage and power quality 

control, at the connection points of wind farms or solar photovoltaics, using ATP 

Abstract 

 

The work deals with the use of ATP simulation software to analyze and compare 
the influences of the use of static and synchronous reactive compensation, on 
voltage and power quality control, on the connection points to the grid of wind 
farms and solar photovoltaic. 
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Studies on wind energy and solar photovoltaic, energy quality and reactive 
compensation were made for an initial conception of the objectives, and the 
direction in which the studies should take aiming at the deepening on alternative 
and adapted technologies to reach the generation of renewable electric energy 
appropriate to the temporal/climatic conditions and to the electrical network. 

 
 
Keywords: Renewable energy; Energy quality; Solar power; Wind power 
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TÍTULO: MODELAGEM MATEMÁTICA DO TIPO SEIR APLICADA A EPIDEMIA 

DA DENGUE ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DE TAXAS BILINEARES 

Resumo 

 

O trabalho proposto consiste na simulação da população de infectados da 
Dengue ao decorrer dos anos de 2000 a 2016 no estado do Pernambuco através 
de modelos matemáticos do tipo SEIR (contendo as populações de susceptíveis 
expostos, infectados e recuperados ou retirados). As simulações são 
importantes no que diz respeito aos parâmetros inerentes a cada ciclo 
epidêmico, podendo serem utilizados na previsão do número de infectados no 
ano e assim predizer políticas de prevenção devido à força estimada da epidemia 
no ano em estudo. 

 

O modelo convencional para epidemia da Dengue utiliza de dois conjuntos de 
equações (humanos e vetores) e de taxas de transmissão bilineares. Tal modelo 
requer valores das populações de vetores (Aedes aegypti), os quais não 
possuímos dados populacionais diretos de coletas, o que torna o modelo com 
parâmetros estimados em demasiado. O modelo desenvolvido no trabalho busca 
simular o comportamento da epidemia, porém com somente um grupo de 
equações de humanos, através da variação das taxas bilineares visando um 
modelo que possa simular qualquer ciclo epidêmico dentro das realidades da 
região descrita. 

 
 
Palavras-chave: Modelagem matemática, dengue, aedes aegypti, taxa de 

transmissão, SEIR 

TITLE: MATHEMATICAL MODELLING OF SEIR TYPE USING APPLIED TO 

DENGUE EPIDEMIC SIMULATION THROUGH THE VARIATION OF bilinear 

RATES 

Abstract 
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A model simulation for the infected population of Dengue in the state of 
Pernambuco for the period 2000-2016 is presented. For this, the SEIR 
(Susceptibles-Exposed-Infected-Removed) mathematical model is used. The 
simulations are an important tool to identify the rates of each epidemical cycle 
and can be used in polices of prevention and control. The standard model for 
dengue uses two systems of equations (humans and vectors) and bilinear 
infections rates, such models require the number of each one of the populations, 
which in that case of the vectors (Aedes aegypti) only an estimation can be made 
fact that could create an extra difficulty. Thus, the model developed here, to 
simulate the epidemy behaviour, considers only one population (humans) and 
thefore only one system of equations of bilinear rates, with this model is possible 
to simulate any similar epidemic cycle in the considered region. 

 
 
Keywords: Keywords: mathematical model, dengue, aedes aegypti, infection 

rates, 
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TÍTULO: Síntese e caracterização da perovskita La0,7Ca0,3MnO3 visando 

aplicação catalítica. 

Resumo 

 

Um dos maiores problemas das grandes cidades é a grande emissão de gases 
poluentes provenientes da queima de combustíveis. Esses gases poluentes, 
quando inalados, são capazes de causar danos à saúde humana como 
problemas respiratórios, de visão e de pele. Para minimizar a emissão desses 
gases, materiais com estrutura perovskita vêm sendo estudados devido 
apresentarem boas propriedades catalíticas capazes de minimizar a emissão de 
compostos orgânicos voláteis (COVs). Neste trabalho, foi sintetizado a 
perovskita do tipo La0,7Ca0,3MnO3 pelo método de síntese precursor orgânico, 
calcinada a 700 e 900ºC/4h e realizadas as caracterizações estruturais por 
técnicas de difração de raios-X, fluorescência de raios-X e morfológicas por 
microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia por energia dispersiva. As 
análises apresentaram uma estrutura perovskita substituída e não houve 
formação de fases secundárias. O FRX comprovou os elementos constituintes 
na amostra e as micrografias apresentaram porosidade e homogeneidade, e a 
análise por espectroscopia por energia dispersiva confirmou os elementos 
presentes de cada amostra em ambas as temperaturas de calcinação. 
Características obtidas neste trabalho como porosidade e homogeneidade são 
importantes para a conversão de COV’s em gases menos nocivos à saúde, de 
maneira a evidenciar viabilidade para a aplicação catalítica. 

 
 
Palavras-chave: Perovskita. Síntese. Caracterização. COV’s. Precursor 

orgânico. 

TITLE: Synthesis and characterization of the perovskite La0.7Ca0.3MnO3 aiming 

catalytic application. 

Abstract 
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One of the biggest problems of the big cities is the large emission of polluting 
gases from the burning of fuels. These gaseous pollutants, when inhaled, are 
capable of causing harm to human health such as respiratory, vision and skin 
problems. To minimize the emission of these gases, materials with a perovskite 
structure have been studied because they have good catalytic properties to 
minimize the emission of volatile organic compounds (VOCs). In this study, the 
perovskite La0.7Ca0.3MnO3 type was synthesized by the organic precursor 
synthesis method, calcined at 700 and 900ºC / 4h and performed structural 
characterization by X-ray diffraction and X-ray fluorescence techniques, and 
morphological characterization using scanning electron microscopy and 
dispersive energy spectroscopy. The analyzes showed a substituted perovskite 
structure and there was no formation of secondary phases. FRX proved the 
constituents in the sample and the micrographs presented porosity and 
homogeneity, and the analysis by dispersive energy spectroscopy confirmed the 
elements present in each sample at both calcination temperatures. 
Characteristics obtained in this work as porosity and homogeneity are important 
for the conversion of VOCs into gases less harmful to health, in order to 
demonstrate viability for the catalytic application. 

 
 
Keywords: Perovskite. Synthesis. Characterization. VOC’s. Organic precursor. 
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TÍTULO: Pastas de cimento contendo sílica coloidalpara aplicação em poços 

petrolíferos sujeito a migração de gás 

Resumo 

A cimentação de poços de petróleo tem apresentados muitos desafios, dentre 
eles evitar migração de gás após operação. Este fenômeno onde o gás presente 
nos poros da formação é potencialmente perigoso, vista que o gás pode migrar 
até a superfície, o que pode levar a perda do controle das pressões do poço 
podendo conduzir a um perda de controle do poço (blowout). Este trabalho tem 
como objetivo estudar o efeito da composição da pasta de cimento nas suas 
propriedades e quanto a sua capacidade de resistir à migração de gás. Para isso, 
houve um planejamento fatorial com pontos centrais que foi adotado. Duas 
variáveis composicionais foram estudadas: o fator água/cimento e a 
concentração de Sílica coloidal. Os resultados obtidos foram comparados às 
propriedades medidas por diferentes métodos, dentre os quais, força gel por 
método reológico, viscosidade plástica / limite de escoamento, e volumétrica 
observando a perda de filtrado. Os resultados mostram que as pastas formuladas 
com sílica, atende as especificações para utilização em poços petrolíferos sujeito 
a migração de gás. 

 
Palavras-chave: Cimentação de poços, Migração de gás, Sílica coloidal. 

TITLE: Cement pastes containing colloidal silicafor application in oil wells subject 

to gas migration 

Abstract 

The cementing of oil wells has presented many challenges, among them avoiding 
gas migration after operation. This phenomenon where the gas present in the 
pores of the formation is potentially dangerous, since the gas can migrate to the 
surface, which can lead to loss of control of the well pressures and can lead to a 
loss of blowout. This work aims to study the effect of cement paste composition 
on its properties and on its ability to withstand gas migration. For this, there was 
a factorial planning with central points that was adopted. Two compositional 
variables were studied: the water / cement factor and the concentration of 
colloidal silica. The obtained results were compared to the properties measured 
by different methods, among them, gel strength by rheological method, plastic 
viscosity / flow limit, and volumetric observing the loss of filtrate. The results show 
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that pastes formulated with silica meet the specifications for use in oil wells 
subject to gas migration. 

 
Keywords: Cementing of wells, Gas migration, Colloidal silica. 
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TÍTULO: Testes da Geração de Eletricidade em SHGE Utilizando o Regulador 

Eletromagnético de Frequência (REF) 

Resumo 

A energia eólica é uma energia renovável e com baixo impacto ambiental, que 
nos últimos anos vem se tornando uma fonte muito popular na costa potiguar por 
ser uma área geograficamente privilegiada em termos de potencial eólico. 
Porém, devido a inconstância natural da velocidade e da intensidade do vento, 
há uma certa preocupação com a qualidade da energia entregue a rede devido 
as desvantagens dos conversores eletrônicos e da eficiência das caixas de 
transmissão. Adotando essa problemática, nosso estudo propõem uma 
modelagem de aerogerador, que não possui multiplicadores de velocidade e 
nem conversores eletrônicos entre a rede a o gerador. Nossa topologia de 
aerogerador, intitulado Regulador Eletromagnético de Frequência (REF), mesmo 
sem utilizar essas ferramentas consegue manter a frequência e a tensão elétrica 
gerada constante a rede. Este trabalho consiste na modelagem dessa maquina 
de indução visando formas de controlar a mesma através das transformadas de 
Park e de Clark buscando uma melhor performance. 
 
A energia eólica é uma energia renovável e com baixo impacto ambiental, que 
nos últimos anos vem se tornando uma fonte muito popular na costa potiguar por 
ser uma área geograficamente privilegiada em termos de potencial eólico. 
Porém, devido a inconstância natural da direção e velocidade do 
vento, causando preocupação com a qualidade da energia entregue a rede 
devido às desvantagens dos conversores eletrônicos ou à eficiência das caixas 
de transmissão. Encarando essa pro 
 
Palavras-chave: Maquinas Elétricas; Energia Eólica; Modelagem; Geração de 

Energia. 

TITLE: Power Generation Tests in the Grid Using a Regulador Testes da 

Geração de Eletricidade em SHGE Utilizando o Regulador 

Abstract 
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Wind power is a renewable source of energy with a lower impact in the 
environment, which in the last few years has become a very popular alternative 
in the cost side of the Brazilian state of the Rio Grande do Norte because it has 
a geographic privilege in terms of wind potential. But, because of natural 
inconsistency of speed and intensity of the wind, we should care for the quality of 
the energy delivered at the grid, considering the disadvantage of using power 
converters and the efficiency of the gear boxes. With this in mind our study 
suggests a modeling of a wind generator which does not have a gear box or 
power converters between the grid and the generator. The model named 
Regulador Eletromagnético de Frequência (REF), even not using this tools can 
maintain the frequency and the generated voltage constant. This work consists 
in the modeling of this induction machine looking for ways of controlling it using 
Park and Clark transformations for a better performance. 

 
 
Keywords: Electric Machines; Wind Energy; Modeling; Power Generation. 
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TÍTULO: Estudo da Adição do WC Nanoestruturado nos Particulados de Aço 

MA957 através da Moagem de Alta Energia (MAE) 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar os efeitos da Moagem de Alta Energia 
na obtenção de particulados de Aço MA957 aditivado com Carbeto de 
Tungstênio. O aço MA957 é um aço ferrítico fortalecido por dispersão de óxidos 
(ODS), cuja aplicação vai da sustentação de estruturas a componente de 
projetos nucleares. Sendo esta última aplicação devido ao efeito que a dispersão 
de óxidos confere à estrutura do material e, no caso do aço, se torna estável por 
mais tempo resistindo a altas temperaturas e irradiação de nêutrons. Já o 
Carbeto de Tungstênio (WC) tem uma extensa aplicação na indústria, pois 
combina propriedades tais como alta dureza e resistência ao uso, isto é, sua 
adição na liga de Aço MA957 se justifica a aprimorar esses dois parâmetros. A 
moagem foi realizada variando os seguintes parâmetros operacionais: tempo de 
moagem (5,10 e 15 horas), concentração de WC em peso (0 e 5%) e meio de 
moagem (seco e com álcool isopropílico). Desta forma, foram evidenciados 
melhores resultados da moagem para as amostras que foram moídas a seco, 
com 10 horas, tendo estas um refino no tamanho de partículas melhor do que as 
que foram moídas em meio úmido e com menos tempo, apresentando um 
tamanho médio de partículas cerca de 67% menor. 
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TITLE: Study of the Addition of Nanostructured WC in Steel Particulates MA957 

through High Energy Milling (HEM) 

Abstract 

This work aims to study the effects of High Energy milling on the obtaining of 
particulates of MA957 Steel added with Tungsten Carbide. MA957 steel is a 
ferritic steel strengthened by oxide dispersion (ODS), whose application goes 
from the support of structures to the component of nuclear projects. This latter 
application is due to the effect that the dispersion of oxides gives to the structure 
of the material and, in the case of steel, becomes stable for longer resisting to 
high temperatures and neutron irradiation. Since the Tungsten Carbide (WC) has 
an extensive application in industry because it combines properties such as high 
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hardness and wear resistance, that is, its addition in the steel alloy MA957 is 
warranted to improve these two parameters. The grinding time was determined 
by varying the following operating parameters: milling time (5.10 and 15 hours), 
WC concentration by weight (0 and 5%) and milling medium (dry and with 
isopropyl alcohol). Thus we were shown best results the grinding for the samples 
that were dry milled with 10 hours, though these have a refining in size to best 
particles that were milled in a wet environment and in less time, with an average 
size particles about 67% lower. 
 
Keywords: MA 957 steel, High energy Milling, Tungsten Carbide 
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TÍTULO: Explorando Como Bibliotecas Python Lançam Exceções ao Longo de 

sua Evolução 

Resumo 

Para explorar como bibliotecas implementadas em Python estruturam o código 
responsável por lançar exceções, coletamos 26 bibliotecas-alvo do GitHub e 
analisamos como seus lançadores de exceção evoluíram ao longo do tempo. 
Analisamos os tipos de exceção mais comuns usados pelos lançadores e se 
estes tipos são definidos pelas próprias bibliotecas, pela biblioteca padrão de 
Python ou por código de terceiros. Os resultados do nosso estudo mostram que 
há uma preferência por lançar exceções com tipos pré-definidos pela biblioteca 
padrão de Python, que estes tipos são específicos e que as estratégias adotadas 
nas versões iniciais das bibliotecas costumam permanecer até as versões finais. 
 
Palavras-chave: Tratamento de exceções, exceções, bibliotecas. 

TITLE: Exploring How Python's Libraries Raise Exceptions Through Its Evolution 

Abstract 

This paper presents an exploratory study about how reusable libraries developed 
with Python structure its exception throwing code. We collected 26 target libraries 
from Github and we analyzed how its exception raisers evolved through time. We 
analyzed the most common exception types used by raising statements and if 
these types are defined by their own libraries, by Python’s Library or by a third-
party code. The results of our study shows that there is a preference to raise 
exception types pre-defined by Python’s Library and the strategies adopted in the 
early versions usually remains until the libraries' latest versions. 
 
Keywords: Exception Handling, Exception, Libraries 
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TÍTULO: Checagem de conformidade arquitetural sistemas Python 

Resumo 

 

A arquitetura de software é definida por Taylor et al. (Taylor et al. 2010) como o 
conjunto das principais decisões de projeto feitas para um sistema de software, 
esse decisões de projeto são tomadas antes da implementação e tem como 
objetivo permitir a construção, evolução e manutenção do software ao longo do 
tempo. Porém durante o ciclo de vida de um software podem ocorrer erosões 
arquiteturais, que são quebras na arquitetura que havia sido planejada para o 
software. O acúmulo de erosões arquiteturais impacta negativamente o software 
de muitas formas, tornando o código menos flexível e evolutivo. Este trabalho 
busca colaborar com a investigação, detecção e visualização de erosões 
arquiteturais no padrão arquitetural Model-Template-View (MTV). 

 
 
Palavras-chave: arquitetura de software, code smells, mtv, python, erosão 

arquitetura 

TITLE: Checking architectural conformity in Python systems 

Abstract 

 

Software architecture is defined by Taylor et al. (Taylor et al., 2010) as the set of 
major design decisions made for a software system, the project decisions are 
executed before the implementation and are intended to allow for the 
construction, evolution and maintenance of the software throughout the time. 
During the software lifecycle there may be architectural erosions, which are the 
breaks in the architecture that had been planned for the software. Architectural 
erosion negatively impacts the software in many ways, making the code less 
flexible and evolutionary. This work seeks to collaborate with the investigation, 
detection and visualization of architectural erosions in the architectural pattern 
Model-Template-View (MTV). 

 
 
Keywords: software architecture. code smells, mtv, python architectural erosion 
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TÍTULO: Síntese e caracterização pelo método de combustão da perovskita 

La0,6Ca0,4MnO3 para a conversão de gases poluentes. 

Resumo 

 

Estruturas do tipo perovskita, vem sendo estudadas ao longo dos anos como 
forma alternativa de substituição de catalisadores automotivo, apresentado ser 
possível candidato para substituir paládio e platina, catalisadores já existentes 
em veículos pelas cidades, sendo uma delas, Natal, tendo um crescente fluxo de 
veículos anualmente. Nesse estudo buscou avaliar propriedades estruturais e 
morfológicas da perovskita La0,6Ca0,4MnO3, sintetizada pelo método de 
combustão e caracterizada pelas técnicas de difração de raios-X(DRX), 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) com espectroscopia por energia 
dispersiva (EDS) de raios X e fluorescência de raios-X (FRX). Foi analisado o pó 
precursor do material em estudo, no qual os resultados adquiridos pelos 
difratogramas, mostraram que foram obtidas características para a fase 
substituída da perovskita e com as micrografias, pode-se observar um material 
poroso e homogêneo. Nas análises de FRX e EDS, confirmaram a presença dos 
elementos constituintes da amostra, no qual, a partir das análises desses 
resultados, mostram que a perovskita em estudo, apresenta ter potencial e 
propriedades adequadas, na utilização em catálise automotiva. 

 
 
Palavras-chave: Combustão. Caracterizações. Perovskita. Catálise. 

TITLE: Synthesis and characterization by the combustion method of the 

perovskite La0.6Ca0.4MnO3 for the conversion of polluting gases. 

Abstract 

Perovskite-type structures have been studied over the years as an alternative 
form of automotive catalyst substitution, presented as a possible candidate to 
replace palladium and platinum, catalysts already existing in vehicles in the cities, 
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one of which is Natal, with a growing flow of vehicles annually. This study aimed 
to evaluate the structural and morphological properties of La0.6Ca0.4MnO3 
perovskite, synthesized by the combustion method and characterized by X-ray 
diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and dispersive energy 
spectroscopy (EDS) X-ray fluorescence (XRF). It was analyzed the precursor 
powder of the study material, in which the results acquired by the diffractograms, 
showed that characteristics were obtained for the substituted phase of the 
perovskite and with the micrographs, a porous and homogeneous material can 
be observed. In the analyzes of FRX and EDS, they confirmed the presence of 
the constituent elements of the sample, in which, from the analysis of these 
results, show that the perovskite under study has potential and suitable 
properties, when used in automotive catalysis. 

 
Keywords: Combustion. Characterizations. Perovskite. Catalysis. 
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TÍTULO: Testes da razão de verossimilhanças aperfeiçoados para os modelos 

não-lineares simétricos heteroscedásticos: uma abordagem computacional 

Resumo 

Com a dificuldade de obter, em algumas situações, a distribuição exata das 
estatísticas de testes, faz-se necessário estudar procedimentos que possam 
resolver este obstáculo. A teoria assintótica pode ser uma solução para isso, 
sendo utilizada quando não existem soluções para o problema de interesse ou 
quando está muito complexa. Esta teoria supõe que o número de observações 
é grande para a realização de uma aproximação. Alguns métodos que são 
baseados nesta teoria são os testes de Razão de Verossimilhança, Wald e 
Escore. Quando o modelo em estudo envolve outros parâmetros além dos 
parâmetros de interesse, sendo estes chamados de parâmetros de perturbação, 
é comum basear a inferência em verossimilhança perfilada. Porém, quando a 
quantidade de parâmetros de perturbação é grande, o resultado desejado pode 
ser inadequado. Com isso, pode-se utilizar a verossimilhança perfilada 
modificada, que reduz o efeito causado na inferência devido o número de 
parâmetros de perturbação. No entanto, nem sempre dispomos de amostras de 
tamanho suficientemente grande, o que pode conduzir a testes assintóticos com 
respostas equivocadas. Uma sugestão para melhorar os resultados obtidos 
quando o nosso conjunto de dados não é suficientemente garnde, ou seja, as 
inferências realizadas, é introduzir a correção de Bartlett e, assim, obter 
estatísticas de teste cuja distribuição é melhor aproximada da distribuição de 
referência do que as estatísticas dos testes assintóticos. 
 
Palavras-chave: Correção de Bartlett; Teoria assintótica; Verossimilhança 

perfilada 

TITLE: Improved likelihood ratio tests for non-linear heterocedastic symmetrical 

models 

Abstract 

With the difficulty to obtain, in many situations, the exact distribution for test 
statistics, the study of procedures that allow this obstacle to be cleared becomes 
necessary. Asymptotic theory can be used for this when there are no current 
solutions or when the solution is overly complicated. This theory assumes that 
the sample size is large so that an approximation can be conducted. Some 
methods based on this theory are the likelihood ratio, Wald and Score tests. 
When the model in question possesses other parameters that aren’t the subject 
of interest, called disturbance parameters, it’s common to base the inferences on 
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the profiled likelihood. However, when the number of disturbance of parameter is 
large, the desired outcome may be inadequate. Furthermore, the modified 
profiled likelihood can be used, which reduces the effect the large number of 
parameters cause on the inferences. Yet, a sufficiently large sample isn’t always 
available, which can lead to asymptotic tests with misleading answers. A 
suggestion to improve the obtained results when the dataset isn't large enough, 
is to introduce the Bartlett correction, and by doing so, obtaining test statistics 
with distributions that are better approximated by the reference distribution than 
by asymptotic tests. 
 
Keywords: Bartlett correction; Asymptotic theory; Profiled likelihood. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de uma plataforma de Sistemas-de-Sistemas para 

Cidades Inteligentes 

Resumo 

O presente trabalho tem por finalidade descrever sobre a construção do 
ambiente de armazenamento de dados e de interface gráfica de interface gráfica 
de uma plataforma de Sistemas de Sistemas para cidades inteligentes. 
Pretende-se com esta obra abordar aspectos teóricos que norteiam sobre os 
assuntos relacionados ao desenvolvimento da plataforma e de seus repositórios, 
como Sistemas de Sistemas, cidades inteligentes, agentes de software, 
modelagem de banco de dados e interfaces etc. Este texto está dividido em 
quatro partes: na primeira é apresentado alguns aspectos conceituais relativos 
à plataforma. Na segunda, é apresentado as ferramentas utilizadas para fazer o 
desenvolvimento dos repositórios. Na terceira é apresentado a modelagem e o 
desenvolvimento da base de dados e, na quarta, é abordada o que foi obtido 
com o desenvolvimento dos repositórios e os trabalhos futuros que serão feitos 
a partir da criação das base de dados. 
 
Palavras-chave: Sistemas de Sistemas. Cidades Inteligentes. Modelagem. 

Banco de dados. 

TITLE: Development a System-of-System platform to smart cities 

Abstract 

The present work aims to describe the construction of the data storage 
enviroment and the graphic interface enviroment of a System of Systems platform 
for smart cities. This work intends to address theoretical aspects that guide the 
issues related to the development of the platform and its repositories, such as 
system of systems, smart cities, software agents, database modeling, etc. This 
text is divided into four parts: the first presents some conceptual aspects related 
to the platform. In the second, the tools used to develop the repositories. The 
third presents the modeling and the development of the database and, in the 
fourth, it is approached what was obtained with the development of the 
repositories and the future works that will be done from the creation of the 
database. 
 
Keywords: Graphic Interface. Data Storage Enviroment. Smart Cities 
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TÍTULO: Determinação de séries sintéticas de precipitação nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil: investigação da melhor distribuição estatística 

Resumo 

Com o avanço da tecnologia é notório que haja evolução nos sistemas e, 
consequentemente, melhores alternativas para diversas áreas de estudos, como 
a meteorologia. Neste trabalho apresenta a criação do software BDMet-Project, 
destinado à reestruturação de dados meteorológicos, o que permitirá ao usuário 
a otimização de processos de conferência de dados nas séries históricas de 
dados mensais do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). O projeto 
construído a partir da linguagem Python mostrou-se necessário como ferramenta 
de maior praticidade na conferência de dados de séries históricas que 
apresentam falhas em determinados períodos. Foi desenvolvido um algoritmo 
que auxilia na correção e inserção das linhas nas séries dos dados 
meteorológicos, sendo possível ao usuário uma maior facilidade na busca por 
dados faltosos ao longo de séries históricas de 30 anos ou mais. 
 
Palavras-chave: software, meteorologia, banco de dados. 

TITLE: The BDMet-Project software, a tool for correction and maintenance of 

weather data besieged in INMET. 

Abstract 

With the advancement of technology it is well known that there are evolution in 
the systems and, consequently, better alternatives for several areas of studies, 
such as meteorology. This work presents the creation of BDMet-Project software 
for the restructuring of meteorological data, which will allow the user to optimize 
data onferencing processes in the INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) 
monthly data series. The project built from the Python language proved to be 
necessary as a tool of practicality in the conference of data of historical series 
that present failures in certain periods. An algorithm has been developed that 
assists in the correction and insertion of lines in the series of meteorological data, 
making it possible for the user to easily search for faulty data over historical series 
of 30 years or more. 
 
Keywords: software, meteorology, database. 
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TÍTULO: DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE OCORRÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO 

GEOLÓGICA DE CARBONATITO A W DE SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, 

PROVÍNCIA BORBOREMA 

Resumo 

 

Carbonatitos são rochas magmáticas compostas essencialmente por minerais 
carbonático. Podem conter depósitos de metais importantes, principalmente 
nióbio, ETR e fosfato. Recentemente foram identificadas duas ocorrências de 
carbonatitos na Província Borborema. Uma destas localiza-se no município de 
Senador Elói de Souza/ RN, e é tema desse trabalho que tem por objetivo 
cartografar sua área de ocorrência e fornecer uma caracterização geológica 
preliminar. Para isso aplica imagens de satélite de altíssima resolução espacial 
como ferramenta do mapeamento geológico. Como produto do processamento, 
que foi integrado aos trabalhos de campo para coleta de dados e calibração das 
interpretações, cita-se o mapa geológico em escala de 1:25.000 onde está 
delimitado o corpo carbonatítico. Tem dimensões aproximadas de 315 x 115 m, 
em forma elíptica alongada a NW. Descrições de seções delgadas de olivina-
flogopita-calcita carbonatito e de ferrossilita-salita-hedenbergita clinopiroxenito 
(que aflora em proximidade) não confirmam relação entre os dois tipos, 
impossibilitando uma associação litológica consistente. O carbonatito parece ser 
cronologicamente posterior ao piroxenito e mais recente que o último evento 
deformacional a afetar a área. Aflora apenas como blocos soltos, o que dificulta 
estabelecer suas relações com as encaixantes. Agradecimentos à Digital Globe 
pela cessão das imagens do satélite WorldView-2®, bem como à Hexagon 
Geospatial pelas licenças dos softwares de processamento. 

 
 
Palavras-chave: Carbonatito. Maciço São José do Campestre. 

TITLE: DELIMITATION OF THE OCCURRENCE AREA AND GEOLOGICAL 

CHARACTERIZATION OF CARBONATITE W FROM SENADOR ELÓI DE 

SOUZA/RN, BORBOREMA PROVINCE 

Abstract 

 
Carbonatites are magmatic rocks composed essentially by carbonate minerals. 
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The may form ore deposits of important metals, such as niobium, REE and 
phosphate. Two carbonatite occurrences were recently reported for the 
Borborema Province. One of those is located at Senador Elói de Souza 
municipality and composes the subject of this study, which aims to cartograph 
the occurrence’s area and to provide a preliminary geological characterization. 
To do so we apply very high spatial resolution satellite imagery as a powerful tool 
for lithological mapping. A geological map (1:25.000 scale) is presented as the 
main result of processing allied to field work, which was focused on collecting 
data and on calibrating the previous interpretations. The carbonatitic body has 
approximate dimensions of 315 x 115 m, composing an elliptical shape towards 
NW direction. Thin section descriptions of olivine-phlogopite-carbonatite and of 
ferrosilite-salite-hedenbergite clinopyroxenite (outcrops close) do not confirm a 
relationship between these types, preventing any consistent lithological 
association. The carbonatite seems chronologically younger than the pyroxenite, 
and even younger than the last deformational event to affect the area. The only 
carbonatite outcrops are rolled blocks, making it harder to identify their 
relationship on the host rocks. Thanks are made to Digital Globe Company for 
the grant on Worldview-2® imagery and to Hexagon Geospatial for the 
processing softwares licenses used. 

  

 
 
Keywords: Carbonatite. São José do Campestre Massif. 
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TÍTULO: Avaliação dos efeitos de 2ª ordem global em edifícios de alvenaria 

estrutural 

Resumo 

Analisando a realidade das construções em alvenaria estrutural, é possível 
observar modificações consideráveis na forma de se projetar. Em especial, as 
solicitações dos painéis de contraventamento sofrem alterações substanciais 
nessas condições de projeto que utilizam estruturas de transição de concreto 
armado, que podem ser totais, quando as paredes de alvenaria são totalmente 
interrompidas no térreo, ou parciais, quando essa interrupção não ocorre em 
todas as paredes. Sob essa perspectiva, o estudo apresentado trata da 
magnitude dos efeitos de 2ª ordem global de edifícios de alvenaria estrutural 
executados sobre estruturas de transição, total ou parcial. As análises se 
basearam em dois modelos computacionais: o modelo de pórtico tridimensional, 
proposto por Nascimento Neto (1999), e o modelo de pórtico equivalente, 
proposto por Nascimento Neto (2014). A partir desses modelos básicos, foi 
realizada a modelagem tridimensional de uma tipologia usual de edifícios de 
alvenaria estrutural projetado no Brasil, variando-se a distribuição das paredes 
em planta e a existência ou não de estruturas de transição. Considerando os 
resultados obtidos, a variabilidade da estrutura de transição gera impactos no 
aumento da instabilidade global quando ocorre a substituição de painéis de 
alvenaria por pórticos em concreto armado e, além disso, em uma configuração 
mista, concreto armado e alvenaria, ocorre uma redução nos esforços tanto na 
base das paredes quanto nas próprias vigas de transição. 
 
Palavras-chave: Alvenaria estrutural; modelagem computacional; efeitos de 2ª 

ordem 

TITLE: Evaluation of the effects of 2nd order in structural masonry buildings 

Abstract 

 

Analyzing the reality of constructions in structural masonry, it is possible to 
observe considerable modifications in the way of designing. In particular, the 
requests of the bracing panels undergo substantial changes in these design 
conditions using reinforced concrete transition structures, which may be total, 
when the masonry walls are totally interrupted in the ground floor, or partial, when 
that interruption does not occur in all the walls. From this perspective, the present 
study deals with the magnitude of the effects of 2nd overall order of structural 
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masonry buildings executed on transition structures, total or partial. The analysis 
was based on two computational models: the three-dimensional frame model, 
proposed by Nascimento Neto (1999), and the equivalent frame model, proposed 
by Nascimento Neto (2014). From these basic models, a three-dimensional 
modeling of a typical typology of structural masonry buildings designed in Brazil 
was performed, varying the distribution of the walls in plan and the existence or 
not of transition structures. Considering the results obtained, the variability of the 
transition structure generates impacts in the increase of global instability when 
the replacement of masonry panels by porticos in reinforced concrete occurs and, 
in addition, in a mixed configuration, reinforced concrete and masonry, a 
reduction occurs in the both at the base of the walls and at the transition beams 
themselves. 

 
 
Keywords: Structural masonry; computational modeling; 2nd order effects 
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TÍTULO: Síntese e caracterização da perovskita La(1-x)CaxMnO3 com x=0,3 

para aplicação catalítica. 

Resumo 

 

Materiais com estrutura perovskita vem sendo objeto de estudo com o passar 
dos anos por ser uma estrutura quimicamente viável e capaz de substituir os já 
existentes catalisadores industriais. Nesse trabalho, buscou-se a síntese via 
método dos precursores poliméricos da perovskita manganato de lantânio 
substituída parcialmente por cálcio La(1-x)CaxMnO3 com o x=0,3, e 
caracterizada estruturalmente pela difração de raios-X(DRX) e pela 
fluorescência de raios-X(FRX) e morfologicamente pela microscopia eletrônica 
de varredura(MEV) com espectroscopia por energia dispersiva(EDS) de raios-X. 
Foi analisado o pó resultante da síntese e, a partir dele, podemos observar pelos 
difratogramas a fase substituída da perovskita, já com as micrografias, 
observamos um material poroso e homogêneo. Analisando FRX e o EDS, 
encontramos os elementos esperados, evidenciando assim, que a estrutura 
proposta nesse trabalho apresenta um bom potencial para o uso em catálise 
automotiva. 

 
 
Palavras-chave: Perovskita. Síntese. Caracterização. Pechini. Catálise 

TITLE: Synthesis and characterization of La (1-x) CaxMnO3 perovskite with x = 

0.3 for catalytic application. 

Abstract 

Materials with perovskite Materials with perovskite structure has been studied 
over the years as it is a chemically viable structure capable of replacing the 
already existing industrial catalysts. In this work, was sought to perform the 
synthesis by the method of the polimeric precursors of the perovskite lanthanum 
manganate partially replaced by calcium La(1-x)CaxMnO3 with x = 0.3, 
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structurally characterized by the diffraction of X-ray (XRD) and by fluorescence 
and X-ray (FRX) and morphologically by scanning electron microscopy (SEM) 
with X-ray diffractive energy spectroscopy (EDS). The resulting powder of the 
synthesis was analyzed and from it was observed the replaced phase of the 
perovskite by the diffractograms, and with the micrographs, we observed a 
porous and homogeneous material. Analyzing the FRX and EDS, we find the 
expected elements, thus showing that the structure proposed in this work 
presents a good potential for the use in automotive catalysis. 

 
Keywords: Perovskite. Synthesis. Charaterization. Pechini. Catalysis 
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TÍTULO: MEPIM: MIDDLEWARE PARA ECONOMIA DE ENERGIA EM REDES 

DE SENSORES SEM FIOS. 

Resumo 

 

O uso de Redes de Sensores sem Fios (ou RSSFs) vem ganhando destaque em 
diferentes domínios devido ao seu potencial para monitoramento e controle de 
ambientes. Porém, os dispositivos, também chamados de nós, que compõem 
uma RSSFs possuem restrições de energia e necessitam do uso de políticas e 
mecanismos de economia de energia para maximizar a sua disponibilidade. O 
objetivo desse trabalho foi desenvolver um middleware para RSSFs capaz de 
aplicar políticas de economia de energia aos nós da rede e controlar seus 
respectivos ciclos de trabalho, otimizando o consumo de energia e viabilizando 
sua aplicação em cenários reais. A avaliação foi realizada através do 
estabelecimento de métricas para quantificação da eficiência em termos de 
economia de energia e escalabilidade. Os resultados obtidos para o consumo da 
política DeepSleep e o consumo dos nós sem o uso das políticas de consumo 
de energia foram de 1.78mA e 74.8mA respectivamente. Para a avaliação da 
escalabilidade, não foi detectada perda de pacotes ao reduzir ou aumentar a 
quantidade de nós da rede. Realizou-se ainda uma prova de conceito para 
analisar comportamento da aplicação em um sistema para monitoramento em 
um simulado de ambiente de cultivo de microalgas e a aplicação foi capaz de 
realizar a coleta de dados físico-químicos desse ambiente. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: middleware, RSSFs, economia, microalgas. 

TITLE: MEPIM: MIDDLEWARE FOR ENERGY SAVING ON WIRELESS 

SENSOR NETWORKS. 

Abstract 

 

The use of Wireless Sensor Networks (or WSNs) has been gaining attention in 
different domains due to its potential for monitoring and controlling environments. 
However, devices that composes a WSN, also called nodes, have severe energy 
restrictions and require the use of energy-saving policies and mechanisms to 
maximize their availability. The objective of this work was to develop a WSN 
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middleware capable of applying energy saving policies to the network nodes and 
to control their respective duty cycles, optimizing the energy consumption and 
enabling its application in real scenarios. The evaluation was performed through 
the establishment of metrics to quantify efficiency in terms of energy savings and 
scalability. The results obtained for the consumption of the policy DeepSleep and 
the consumption of nodes without the use of policies of energy consumption were 
of 1.78mA and 74.8mA, respectively. For the evaluation of scalability, no packet 
loss was detected by reducing or increasing the number of nodes in the network. 
A proof of concept was also carried out to analyze the behavior of the application 
in a simulation of microalgae culture environment and the application was able to 
perform the collection of physicochemical data of this environment. 

 
 
Keywords: Keywords: middleware, WSNs, economy, microalgae. 
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TÍTULO: Simulação de Monte Carlo e Análise de escala no modelo do voto da 

maioria 

Resumo 

 

O PRESENTE TRABALHO ESTUDA O MODELO DO VOTO DA MAIORIA COM 
PARÂMETRO DE RUIDO EM UMA REDE BIDIMENSIONAL COM CONDIÇÕES 
DE CONTORNO PERIÓDICA USANDO SIMULAÇÕES DE MONTE CARLO. O 
MODELO É DEFINIDO POR UMA DINÂMICA ONDE UM CONJUNTO DE 
SPINS, CHAMADO DE CLUSTER PERSUASIVO, TENTA INFLUENCIAR A 
OPINIÃO DOS SEUS VIZINHOS. 

 
 
Palavras-chave: VOTO DA MAIORIA; FÍSICA ESTATÍSTICA; SOCIOFISICA. 

TITLE: Monte Carlo simulation and scale analysis in the block voter model. 

Abstract 

 

THE PRESENT WORK STUDIES THE BLOCK VOTER MODEL WITH NOISE 
PARAMETER IN A TWO-DIMENSIONAL NETWORK WITH PERIODIC 
CONTOUR CONDITIONS USING MONTE CARLO SIMULATIONS. THE 
MODEL IS DEFINED BY A DYNAMICS WHERE A SET OF SPINS, CALLED BY 
PERSUASIVE CLUSTER, ATTEMPTS TO INFLUENCE THE OPINION OF 
THEIR NEIGHBORS. 

 
 
Keywords: BLOCK VOTER MODEL; STATISTICAL PHYSICS; 

SOCIOPHYSICS. 
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TÍTULO: Modelo simplex autorregressivo de médias móveis 

Resumo 

 

Neste relatório, é proposto um novo modelo de séries temporais com dados 
autorregressivos e com médias móveis que é uma variação de modelos 
previamente propostos. No novo modelo, supõe-se que os dados seguem uma 
distribuição Simplex. Desta forma, inclui-se dados que apresentam mais de uma 
moda. Este modelo é feito para dados entre 0 e 1, logo abrange dados de 
porcentagens e taxas, como por exemplo a porcentagem da população brasileira 
que se encontra desempregada. Com a metodologia proposta, é possível 
compreender como os dados se comportam ao longo do tempo e realizar 
previsões futuras. 

 
 
Palavras-chave: Séries temporais; Verossimilhança; Vetor escore; Intervalo 

unitário. 

TITLE: Simplex autoregressive moving average models 

Abstract 

In this report, a new time series autoregressive moving average model is 
proposed as a variation to previously proposed models. In this new model, it’s 
assumed that the data behaves such as a variable with the Simplex distribution. 
This way, possible datasets for this model may be bimodal. This procedure is 
made for observations that are in the unit interval, therefore these observations 
may range from percentages to rates, for instance the percentage of the Brazilian 
population who are currently unemployed. With the proposed methodology, it is 
possible to better comprehend how the data develops over time and to estimate 
future observations. 
 
Keywords: Time series; Likelihood; Score Vector; Unit interval 
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TÍTULO: Simulação Estocástica de séries sintéticas de precipitação para o Norte 

e o Nordeste do Brasil, considerando os cenários de mudanças climáticas 

Resumo 

A água é um recurso natural essencial para o desenvolvimento da sociedade, 
sendo de extrema importância para os mais diversos fins. Diante do cenário de 
mudanças climáticas, as relações entre oferta e demanda por este recurso 
tendem a se alterar, gerando a necessidade de se investigar como ocorrerão as 
mudanças para que medidas preventivas eficientes sejam tomadas. Dessa 
forma, o objetivo deste trabalho é investigar a utilização de uma metodologia de 
geração de séries sintéticas aplicada às regiões Norte e Nordeste do Brasil, 
avaliando alterações nos regimes de chuva de algumas cidades. Para isso, 
foram coletados dados de precipitação diária de 1970 a 2016 de 8 municípios. 
Em seguida foram calculadas as probabilidades de transição através da cadeia 
de Markov, sendo feitas, em seguida, as gerações de ocorrência e quantidade 
de chuvas das séries sintéticas. Com esses dados, procedeu-se a aplicação de 
cinco índices de mudanças climáticas. Como resultados, pode-se observar que 
as séries sintéticas conseguiram reproduzir de forma satisfatória as 
características das séries históricas de precipitação. A mudança na variância não 
gerou alterações significativas na média diária e mensal, contudo provocou 
alteração na precipitação máxima diária. Enquanto isso, as alterações na média 
diária provocaram menores volumes de chuvas mensais concentrados em curtos 
períodos de tempo. Assim, pode-se perceber que o modelo estudado é 
adequado para o estudo de mudanças climáticas nas regiões. 
 
Palavras-chave: Índices de extremos; distribuição gama; mudanças climáticas. 

TITLE: Stochastic simulation of synthetic precipitation series for the North and 

Northeast of Brazil, considering the climate change scenarios 

Abstract 

Water is an essential natural resource for the development of society, being of 
extreme importance for the most diverse purposes. Given the climate change 
scenario, the relationship between supply and demand for this resource tends to 
change, generating the need to investigate how changes will occur in order to 
take effective preventive measures. Thus, the objective of this essay is to 
investigate the use of a synthetic series generation methodology applied to the 
North and Northeast regions of Brazil, evaluating changes in the rainfall regimes 
of some cities. For this, daily precipitation data were collected from 1970 to 2016 
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from 8 cities. Then, the transition probabilities were calculated through the 
Markov chain, and the generation of occurrences and rainfall of the synthetic 
series were then made. With these data, five indices of climate change were 
applied. As results, one can observe that the synthetic series were able to 
reproduce satisfactorily the characteristics of the historical series of precipitation. 
The change in variance did not generate significant modifications in daily and 
monthly mean, however, caused a change in maximum daily precipitation. 
Meanwhile, changes in the daily average caused lower volumes of monthly 
rainfall concentrated in short periods of time. Thus, it can be seen that the model 
studied is suitable for the study of climate change in the regions. 
 
Keywords: Extreme indexes; gamma distribution; climate change. 
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TÍTULO: Problema de Sturm-Liouville e aplicações no telefone de lata. 

Resumo 

O problema de Sturm-Liouville, uma forma de escrever uma equação diferencial 
ordinária de segunda ordem, é bastante utilizado no ramo da física e da 
matemática, sua utilização permite descobrir níveis energéticos existentes no 
átomo de hidrogênio a partir da equação de Schröddinger, bem como possibilitar 
a afirmação sobre duas funções soluções de um problema de Sturm-Liouville, 
u1(x) e u2(x), serem ortogonais entre sí para uma função peso, w(x), num 
problema de contorno, como as funções de Bessel. Assim, as propriedades 
deste problema nos possibilitam adentrar e conhecer melhor alguns problemas 
existentes na natureza. Em especial, este trabalho conduz a mostrar o como o 
Problema de Sturm-Liouville possibilita explorar um problema do telefone e lata. 
Que a partir de seu problema de contorno, problema de Dirichlet, por causa das 
dimensões da lata e da resolução de sua equação da onda a partir do método 
de separação das variáveis se consegue modelar e estudar o comportamento 
das ondas na lata, bem como a transmissão da informação pelo fio. A partir disso 
então comparado a um caso de transmissão de informação na área de 
telecomunicações e possíveis aplicações desse estudo. 
 
Palavras-chave: Sturm-Liouville. Telefone de Lata. Separações de Variáveis. 

EDP. EDO 

TITLE: Sturm-Liouville Problem with aplication on a tin can telephone 

Abstract 

The Sturm-Liouville problem, a shape of writing an ordinary differential equation 
of second order, is widely used on physics and mathematics. Your properties led 
physicists to discover energy levels of the hidrogen atom with the Schöddinger 
equation, and helped us to implie about two independent solutions of an ODE 
u1(x) and u2(x) being orthogonal on it's internal product with it's own weight 
function w(x), as helped with the orthogonaity of the Bessels functions. Therefor 
the properties of the Sturm-Liouville problems could deliver insightful factors and 
learn more about known problems. This research led to how the Sturm-Liouville 
Problem could help to explore the tin can telephone. With the tin can boundary 
problems with Dirichlet conditions, we can solve the wave equation by the method 
of separable variables then model and study its wave beheaviour and the 
information transmission by the line connection. Then this research could be 
compared to the telecomunication studies on information transport and possible 
applications. 
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Keywords: Sturm-Liouville. Tin can telephone. Separable Variables. PDE. ODE 
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TÍTULO: Estudo e desenvolvimento de sistema assistivo. 

Resumo 

 

Este trabalho visa analisar e desenvolver meios e métodos que se possa ser 
usado para auxiliar a qualidade de vida e o ensino/aprendizado de pessoas com 
limitações visuais usando dos meios tecnológicos e principalmente dos sistemas 
embarcados para se implementar soluções assistivas. 

 
 
Palavras-chave: Sistemas embarcados, Android, SoC, Shield. 

TITLE: Study and development of assistive system. 

Abstract 

 

This work aims to analyze and develop means and methods that can be used to 
support the quality of life and the teaching / learning of people with visual 
limitations using the technological means and especially of the embedded 
systems to implement assistive solutions. 

 
 
Keywords: embedded systems,Android, SoC, Shield. 
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TÍTULO: Implementação de exoesqueleto e de sistemas embarcados para a 

Órtese Ativa Ortholeg 2.0 

Resumo 

Os exoesqueletos ortopédicos são dispositivos robóticos destinados a pessoas 
com perda total ou parcial dos 
movimentos dos membros inferiores e superiores, apesar disto o controle destes 
dispositivos, o que se torna responsável em manter o equilíbrio do usuário, é 
limitado e em sua maioria instável. Desta forma, para reduzir essa instabilidade, 
se faz necessário a implementação de uma arquitetura de controle,a qual 
consiste em assegurar o cumprimento das tarefas de 
maneira mais estável, transparente e um bom desempenho ao utilizar-se de seus 
recursos físicos e computacionais. Portanto,este trabalho tem como objetivo 
apresentar a implementação do sistema embarcado desenvolvido e 
implementado no exoesqueleto ortopédico Ortholeg 2.0, a fim de proporcionar 
uma caminhada mais natural, tornando-o mais estável e transparente. 

  

 
 
Palavras-chave: Controle,Estabilidade,Transparente,Embarcados 

TITLE: Implementation of exoskeleton and embedded systems for the Ortholeg 

Active Orthosis 2.0 

Abstract 

 
Orthopedic exoskeletons are robotic devices intended for people with total or 
partial loss of movements of the lower and upper limbs, despite the control of 
these devices, which is responsible for maintaining the user's balance, is limited 
and mostly unstable. Thus, to reduce this instability, it is necessary to implement 
a control architecture, which is to ensure the fulfillment of the tasks of more stable, 
transparent and good performance when using its physical and computational 
resources. Therefore, this work aims to present the implementation of the 
embedded system developed and implemented in Ortholeg 2.0 orthopedic 
exoskeleton, in order to provide a more natural walk, making it more stable and 
transparent 
 
Keywords: Control, Stability, Transparent, Embarked 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEMPO DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA NAS 

CARACTERÍSTICAS DAS PARTÍCULAS DOS PÓS COMPÓSITO Al2O3-NI E 

DENSIFICAÇÃO DOS CORPOS SINTERIZADOS. 

Resumo 

Compósitos metal-cerâmicos visam diminuir a fragilidade dos materiais 
puramente cerâmicos através da inclusão cerâmica em uma matriz metálica 
dúctil. Os compósitos a base de alumina possuem ampla aplicabilidade devido 
às suas notáveis propriedades, podendo ser utilizados, por exemplo, para a 
fabricação de materiais ferramentas. Com base na metalurgia do pó e o auxílio 
de um moinho de bolas de alta energia foram produzidas quatro cargas de pós 
compósitos de alumina com 10% em massa de níquel por diferentes tempos de 
moagem (5, 10, 20 e 30 horas). Amostras dos pós moídos por 5 e 30 horas foram 
sinterizadas por pulso de plasma (SPS) a 1350 ºC por 5 minutos de isoterma sob 
uma pressão de 40 MPa e uma taxa de aquecimento de 65 ºC/min. A influência 
do tempo de moagem de alta energia na microestrutura e propriedades dos 
compósitos sinterizados foi investigada neste trabalho. A caracterização dos pós 
elementares e preparados por moagem foi realizada por análises 
particulométricas, Difração de Raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). Os corpos 
sinterizados foram caracterizados por DRX, MEV, Microdureza Vickers e 
medidas de densidade. Os resultados indicaram uma boa interação entre as 
fases, onde partículas de alumina foram dispersas na matriz de níquel. Os corpos 
sinterizados dos pós moídos por maior tempo alcançaram maiores valores de 
densidade e microdureza Vickers. 
 
Palavras-chave: Moagem de Alta Energia. Compósito. Metalurgia do Pó. 

Sinterização. 

TITLE: INFLUENCE OF HIGH ENERGY MILLING TIME IN THE 

CHARACTERISTICS OF THE PARTICLES AL2O3-NI COMPOSITE AND 

DENSIFICATION OF SINTERIZED BODIES. 

Abstract 

Metal-ceramic composites aim to reduce the fragility of pure ceramic materials by 
ceramic inclusion in a ductile metal matrix. The alumina-based composites have 
wide applicability because of their outstanding properties, and can be used, for 
example, in the manufacture of cutting tools. Based on powder metallurgy and 
aid of a high energy ball mill, four loads of alumina composite powders with 10% 
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nickel mass were produced by different milling times (5, 10, 20 and 30 hours). 
Samples of powders milled for 5 and 30 hours sintered by Spark Plasma Pulse 
(SPS) at 1350 ° C for 5 minutes of isotherm under a pressure of 40 MPa and a 
heating rate of 65 ° C / min. The influence of the high energy milling time on the 
microstructure and properties of the sintered composites were investigated in this 
work. The characterization of the elementary powders and prepared by milling 
was performed by particle size analysis, X-ray diffraction (XRD), Scanning 
Electron Microscopy (SEM) and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). The 
sintered bodies were characterized by XRD, SEM, Vickers Microhardness and 
density measurements. The results indicated a good interaction between the 
phases where alumina particles were disperse in the nickel matrix. The sintered 
bodies of the milled powders for the longest time reached higher density and 
Vickers microhardness values. 
 
Keywords: High-Energy Milling. Composite. Powder Metallurgy. Sintering. 
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TÍTULO: Simetrias Residuais em Supergravidade Calibrada 

Resumo 

As simetrias residuais de supergravidade calibrada com N = 2 em D = 4 
dimensões com termos de Fayet-Iliopoulos (FI) foram estudadas. O método para 
encontrar tais simetrias envolve a estabilização de um vetor de acoplamento 
simplético com cargas de calibre em uma teoria não-calibrada. Em particular, 
estamos interessados em encontrar as simetrias residuais das transformações 
de dualidade imersas em Sp(2n_v + 2, R). Seguindo uma abordagem geral, 
estabilizamos o vetor de acoplamento com cargas de calibres elétricas e 
magnéticas e explicitamos a forma da transformação de dualidade para dois 
modelos de prepotencial distintos. 
 
Palavras-chave: Supergravidade Calibrada. Dualidade. Imersão Simplética. 

TITLE: Residual Symmetries in Gauged Supergravity 

Abstract 

The residuals symmetries in $\mathcal{N} = 2$, D = 4 gauged supergravity with 
Fayet-Iliopoulos (FI) terms were studied. The method to find this symmetries 
involve the stabilization of a symplectic coupling vector with gauge charges of a 
ungauged theory. In particular, we are interest in obtain the residuals symmetries 
of duality transformations embedded in $Sp(2n_v + 2, \mathbb{R})$. Following in 
a general approach, we estabilize the coupling vector in the presence of electric 
and magnetic charges and explicity the duality transformation form to two 
prepotential models. 
 
Keywords: Gauged Supergravity. Duality. Symplectic Embedding. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de dispositivo de realidade virtual para uso em 

reabilitação de membros Inferiores 

Resumo 

Atualmente vemos um grande crescimento da tecnológica onde um dos 
principais responsável por isso é a realidade virtual. A realidade virtual consiste 
em imegir em um mundo virtual tirando o foco do mundo real. Como o momento 
da fisioterapia é enfadonho por fazer com que o paciente realize movimentos 
repetitivos e enfadonhos decidimos elaborar um dispositivo capaz de auxiliar na 
fisioterapia de pessoas que tiveram alguma lesão em membros inferiores udando 
realidade virtual. 
 
Palavras-chave: Realidade virtual , reabilitação 

TITLE: Development of virtual reality device for use in rehabilitation of lower 

Abstract 

Currently we see a great technological growth where one of the main responsible 
for this is the virtual reality. Virtual reality consists of immersing yourself in a virtual 
world by taking the focus of the real world. As the moment of physiotherapy is 
tedious to make the patient perform repetitive and boring movements we decided 
to devise a device capable of assisting in the physiotherapy of people who had 
some injury to lower limbs in virtual reality. 
 
Keywords: Virtual Reality, Rehabilitation 
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TÍTULO: Monitoramento de temperatura para recém nascidos prematuros em 

UTI Neonatal 

Resumo 

 

O bebês prematuros são internados nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal 
devido ao desenvolvimento incompleto em decorrência do nascimento precoce. 
Passam por processos de maturação extra uterina, além de defenderem-se de 
agentes nocivos a saúde. O protótipo NeoUTI propõe monitoramento de 
incubadoras de recém nascidos pré-termos, com sinais vitais e não vital, focando 
no manuseio mínimo de bebês prematuros, reduzindo o estresse, a dor e perda 
de calor. O trabalho é baseado em um experimento para adaptar o produto, 
utilizando instrumentos hospitalares, para estabelecer comparações entre os 
valores. Finalmente, o uso de IoT para soluções médicas é importante e 
necessário para uma maior eficiência em saúde no Brasil. 

 
 
Palavras-chave: Bebês prematuros, IoT, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 

Monitora 

TITLE: NeoUTI - Temperature monitoring for premature newborns in Neonatal 

ICU. 

Abstract 

Premature infants are patients who are hospitalized in a Neonatal Intensive Care 
Unit due to incomplete development caused by early birth. They undergo extra 
uterine maturation transformations, as well as defend themselves against harmful 
agents to their health. The NeoUTI prototype presents monitoring in incubators 
of preterm newborns, with vital and non-vital signs, focusing on the minimum 
handling of premature babies, reducing stress, pain and heat loss. The work is 
based on an experiment to adapt the product, using hospital instruments, to 
establish comparisons between the values. Finally, the use of IoT for medical 
solutions is an important and necessary for greater health efficiency in Brazil. 
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TÍTULO: Estudo cinético da obtenção de carbeto de molibdênio em reator cilindro 

rotativo e reator de leito fixo 

Resumo 

O carbeto de molibdênio é um material de aplicações variadas. Apesar de vários 
estudos apresentarem a sua obtenção através de diversos métodos: moagem 
de alta energia, reações gás-sólido, metalúrgico, etc., pouco método científico é 
aplicado na determinação de parâmetros que efetivamente permitam o aumento 
de escala para produção desse produto. No presente estudo, Mo2C foi obtido a 
partir do reagente comercial HMA através de reação gás-sólido em reator de leito 
fixo e a evolução da conversão da reação foi acompanhada através de DRX e 
MEV nas temperaturas de 660 e 700°C. Os teores de carbono a cada condição 
também foram medidos e utilizados para estimativa e ajuste de modelo para 
cinética da fase gasosa por comparação com o modelo de Avrami (nucleação e 
crescimento) e de Levenspiel (núcleo não reagido). Observou-se que a reação 
em questão possui forte dependência com a temperatura, tendo sido alcançada 
a completa conversão à 700°C em 45minutos, metade do tempo requerido para 
o processo à 660°C. 
 
Palavras-chave: Carbeto de molibdênio. Cinética. Reator de leito fixo 

TITLE: Kinetic study of solid state transformation of AHM for MO2C synthesis 

Abstract 

Molybdenum carbide is a highly versatile material with various industrial 
applications. Although several studies show that it can obtained through several 
methods: high energy milling, gas-solid and metallurgical reactions, etc., little 
scientific method is applied in the determination of parameters that effectively 
allows the scale up to produce this product. In the present study, Mo2C was 
obtained from commercial HMA reagent through gas solid reactions in a fixed 
bed reactor and the evolution of reaction conversion was evaluated by XRD and 
SEM at temperatures of 660 and 700 ° C. The carbon contents at each condition 
were also measured and used for estimation and model adjustment for gas phase 
kinetics by comparison with Avrami (nucleation and growth) and Levenspiel 
(unreacted nucleus) model. It was observed that the reaction in question has a 
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strong dependence on temperature, and the complete conversion was achieved 
at 700 ° C in 45 minutes, half the time required for the process at 660 ° C. 
 
Keywords: Molybdenum carbide. Fixed bed reactor. Kinectis 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1827 

 

CÓDIGO: ET1299 

AUTOR: PEDRO FERNANDES COUTO 

ORIENTADOR: MARCIO ASSOLIN CORREA 

 

 

TÍTULO: Caracterização Magnética e Dinâmica em filmes finos com baixo fato 

de amortecimento para aplicações em sensores ultra-rápidos 

Resumo 

Na Física da Matéria Condensada, a linha de pesquisa que trabalha com 
nanoestruturas em formato de filmes finos desperta interesse da comunidade 
científica, devido à quantidade de fenômenos físicos associados e ao potencial 
de aplicação tecnológica. Dessa forma, o trabalho com os filmes finos possibilitou 
a descoberta de novos fenômenos físicos, associados ao magnetismo.Por 
exemplo, alguns fenômenos como: Magnetoresistência gigante e acoplamento 
indireto entre as camadas, podem ser destacados. Nesse sentido, a difusão e o 
avanço das técnicas de produção e caracterização de heteroestruturas, forma 
uma comunidade de pesquisa mais sólida e desenvolve progressos nesta área, 
além de possibilitar a compreensão do magnetismo em níveis cada vez mais 
fundamentais. 
 
Palavras-chave: spintrônica; ressonância ferromagnética. 

TITLE: Magnetic and Dynamic Characterization in thin films with low damping 

effect for applications in ultra-fast sensor 

Abstract 

 
In Condensed Matter Physics, the line of research that works with nanostructures 
in the form of thin films arouses interest in the scientific community due to the 
number of associated physical phenomena and the potential of technological 
application. Thus, the work with thin films made possible the discovery of new 
physical phenomena, associated with magnetism. For example, some 
phenomena such as: Magnetoresistence giant and indirect coupling between 
layers can be highlighted. In this sense, the diffusion and advancement of the 
techniques of production and characterization of heterostructures, forms a more 
solid research community and develops progress in this area, besides making 
possible the understanding of magnetism at increasingly fundamental levels. 
 
Keywords: spintronics; ferromagnetic resonance 
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TÍTULO: Concepção, Projeto e Implementação de Sistema Embarcado de 

Telemetria para auxilio a projeto de embarcação tipo jangada. 

Resumo 

 

No projeto de embarcações a flutuabilidade e a estabilidade são fundamentais 
para a segurança da tripulação e da carga. Estudos tem demonstrado que a 
atividade pesqueira artesanal, especificamente a atividade jangadeira se 
caracteriza pela imprevisibilidade, altos riscos e condições inadequadas de 
trabalho. Dentre os principais problemas relacionados a partir de uma matriz de 
Análise Ergonômica está a baixa estabilidade da embarcação evidenciada pelos 
inúmeros acidentes e incidentes com virada da jangada. Além de fatos 
relacionados com a imersão da proa da jangada durante a navegação; imersão 
da proa da jangada durante o recolhimento de redes; presença de acúmulo de 
água no convés durante a expedição e no compartilhamento interno da jangada. 
O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema que será capaz de coletar 
e analisar dados referentes ao comportamento da jangada em alto mar. Com 
isso, será possivel definir e validar melhorias na estrutura da jangada. 

 
 
Palavras-chave: Jangada, sistemas embarcados, telemetria, eletrônica, 

sensoriamento. 

TITLE: Conception, project and Usage of an telemetry embedded systems for the 

usage on rafts 

Abstract 

 

on the project of rafts the floatiness and stability are fundamental for the safety of 
the crew and cargo. Researches show that the craft fishing in special the one 
practiced on rafts is characterized by its lack of predictability, dangerous 
conditions and lack of safety. Among the main problems obtained by an 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1829 

 

ergonomic analysis matrix are the lack of stability on the rafts shown by the 
numerous accidents when the rafts flipped upside-down. Beyond that there are 
the facts related to the submersion of the prow during sailing and during the 
gathering of the sails, the build-up of water on the deck during the expedition and 
on the internal sharing of the raft. The project consist on the development of a 
system capable of process data of the behavior of the raft in high sea with this it 
will be possible to validate improvements on the raft structure 

 
 
Keywords: Rafts, embedded systems, telemetry, sensing 
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TÍTULO: Desenvolvimento do módulo de acompanhamento e visualização da 

ferramenta Authoring Tool for Instructional Design - ATID 

Resumo 

A personalização do ensino, tanto no ensino presencial quanto na Educação a 
Distância, tem o objetivo de possibilitar que o aluno entenda, em seu tempo e 
com suas características, quais os próximos passos a serem seguidos [Sclater, 
2017]. Especialmente a Educação a Distância busca garantir o acesso universal 
e participativo das pessoas ao conhecimento, possibilitando que cada cidadão 
tenha uma atuação ativa em seu aprendizado. Segundo DE LEON (2006) entre 
os desafios identificados estão a criação de plataformas de aprendizagem a 
distância e infra-estrutura que permite prover serviços personalizados aos 
estudantes. 
 
A linha de trabalho onde o perfil do aluno é levado em consideração traz a 
necessidade de pensarmos também em como deve ser o Design Instrucional 
(DI) que rege a sequência de entrega de Objetos de Aprendizagem (OA) e 
atividades aos alunos [Filatro, 2008; Vahldick e Kanul, 2010]. 
 
Um DI deve ser planejado e implantado com muito cuidado pelos responsáveis 
envolvidos. Apesar do atual processo de e-learning considerar que deve ser 
levado em consideração o perfil do aluno, com o objetivo de personalizar o 
processo de aprendizagem, sistemas conhecidos e utilizados hoje em dia, como 
Blackboard [Blackbord,2010], WebCT [WebCT, 2010] e Moodle [Moodle, 2011], 
não se mostram tão satisfatórios nesse sentido [Dorça et al, 2011]. 
 
A proposta deste projeto é finalizar o desenvolvimento da ferramenta Authoring 
Tool for Instructional Design (ATID) e implementar sua integração com o 
 
Palavras-chave: atid. design instrucional. ead. learning analytics. 

TITLE: Development of ATID's visualization and accompaniment modules 

Abstract 

The personalization of teaching, both in face-to-face teaching and in Distance 
Education, aims to enable the student to understand, in their time and with their 
characteristics, the next steps to be followed [Sclater, 2017]. Especially Distance 
Education seeks to guarantee universal and participatory access of people to 
knowledge, enabling each citizen to have an active role in their learning. 
According to DE LEON (2006) among the identified challenges are the creation 
of distance learning platforms and infrastructure that allows to provide 
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personalized services to students. 
The line of work where the student's profile is taken into consideration brings us 
the need to also think about how Instructional Design (DI) should govern the 
sequence of delivery of Learning Objects (OA) and activities to students [Filatro, 
2008 ; Vahldick and Kanul, 2010]. 
An ID should be planned and implemented with great care by those involved. 
Although the current e-learning process considers that the profile of the student 
should be taken into account in order to personalize the learning process, known 
systems and used today, such as Blackboard [Webb, 2010] and Moodle [Moodle, 
2011], are not as satisfactory in this sense [Dorça et al, 2011]. 
The purpose of this project is to finalize the development of the Authoring Tool 
for Instructional Design (ATID) and implement its integration with the Virtual 
Moodle Learning Environment [Moodle, 2011]. The ATID is an application that 
allows to construct the I 
 
Keywords: atid. instructional design. distance learning. learning analytics. 
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TÍTULO: Navegação e Visualização de Fotografias em Ambiente de Realidade 

Virtual 

Resumo 

O crescimento de tecnologias de interação mais avançadas, como touch screen 
em smartphones, é visível. A tecnologia de realidade virtual está cada vez mais 
presente nas aplicações digitais, como em jogos, aplicativos de viagem e 
planejadores de casas. As máquinas fotográficas, antes apenas encontradas em 
dispositivos com o propósito específico de capturar um momento, hoje podem 
ser encontradas nos celulares de pessoas no cotidiano. Visando atender os 
requisitos de classificação e armazenamento robusto de fotografias digitais, um 
sistema multi-dispositivo de interação e armazenamento para fotografias digitais 
foi desenvolvido, em trabalho anteriores. Buscando viabilizar e conhecer as 
tecnologias e aplicações de realidade virtual no contexto de fotografias digitais, 
este trabalho compreendeu a instanciação de uma aplicação em realidade virtual 
e o aprimoramento do cliente desktop desse sistema, de maneira a aprimorar e 
aplicar o design de interface de usuário, em funcionalidade e interação, e a 
facilitar a comunicação com a API do sistema para outros futuros clientes que a 
utilizarão. 
 
Palavras-chave: realidade virtual. Fotografias Digitais. 

TITLE: Navigating and Viewing Photographs in Virtual Reality Environment 

Abstract 

The growth of more advanced interaction technologies, such as touch sceen in 
smartphones, is visible. Virtual reality technology is increasingly present in digital 
applications, such as in games, travel apps and house planners. The cameras, 
previously only found in devices with the specific purpose of capturing a moment, 
can now be found on the cell phones of people in daily life. Aiming to meet the 
requirements of classification and robust storage of digital photographs, a multi-
device interaction and storage system for digital photographs was developed, in 
previous work. Seeking to make feasible and to know the virtual reality 
technologies and applications in the context of digital photographs, this work 
comprised the instantiation of an virtual reality application and the improvement 
of the desktop client of this system, in order to improve and apply the user 
interface design, in functionality and interaction, and to facilitate the 
communication with the system API for other future clients that will use it. 
 
Keywords: virtual reality. Digital photographs. 
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TÍTULO: Usando Aglomerados de Galáxias Ricos para Limitar a Matéria do 

Universo 

Resumo 

Os aglomerados de galáxias s˜ao os maiores objetos gravitacionalmente ligados, 
fornecendo uma amostra da composição do universo. Os mesmo são sistemas 
representativos do universo como um todo, nos dando dados sobre inúmeros 
parâmetros astrofísicos e cosmológicos. Neste trabalho apresentarei diversas 
formas de determinação de massa dos aglomerados. 
 
Palavras-chave: Aglomerados de Galáxias, Matéria Escura 

TITLE: Using Rich Galaxy Clusters to Constraint the Universe Matter 

Abstract 

Galactic clusters are the largest gravitationally bound objects, sample of the 
composition of the universe. They are systems representative of the universe as 
a whole, giving us astrophysical and cosmological parameters. In this site they 
presented the mass determination forms of the clusters. 
 
Keywords: Galaxy Clusters, Dark Matter 
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TÍTULO: Desenvolvimento de sistema mobile gratuito para aquisição de imagens 

e classificação por peneiras de sementes de milho e soja 

Resumo 

 

Para avaliação por meio da análise por imagem, as sementes foram colocadas 
em um fundo de material EVA de cor azul, juntamente com uma identificação 
(recorte de papel branco contendo as informações do lote e da repetição), e uma 
moeda de 10 centavos (real) que mede 20,0mm de diâmetro e serve como 
métrica. O sistema mobile gratuito para aquisição de imagens e classificação por 
peneiras de sementes de milho e soja, não está desenvolvido para mobile 
(smartphone), ele está disponível para desktop (computadores). As imagens 
foram capturadas a partir de um smartphone. As fotos foram tiradas de cima para 
baixo, em um angulo de 90 graus em relação ao fundo. As imagens obtidas foram 
analisadas pelo sistema de classificação digital por peneira. Será mostrada na 
tela junto com a própria imagem as porcentagens da quantidade de sementes 
nas peneiras ‘X’ (as peneiras são preenchidas pelo diâmetro de cada semente 
que consiste na imagem), e por fim, criando uma planilha no Excel de todos os 
dados retirados da imagem pelo classificador de sementes. 

 
 
Palavras-chave: Análise por imagens. Classificador digital. Classificador de 

Sementes. 

TITLE: Development of a free mobile system for image acquisition and 

classification by sieves of corn and soybean seeds 

Abstract 

Analysis of data by image, as the seeds were placed on a background of EVA 
material, and a 10 cent (real) coin. 20.0mm in diameter and serve as metric. The 
free mobile system for capturing images and sorting by corn and soybean seeds, 
is not developed for mobile (smartphone), it is available for desktop (computers). 
How images were captured from a smartphone. The photos were taken from top 
to bottom, at a 90 degree angle to the background. The images were analyzed 
by the digital sieve classification system. Be shown on the screen along with the 
image as the percentages of the amount of protein in the 'X' sieves (as the sieves 
are filled by the diameter of each seed in a sequence), and lastly, by creating a 
spreadsheet in Excel of all the data taken of the image by the seed sorter. 
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Keywords: Analysis by images. Digital sorter. Seed Sorter. 
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TÍTULO: Matheurística para os problemas da geometria e intensidade em IMRT 

Resumo 

Radioterapia é uma forma de tratamento de câncer por meio de radiação. Sua 
ideia fundamental é administrar uma dose de radiação direcionada ao tumor 
suficiente para destruí-lo, poupando órgãos saudáveis. O completo 
planejamento de um tratamento consiste em: (I) selecionar ângulos de feixes, (II) 
calcular a intensidade dos feixes, e (III) definir uma sequência de entrega da 
radiação (ACOSTA et al., 2008). Tais etapas podem ser abordadas como 
problemas de otimização NP-difíceis, tendo diferentes modelos matemáticos e 
uma variedade de algoritmos aplicáveis para tais. Em geral, tais propõem 
funções objetivo que penalizam excesso de radiação em tecidos saudáveis e 
insuficiência de dose no tumor. Após revisão da literatura, optou-se pela adoção 
do modelo presente em (OBAL, 2016), referente a (I) e (II), conhecidos como 
problema da geometria e da intensidade, respectivamente. É proposta uma 
hibridização entre a Busca Tabu acompanhada da técnica ejection chain com o 
método Simplex. Os dois métodos são empregados da mesma maneira que em 
(OBAL, 2016), mas destaca-se a diferenciação pela exploração da vizinhança 
por ejection chain, e pela exploração de conjuntos de feixes de diferentes 
tamanhos, além do reinício aleatório da solução. Para a avaliação do algoritmo 
proposto, são utilizados casos de teste adaptados de (BREEDVELD; HEIJMEN, 
2017). Os resultados sugerem que a abordagem proposta obtém tratamentos 
radioterápicos de melhor qualidade em comparação ao algoritmo de (OBAL, 
2016). 

 
Palavras-chave: Radioterapia. Seleção de feixes. Cálculo de intensidade. 

Matheurística 

TITLE: Matheuristic for geometry and intensity problems in IMRT 

Abstract 

Radiotherapy is a form of cancer treatment by means of radiation. Its fundamental 
idea is to administer a dose of radiation directed at the tumor sufficient to destroy 
it, sparing healthy organs. The complete planning of a treatment consists in: (I) 
to select beam angles, (II) to calculate beam intensities, and (III) defining a 
radiation delivery sequence (ACOSTA et al., 2008). Such steps can be 
approached as NP-hard optimization problems, having different mathematical 
models and a variety of algorithms applicable for such. In general, these propose 
objective functions that penalize excess radiation in healthy tissues and 
insufficient dose in the tumor. After literature review, the model present in (OBAL, 
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2016) was adopted. It addresses problems (I) and (II), known as geometry and 
intensity problem, respectively. It is proposed a hybridization between Tabu 
Search accompanied by the ejection chain technique with the Simplex method. 
The two methods are employed in the same way as in (OBAL, 2016), but stands 
out the exploration of the neighborhood by ejection chain, the exploration of 
beams sets of different sizes, besides the random-restart of the solution. For the 
evaluation of the proposed algorithm, test cases adapted from (BREEDVELD 
AND HEIJMAN, 2017) are used. The results suggest that the proposed approach 
obtains better quality radiotherapy treatments compared to the algorithm of 
(OBAL, 2016). 
 
Keywords: Radiotherapy. Beam selection. Intensity calculation. Matheuristics. 
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TÍTULO: GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE RISCOS DE 

DESASTRES 

Resumo 

O objetivo dessa pesquisa é contribuir para a gestão integrada do lixo e dos 
riscos de desastres, da cidade de Natal, RN, Brasil, propondo medidas para a 
integração das ações dos dois órgãos responsáveis pelas respectivas 
gestões. O bairro de Mãe Luíza foi selecionado como estudo de caso, devido 
ao desastre ocorrido lá, em junho de 2014, ocasionado por um conjunto de 
fatores: fortes chuvas, precariedade das instalações de drenagem e esgoto, 
relevo, dunas, construções inseguras etc, que provocaram enxurradas, colapso 
da infraestrutura e edificações, deslizamentos de terra e uma imensa 
cratera. Verificou-se que uma quantidade de lixo descartado foi arrastada pela 
água da chuva, obstruiu a tubulação de drenagem pluvial e se acumulou nas 
encostas, contribuindo para o deslizamento de terra. As entrevistas com agentes 
e gestores dos dois órgãos e as análises do sistema de coleta de lixo, dos Pontos 
de Descarte de Resíduos-PDRs e dos Pontos de Acumulação de Resíduos-
PARs demonstraram que os dois órgãos atuam separadamente, que há 
problemas de gestão e operacionais e que há locais onde a coleta de lixo e a 
limpeza programada devem ser priorizadas. Identificou-se, ainda, que a 
comunicação entre os dois órgãos existe, somente, em situações de iminência 
de desastres ou durante a fase de resposta. Também, que não há planejamento 
e ações conjuntas e coordenadas entre os dois órgãos, aumentando os riscos 
de desastres na cidade de Natal, confirmando a necessidade de integração. 
 
Palavras-chave: Desastre. Risco. Resíduo. Lixo. Gerenciamento. Gestão. 

TITLE: INTEGRATED MANAGEMENT OF SOLID WASTE AND DISATER 

RISKS 

Abstract 

The objective of this research is to enable the integrated preparation of the agents 
of the governmental organs of waste management and disaster risk management 
of Natal city, RN, Brazil, and to propose improvements in waste management, in 
a preventive and emergency manner. The neighborhood of Mãe Luíza was 
selected as a case study, due to the disaster that occurred there in June 2014, 
caused by a number of factors: heavy rains, precarious drainage and sewage 
facilities, relief, dunes, unsafe construction, etc., that caused floods, infrastructure 
and buildings collapse, landslides and a huge crater. It was found that a quantity 
of discarded garbage was washed away by rainwater, obstructed the storm drain 
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pipe and accumulated on the slopes, contributing to landslide. Interviews with 
agents and managers of the two agencies and analyzes of the waste collection 
system, the Waste Disposal Points-WDPs and the Accumulation Points of 
Residual-APRs have shown that the two bodies act separately, that there are 
operational and management problems and that there are places where garbage 
collection and scheduled cleaning should be prioritized. It was also identified that 
communication between the two agencies only exists in situations of imminent 
disasters or during the response phase. Also, there is no planning and joint and 
coordinated actions between the two bodies, increasing the risk of disasters in 
Natal city, confirming the need for integrated management. 
 
Keywords: Disaster. Risk. Solid Waste. Garbage. Management. 
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TÍTULO: Estudo comparativo do processamento de sinais em grafos e em 

domínios regulares 

Resumo 

As técnicas consagradas para a análise de dados incluem a análise de Fourier 
(série, transformada, discreta, janelada), Laplace e a transformada Z, wavelets, 
PCA, etc. O estudo dessas ferramentas é focado em domínios com topologia 
simples, como os espaços afins. O processamento de sinais em grafos 
generaliza esses domínios para dar conta das relações complexas entre os 
dados. Seu estudo se apresenta como uma ferramenta promissora para a 
análise de dados. Neste plano de trabalho, nós iniciamos um estudo do 
formalismo de processamento de sinais em grafos na tentativa de aprimorar a 
qualidade da análise de dados oriundos de nossos projetos de pesquisas. 
 
Palavras-chave: processamento digital de sinais; grafos. 

TITLE: A comparative study of graph signal processing and classical analysis in 

regular domains 

Abstract 

Classical tools in data analysis include Fourier analysis (series, transform, 
discrete and windowed versions), Laplace and Z transform, wavelets, PCA, etc. 
The study of such techniques is focused on domains with a simple topology, such 
as affine spaces. Graph signal processing extends the classical concepts to 
irregular domains which come out from datasets with a network structure. In this 
project, we start the study of this emerging field aiming to use its tools in our 
research problems. 
 
Keywords: digital signal processing; graphs. 
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TÍTULO: Catálise de xilanases GH11: Um estudo por química computacional 

Resumo 

As Xilanases (E.C. 3.2.1.8) são enzimas produzidas por vários tipos de 
microrganismos, desde fungos a leveduras e bactérias. Essas macromoléculas 
vem ganhado o foco nos processos industriais biotecnológicos, mais 
recentemente, na produção de combustíveis a partir da biomassa (etanol de 2° 
geração). Neste contexto, um conjunto de enzimas deve ser aplicado durante 
todo o processo (rota enzimática), e as xilanases compõem o grupo das enzimas 
utilizadas. As xilanases são chamadas de enzimas acessório pois hidrolisam a 
xilana, possibilitando o acesso à celulose, que por outras vias enzimáticas, 
produzirá o etanol. Simulações de potenciais híbridos (QC/MM) foram utilizadas 
para avaliar as propriedades energéticas da reação catalítica de uma xilanase 
da família GH11 com um fragmento de xilana (xilobiose). O mecanismo 
resultante das simulações apresenta algumas semelhanças com trabalhos 
encontrados na literatura. Observa-se a quebra da ligação beta1-4 da xilobiose 
com posterior liberação de resíduos de xilose a partir de uma protonação feita 
por um resíduo ácido da proteína. 
 
Palavras-chave: Enzima.QC/MM.Catálise.Xilanases. 

TITLE: Catalisys of xylanases GH11: A study by computatational chemistry 

Abstract 

Xylanases (E.C. 3.2.1.8) are enzymes produced by various types of 
microorganisms, from fungi to yeast and bacteria. These macromolecules have 
gained focus on industrial biotechnological processes, more recently, on the 
production of biofuels (2nd generation ethanol). In this context, enzymes are 
applied throughout the process (enzymatic route), and xylanases constitute the 
group of enzymes employed. Xylanases are called accessory enzymes because 
they hydrolyse xylan, allowing an easy access to cellulose, which through other 
enzymatic routes, will produce ethanol. Hybrid potential simulations (QC / MM) 
were used to evaluate the energetic properties of the catalytic reaction of a 
xylanase from the GH11 family with a xylan (xylobiose) fragment. The mechanism 
resulting from the simulations presents some similarities with that one reported in 
the literature. It is observed the breaking of the beta1-4 bond in the xylobiose with 
subsequent release of xylose residues from a protonation performed by an acid 
residue of the protein. 
 
Keywords: Enzyme.QM/MM.Catalisys.Xylanases 
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TÍTULO: Desenvolvimento da integração da ferramenta Authoring Tool for 

Instructional Design - ATID com o AVA Moodle 

Resumo 

A ATID - Authoring Tool for Instructional Design é uma ferramenta planejada para 
ser independente podendo assim ser integrada ao Ambiente Virtual de 
Aprendizagem que se deseja utilizar (Medeiros et al., 2015). Essa integração é 
realizada por Web Services, o que permite as mudanças necessárias para 
adaptação ao ambiente. Assim, tais conceitos devem ser bem planejados para 
que a integração ocorra de forma a obter os dados necessários para o 
acompanhamento do aluno, dados relevantes para o Design Instrucional (Filatro, 
2010) e que geram a base para a aplicação de técnicas de Learning Analytics 
(Elias, 2011). Desta forma, o ambiente escolhido para a realização da primeira 
integração foi o ambiente Moodle, devido ser um ambiente de código aberto e 
utilizado por um grande número de instituições que o utilizam. 
 
Palavras-chave: ATID, Moodle, Web Service, Design Instrucional 

TITLE: Development of the integration of the tool Authoring Tool for Instructional 

Design - ATID with AVA Moodle 

Abstract 

The ATID - Authoring Tool for Instructional Design is a tool designed to be 
independent so it can be integrated into the Virtual Learning Environment that 
one wishes to use(Medeiros et al., 2015). This integration is performed by Web 
Services, which allows the changes to be necessary for adaptation to the 
environment. Thus, such concepts must be well planned for the integration to 
take place in order to obtain the necessary data for the follow-up of the student, 
data relevant to the Instructional Design (Filatro, 2010) and that generate the 
basis for the application of techniques of Learning Analytics (Elias, 2011). In this 
way, the environment chosen for the first integration was the Moodle 
environment, due to being an open source environment and used by a large 
number of institutions that use it. 
 
Keywords: ATID, Moodle, Web Service, Design Instructional 
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TÍTULO: "Dispositivo gerador de plasma DBD (pressão atmosférica) para 

aplicação biomédica." 

Resumo 

A presente revisão literária objetiva-se na realização de uma breve introdução 
da tecnologia do plasma, abordando toda sua temática, desde seu histórico aos 
mecanismos de ação, assim como suas principais formas de obtenção em 
laboratório e seu uso em diferentes especialidades na odontologia, medicina e 
engenharia. No entanto, apesar das pesquisas recentes na área, os 
equipamentos ainda não estão disponíveis rotineiramente para uso clínico, mas 
estudos apontam que o quarto estado da matéria quando utilizado a temperatura 
ambiente, mostra-se como uma inovação promissora, apresentando atividade 
antimicrobiana, efeitos positivos em relação à adesão, clareamento dental e 
osseointegração, sem gerar danos ao tecido oral. Apresentaremos algumas 
formas de obtenção de plasma, as mais solicitadas e com mais possíveis 
aplicações, como, o plasma de Descarga por Barreira Dielétrica (DBD) que tem 
sido fortemente estudado para aplicações biomédicas, odontológicas, auxiliando 
no processo de tratamento de câncer, remoção de tecido cariado, cicatrização, 
esterilização, dentre outras. 
 
Palavras-chave: Plasma, Tecnologia do plasma, Plasma na Odontologia. 

TITLE: "DBD (atmospheric pressure) plasma generator for biomedical 

application." 

Abstract 

The present literary revision aims at the realization of a brief introduction of 
plasma technology, addressing its entire theme, from its history to the 
mechanisms of action, as well as its main forms of obtaining in the laboratory and 
its use in different specialties in dentistry, medicine and engineering. However, 
despite the recent research in the area, the equipment is not yet routinely 
available for clinical use, but studies indicate that the fourth state of the matter 
when used at room temperature, is shown as a promising innovation, presenting 
antimicrobial activity, positive effects in relation to adhesion, tooth whitening and 
osseointegration, without causing damage to oral tissue. We will present some 
forms of obtaining plasma, most requested and with more possible applications, 
such as the Plasma of Discharge by Dielectric Barrier (DBD) that has been 
strongly studied for biomedical, dental applications, assisting in the process of 
cancer treatment, removal of carious tissue, scarring, sterilization, among others. 
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TÍTULO: Problema de Sturm-Liouville e aplicações no slackline. 

Resumo 

O presente trabalho relata o problema de Sturm-Liouville e algumas de suas 
propriedades. Também apresentaremos um exemplo que ilustra a maneira como 
as equações de Sturm-Liouville aparecem na física matemática através da 
modelagem do Slackline com o método de separação de variáveis. 
 
Palavras-chave: Sturm-Liouville. Slackline. Equação da Onda. 

TITLE: Sturm-Liouville Problem and Applications in Slackline 

Abstract 

The present work describes the Sturm-Liouville problem and some their 
properties. Moreover, we exhibit a example in order to illustrate as Sturm-Liouville 
equations appears in mathematical physics through the Slackline modelling by 
variable separation method. 
 
Keywords: Sturm-Liouville. Slackline. Wave Equation 
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TÍTULO: TESTANDO A EFICÁCIA DO SOURCE SCANNING ALGORITHM 

(SSA) na localização de eventos sísmicos com baixa razão sinal-ruído 

Resumo 

 

Este estudo testa a efetividade do Source Scanning Algorithm (SSA), um método 
de localização hipocentral, que não requer a identificação visual das fases 
sísmicas no sismograma. O SSA discretiza o tempo e a região de interesse em 
um vetor 4D e, para cada ponto do grid e tempo de origem, um valor de brilho 
calculado (através do empilhamento dos sismogramas). Foi verificado a 
efetividade do algoritmo em diversas situações de ruído, na disposição dos 
arranjos das estações sismográficas e variação no modelo de velocidade. O SSA 
foi testado em dados semissintéticos. O evento sísmico foi representado pelo 
pulso de Ricker com frequência central de 30Hz. Para simular sismogramas reais 
foi adicionado aos sismogramas sintéticos ruído real registrado por estações 
sismográficas. Sendo os registros de ruídos cedidos pelo LabSis - Laboratório 
Sismológico – UFRN. Ao final das análises, verificou-se que o algoritmo 
apresenta bons resultados para baixa razão sinal-ruído, porém necessita de 
refinamento em termos de resolução vertical. 

 
 
Palavras-chave: Localização hipocentral. Source Scannig Algorithm. Dado 

semissintético 

TITLE: TESTING THE EFFECTIVENESS OF SOURCE SCANNING 

ALGORITHM (SSA) in the location of seismic events with low signal-to-noise ratio 

Abstract 

 

This study tests the effectiveness of the Source Scanning Algorithm (SSA), a 
hypocentral location method, which does not require the visual identification of 
the seismic phases in the seismogram. The SSA discretizes the time and region 
of interest in a 4D vector and, for each grid point and origin time, a brightness 
value (seismograms stacking) is calculated. It was verified the effectiveness of 
the algorithm in several noise situations, the arrangement of the seismographic 
stations arrays and variation in the velocity model. The SSA was tested in semi-
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synthetic data. The seismic event was represented by the Ricker pulse with a 
central frequency of 30Hz. To simulate real seismograms, real noise recorded by 
seismographic stations was added to synthetic seismograms. The noise registers 
are provided by LabSis - Laboratório Sismológico - UFRN. At the end of the 
analyzes, it was verified that the algorithm presents good results for low signal-
to-noise ratio, but needs refinement in terms of vertical resolution. 

 
 
Keywords: Hypocentral location. Source Scannig Algorithm. Semi-synthetic data. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de circuitos e drives de dispositivos microcontrolados 

para monitoramento de sensores usados no Gerenciador Inteligente de 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

Resumo 

O projeto em questão tem como objetivo geral criar um equipamento que realize 
a gestão das instalações elétricas de baixa tensão de maneira eficiente e 
automática, visando uma melhor qualidade da energia, além da redução de 
custos para os consumidores. Tendo isto em mente, o projeto visa monitorar uma 
série de grandezas em um quadro de distribuição de energia elétrica, a fim de 
acompanhar suas variações e gerar dados de consumo, fator de potência, 
qualidade de energia, dentre outros, e a partir dessas informações realizar as 
devidas melhorias necessárias na instalação ou até hábitos do consumidor. Além 
do monitoramento, este trabalho almeja também criar um sistema de proteção e 
controle, que a partir dos dados gerados, possa acionar dispositivos como 
chaves e outros. Para realizar o monitoramento das grandezas são utilizados 
diversos sensores, que enviam sinais para um microcontrolador PIC, da 
fabricante Microchip. Esses sinais precisam ser lidos e convertidos para um valor 
representativo para o usuário. Nesse ponto, tem-se o desenvolvimento dos 
circuitos e drives, eles são responsáveis por receber os valores que chegam dos 
sensores e condicioná-los para as grandezas desejadas. 
 
Palavras-chave: Microcontrolador.Drives.Monitoramento.Gestão.Instalações 

Elétricas 

TITLE: Development of circuits and microcontroller device drivers for monitoring 

sensors used in the Intelligent Manager of Low Voltage Electrical Installations 

Abstract 

The project in question has as general objective to create an equipment that 
realizes the management of the low voltage electrical installations in an efficient 
and automatic way, aiming at a better quality of the energy, besides reducing 
costs for the consumers. With this in mind, the project aims to monitor a series of 
quantities in an electric power distribution framework in order to monitor its 
variations and generate data on consumption, power factor, power quality, 
among others, and from this information make the necessary improvements in 
the installation or even consumer habits. In addition to monitoring, this work also 
aims to create a system of protection and control, which from the data generated, 
can trigger devices such as keys and others. In order to realize the monitoring of 
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the quantities, several sensors are used, which send signals to a microcontroller 
PIC, of the manufacturer Microchip, these signals need to be read and converted 
to a representative value for the user. This is where the development of circuits 
and drives enters, they are responsible for receiving the values that arrive from 
the sensors and conditioning them to the desired quantities. 
 
Keywords: Microcontroller.Drives. Monitoring.Management. Electrical 

Instalations 
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TÍTULO: Algoritmos aplicados ao projeto de redes de distribuição - uma 

modelagem por árvores 

Resumo 

 

O problema de projetar redes de distribuição pode ser facilmente modelado pelo 
problema da árvore geradora mínima quadrática. Este trabalho estuda 
algoritmos metaheurísticos da literatura que resolvem este problema, além de 
propor uma nova solução. A solução proposta não obteve resultados melhores 
que os da literatura. 

 
 
Palavras-chave: árvore geradora mínima quadrática, metaheurística 

TITLE: Algorithms applied to the distribution network design problem - a tree 

modeling 

Abstract 

 

The problem of designing distribution networks can easily be modelled by the 
quadratic minimum spanning tree problem. This work studies metaheuristic 
algorithms present in the literature that solve this problem, and proposes a new 
solution. The solution proposed did not obtain better results than the ones found 
in the literature. 

 
 
Keywords: quadratic minimum spanning tree, metaheuristic 
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TÍTULO: "DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

ODONTOLÓGICO PARA REGISTRO OCLUSAIS DE FORMA DIGITAL." 

Resumo 

Oclusão é o ramo da odontologia que trata as relações de mordida entre a arcada 
dentária superior com a inferior e suas implicações em estruturas anexas 
(dentes, gengiva, ossos, músculos, ligamentos, articulação temporomandibular). 
Em uma oclusão fisiológica ou orgânica, no final do fechamento mandibular, a 
ação dos músculos elevadores promove o assentamento dos côndilos nas 
fossas mandibulares do osso temporal, denominado posição de relação cêntrica 
(RC), coincidente com o máximo de contatos dentários posteriores bilateral, 
denominado máxima intercuspidação (MI) ou oclusão dentária. Como resultado 
a mandíbula assume posição estável denominada oclusão em relação cêntrica 
(ORC), na dimensão vertical de oclusão (DVO). Em seguida o relaxamento dos 
músculos elevadores gera a dimensão vertical de repouso (DVR). Este trabalho 
tem por finalidade desenvolver um dispositivo capaz de auxiliar o profissional em 
obter os contatos oclusais de forma digital , ou seja, fornecer localização, 
distribuição, número, sequência e intensidade, além de armazená-los, para que 
possam ser mantidos após a reabilitação do paciente. Fazendo com que o 
responsável tenha certeza que os contatos oclusais foram reestabelecidos com 
exatidão, como resultado, tomar a mais correta decisão sobre como proceder 
para a reabilitação do paciente, reduzindo as chances de erro nos ajustes 
oclusais. 

 
Palavras-chave: Oclusão, Dispositvo para registros oclusais, Registros oclusais 

TITLE: "DEVELOPMENT AND VALIDATION OF DENTAL EQUIPMENT FOR 

OLYMPIC DIGITAL REGISTRATION." 

Abstract 

Occlusion is the branch of dentistry that treats the bite relationships between the 
upper and lower dental arches and their implications in adjacent structures (teeth, 
gingiva, bones, muscles, ligaments, temporomandibular joint). In a physiological 
or organic occlusion, at the end of the mandibular closure, the action of the 
elevating muscles promotes the condyle settling in the mandibular fossa of the 
temporal bone, called the centric relation position (CR), coinciding with the 
maximum bilateral posterior maximal intercuspidation (IM) or dental occlusion. 
As a result the mandible assumes a stable position called occlusion in centric 
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relation (ORC), in the vertical dimension of occlusion (OVD). Then the relaxation 
of the lifting muscles generates the vertical resting dimension (DVR). The aim of 
this work is to develop a device capable of assisting the professional in obtaining 
the occlusal contacts in digital form, that is, providing location, distribution, 
number, sequence and intensity, and storing them, so that they can be 
maintained after rehabilitation of the patient. Making sure that the occlusal 
contacts were reestablished with accuracy, as a result, to make the most correct 
decision on how to proceed to the rehabilitation of the patient, reducing the 
chances of error in the occlusal adjustments. 
 
Keywords: Occlusion, Reservoir for occlusal records, Occlusal records 
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TÍTULO: Modelagem e identificação de mini-robôs móveis, levando em conta o 

tempo de atraso 

Resumo 

Este trabalho apresenta a modelagem e identificação do sistema de mini-robôs 
com restrição não holonômica com duas rodas de acionamento diferencial, 
utilizando a estratégia da mudança de variáveis de controle x, y e theta para d e 
theta para obter um modelo linear, onde d é o movimento linear do robô. Essa 
estratégia permitiu o desaparecimento da restrição não holonômica, 
possibilitando que a teoria de controle linear possa ser utilizada para projetar o 
controle desse tipo de robô. Para a identificação do modelo, utilizou-se do critério 
de Akaike para decidir o melhor candidato, além de testes práticos para tentar 
medir o atraso. Os testes experimentais foram feitos com os robôs da Equipe 
Poti de Futebol. 
 
Palavras-chave: Identificação de sistema, modelagem dinâmica, futebol de 

robôs. 

TITLE: Modeling and identification of mobile mini-robots, taking into account time 

delay 

Abstract 

This work presents the modeling and identification of mini-robots with 
nonholonomic restriction with two differential drive wheels, using the strategy of 
changing control variables x, y and theta to d and theta to obtain a linear model, 
where d is the linear displacement of the robot. This strategy allowed the 
disappearance of the non-holonomic restriction, allowing linear control theory to 
be used to design the control of this type of robot. To identify the model, Akaike's 
criterion was used to decide the best candidate, as well as practical tests to try to 
measure the delay. The experimental tests were done with the robots of Poti 
Soccer Team. 
 
Keywords: System identification, dynamic modeling, robot soccer. 
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TÍTULO: Modelagem Computacional e Experimental da Injeção de Suspensões 

em Meios Porosos. 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo a modelagem matemática, numérica e 
implementação computacional de equações diferenciais hiperbólicas a partir do 
método de volumes finitos pela abordagem de LxF, NT e KT. Para validar a 
eficiência dos métodos, 3 equações hiperbólicas distintas foram testadas e 
comparadas com a solução analítica e entre si. Das abordagens testadas, o 
método do KT se mostrou superior aos outros, mantendo a coerência com 
inúmeros trabalhos anteriores realizados nesse âmbito. 
 
Palavras-chave: Volumes finitos, KT, NT, Lax-Friedrichs, Equações hiperbólicas 

TITLE: Computational and Experimental Modeling of Injections of Suspensions 

in Porous Media 

Abstract 

The objetive of this work is to conduct a mathematical modeling, numerical 
modeling and a implementation of hyperbolic partial differencial equations 
according to the method of finite volume via LxF, NT and KT approaches. In order 
to validade the effiency of the methods, 3 different hyperbolic equations were run 
and compared to analytical solutions and with one another. Out of the 3 
aprroaches tested, KT showed itself to be superior over all others, as coherently 
observed in previous works. 
 
Keywords: Finite volume, KT, NT, Lax-Friedrichs, Hyperbolic Equations 
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TÍTULO: A via Láctea Extrema: Medindo Linhas de Absorção nos Espctros de 

Estrelas de Alta Massa 

Resumo 

No presente trabalho, foram coletadas imagens de cerca de 50 estrelas do tipo 
O e B, conhecidas como estrelas de Alta Massa, para redução e análise de 
dados espectrais. Tais análises se deram por meio de métodos computacionais, 
com utilização de softwares voltados para astrofísica e espectroscopia, visando 
a extração dos espectros e coleta de dados das linhas de Balmer de absorção e 
emissão no intervalo ótico(3900 -4950 Ångströns), em que foi possível em 
segundo plano a busca por sistemas de estrelas binárias. Com isso, obtivemos 
outras informações por meio de consultas em bancos de dados astronômicos, o 
que nos permitiu reunir o que foi pesquisado em bibliotecas de dados dos 
espectros extraídos baseadas no comprimento de onda das linhas de Balmer, 
para que seja possível a utilização dessas em outras linhas de pesquisa 
científica. 
 
Palavras-chave: Estrelas do tipo O e B,Espectroscopia,Linhas de Balmer 

TITLE: Extreme Milky Way: Measuring absorption lines in OB stars spectre. 

Abstract 

In the present work, images of about 50 OB stars, also known as high mass stars, 
were collected for reduction and analysis of spectral data. These analyzes were 
carried out using computational methods, with software aimed at astrophysics 
and spectroscopy, aiming the extraction of the spectra and data collection of the 
absorption and emission Balmer lines in the optical range (3900 -4950 
Ångströns). By means of queries in astronomical databases, that allowed us to 
gather the results of the research in data libraries of extracted spectra based on 
the wavelength of the Balmer lines, so that it is possible to use these in future 
lines of scientific research 
 
Keywords: OB stars,Spectroscopy,Balmer lines 
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TÍTULO: Avaliação do Efeito do Intemperismo no Comportamento Mecânico de 

um Geotêxtil 

Resumo 

O contínuo uso de geossintéticos nas soluções de engenharia ocasiona a 
necessidade de se estudar e avaliar suas propriedades quando aplicados nas 
mais diversas situações. Em aplicações nas quais se pressupõe a exposição de 
geossintéticos a céu aberto por longos períodos, a avaliação do comportamento 
do material submetido a agentes climáticos ganha uma maior importância. É o 
caso de aplicação de geotêxteis em barreira de sedimentos, na qual a origem 
polimérica dos geotêxteis gera uma alta sensibilidade aos efeitos climáticos, 
principalmente às altas concentrações de radiação UV. Dessa forma, esse 
estudo avalia a degradação de geotêxteis tecidos de polipropileno aplicados em 
uma área de dunas localizada na cidade de Natal/RN. Para a avaliação desse 
processo de degradação foram feitos ensaios de exposição baseados na ASTM 
D5970, considerando algumas recomendações presentes na ISO877. Foram 
realizados também o acompanhamento das condições climáticas locais através 
da estação meteorológica do INMET localizada na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Ensaios de tração do tipo faixa estreita e grab test, 
segundo a ASTM D5035 e ASTM D5034, foram conduzidos em amostras de 
controle (sem exposição) e em amostras após 4 meses de exposição. A 
temperatura superficial das amostras foi ainda determinada durante o período de 
exposição com a utilização de termômetro de infravermelho. Os resultados 
obtidos demonstraram que após 4 meses de exposição houve uma perda na 
resistência 
 
Palavras-chave: Geotêxteis de polipropileno. Degradação. Exposição ao ar livre. 

TITLE: Evaluation of the Effect of Weathering on the Mechanical Behavior of a 

Geotextile 

Abstract 

 

The constant use of the geosynthetics in engineering solutions causes the need 
to evaluate their properties when applied in the most different situations. In 
applications where outdoor exposure of geosynthetics occurs for long-term 
periods, the evaluation of the material performance subjected to weathering 
degradation is more important. For geotextile application as sediment control 
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barrier, the polymeric origin of the geotextiles causes a high sensitivity to the 
weathering conditions, particularly considering high concentrations of UV 
radiation. Thus, this study evaluates the degradation of a polypropylene woven 
geotextile at a dune area located in the city of Natal/ RN. For the evaluation of 
this degradation process, exposure degradation tests were performed based on 
ASTM D5970, considering some recommendations in accordance to ISO877. 
Monitoring of local weathering conditions was also carried out using the INMET 
meteorological station located at the Federal University of Rio Grande do Norte 
(UFRN). Narrow-strip tensile tests and grab tests were conducted according to 
ASTM D5035 and ASTM D5034 for control samples (without exposure) and for 
samples after 4 months of exposure. The sample temperature was also 
monitored over time using an infrared thermometer. The results showed that after 
4 months of exposure there was a reduction of material tensile strength as well 
as a decreasing its stiffness. 

 
 
Keywords: Polypropylene Geotextiles. Degradation. Outdoor exposure. 
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TÍTULO: Implementação do Módulo de Learning Analytics da ferramenta ATID 

Resumo 

Técnicas de Learning Analytics permitem, além de analisar informações sobre o 
desempenho de alunos, extrair e analisar informações sobre o andamento de 
uma disciplina. A partir das análises realizadas nos dados do perfil do estudante, 
do modelo de Design Instrucional definido e nas informações de aprendizagem 
produzidas durante o aprendizado, o professor/tutor pode aplicar melhorias em 
sua disciplina (Elias, 2011). 

 

A ATID - Authoring Tool for Instructional Design é uma ferramenta que permite a 
edição e o acompanhamento do aluno que realiza cursos em ambientes virtuais 
de aprendizagem (Nunes e Schiel, 2011). Desta forma, a ATID armazena 
informações sobre essa execução do curso, sendo então, uma base poderosa 
de dados para a análise da aprendizagem do aluno. 

 
Palavras-chave: ATID, Moodle, Web Service, Design Instrucional 

TITLE: Implementation of the Learning Analytics Module of the ATID tool 

Abstract 

 

Learning Analytics techniques allow, in addition to analyzing information about 
student performance, extracting and analyzing information about the progress of 
a course. From the analysis of the student profile data, the defined Instructional 
Design model and the learning information produced during the learning, the 
teacher / tutor can apply improvements in his / her discipline (Elias, 2011). The 
ATID - Authoring Tool for Instructional Design is a tool that allows the editing and 
the accompaniment of the student who takes courses in virtual learning 
environments (Nunes and Schiel, 2011). In this way, the ATID stores information 
about this execution of the course, being, then, a powerful data base for the 
analysis of the student's learning. 

 
 
Keywords: ATID, Moodle, Web Service, Design Instrucional 
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TÍTULO: ESTUDO DA PERDA DE SOLO EM PARCELAS EXPERIMENTAIS 

Resumo 

A pesquisa "Estudo da perda de solo por parcelas experimentais" visou monitorar 
a simulação de ambientes com solos susceptíveis a erosão com o objetivo de 
medir o transporte de sedimentos causado pelo escoamento superficial durante 
as chuvas. Esse estudo foi aplicado como trabalho de iniciação cientifica para o 
qual foram utilizadas duas parcelas experimentais localizadas na Estação 
Climatológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. As 
condições da cobertura vegetal nas duas parcelas, uma com vegetação e a outra 
inicialmente com o solo exposto, foram observadas para avaliar à erodibilidade 
do solo arenoso em um terreno de baixa inclinação, medindo em torno de 3%. 
Os resultados mostraram que no início das chuvas há mais escoamento e 
transporte de sedimentos na parcela sem cobertura vegetal, refletindo um maior 
potencial de desagregação de partículas do solo na referida parcela. Esse 
processo, pelo que foi observado, tende a diminuir à medida que a vegetação 
vai se desenvolvendo na parcela inicialmente sem vegetação e na parcela 
mantida com vegetação, conforme a intensidade e frequência das chuvas, 
também pode ocorrer escoamento, mas sem perda significativa de partículas do 
solo. Pelo que foi observado considera-se que essa análise, de caráter 
preliminar, precisa ser melhor investigada com outras pesquisas. 
 
Palavras-chave: Perda de solo, precipitação, parcelas experimentais. 

TITLE: STUDY OF SOIL LOSS IN EXPERIMENTAL PLOTS 

Abstract 

The study "Soil loss study by experimental plots" was aimed at monitoring the 
simulation of environments with soil susceptible to erosion in order to measure 
sediment transport caused by surface runoff during rains. This study was applied 
as a scientific initiation work for which two experimental plots located at the 
Climatological Station of the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN 
were used. The vegetation cover conditions in the two plots, one with vegetation 
and the other initially with the exposed soil, were observed to evaluate the 
erodibility of the sandy soil in a low slope terrain, measuring around 3%. The 
results showed that at the beginning of the rains there is more flow and transport 
of sediments in the plot without vegetation cover, reflecting a greater potential of 
soil particle disintegration in said plot. This process, as observed, tends to 
decrease as the vegetation develops in the initially vegetated plot and in the 
vegetated portion, depending on the intensity and frequency of the rains, flow can 
also occur, but without significant loss of particles from soil. From what has been 
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observed, it is considered that this preliminary analysis needs to be better 
investigated with other research. 
 
Keywords: Soil loss, rainfall, experimental plots. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um código computacional para análise de 

elementos de contraventamento 

Resumo 

O presente trabalho dá continuidade ao projeto de pesquisa PIG13794-2016 – 
Análise de estruturas de contraventamento em concreto armado. Para o 
desenvolvimento do código computacional, conforme proposto nesse projeto, 
faz-se necessário desenvolver um estudo acerca do método a ser aplicado, o 
Método dos Elementos Finitos (MEF). Para isso, iniciou-se um estudo específico 
sobre modelos matemáticos com o intuito de se obter um modelo matemático 
simples, mas com boa representatividade do comportamento tridimensional do 
elemento estrutural para servir de base à programação. Foram considerados 
modelos matemáticos com grau de complexidade crescente para representar os 
pilares-parede com geometria em formato U, tendo sido utilizados o programa 
acadêmico FTOOL e o código comercial ADINA para as análises. Os resultados 
obtidos foram comparados aos analíticos e demonstraram que os modelos 
elaborados com elementos de casca produziram resultados com boa 
concordância; contudo, o modelo composto por elementos de vigas verticais 
ainda requer ajustes para representar adequadamente o comportamento da 
estrutura. 
 
Palavras-chave: Pilar-parede. Modelos matemáticos. Método dos Elementos 

Finitos. 

TITLE: DEVELOPMENT OF A COMPUTATIONAL CODE FOR ANALYSIS OF 

BRACING STRUCTURES 

Abstract 

The present work continues the research project PIG13794-2016 - Analysis of 
bracing structures in reinforced concrete. For the development of the 
computational code, as proposed in this project, it was necessary to study the 
numerical method to be applied on it: the Finite Element Method (FEM). So, a 
specific study about mathematical models had been initiated in order to obtain a 
simple mathematical model which representation of the three-dimensional 
behavior of the structural element could be used as the basis for the code. 
Mathematical models with increasing degree of complexity were used to idealize 
the U-shaped shear walls on analysis using the academic code FTOOL and the 
commercial code ADINA. The results obtained were compared to those obtained 
by analytical solutions and showed that considering the three-dimensional 
models, the one based on shell elements produced results with a good 
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agreement with the expected solution. However, the model of vertical beam 
elements still needs adjustments to adequately reproduce the behavior presented 
by the real structure. 
 
Keywords: Shear wall. Mathematical models. Finite Element Method. 
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TÍTULO: - ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE PRODUÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA JANGADA 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo realizar o projeto de uma embarcação com 
melhorias estruturais promovendo maior estabilidade e melhor flutuabilidade, 
tendo como principal objetivo aumentar a segurança na prática da pesca a partir 
da transferência do conhecimento à comunidade alvo. Serão gerados desenhos 
técnicos a partir do projeto 3D em CAD, os desenhos servirão como gabaritos 
para a construção de futuras jangadas em escala real junto com a utilização de 
polímeros acessíveis como o isopor. Serão também criados os manuais para 
manutenção da jangada para garantir vida longa a embarcação. 
 
Palavras-chave: Jangada, CAD, Desenho técnico, Hidrodinâmica, Embarcações 

miúdas 

TITLE: Elaboration of technichal documentation of production and maintenance 

of raft 

Abstract 

The research has as it’s objective to make a project of a small sized boat(raft) 
with structural improvements giving better stability and fluctuability, while having 
as it’s main objective the improve of security of fishermen on the fishing activity 
by tranfering the knowledge to the target community. Technical drawings will be 
generated from the 3D project in CAD. The drawings will be employed as 
blueprints for construction of future rafts in real size althogether with the use of 
accecible polymers like styrofoam. Also a maintenance guide will be made to 
grant a longer life to the ship. 
 
Keywords: Raft, CAD, Technical Drawing, Hydrodinamics 
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TÍTULO: Design de Interface e de Interação para Sistemas Multi-Dispositivo 

Aplicado a um Ecossistema de Fotografias Digitais 

Resumo 

Com o desenvolvimento das tecnologias, se tornou cada vez mais frequente o 
uso de diversos tipos de dispositivos, que por sua vez, têm dado suporte a 
diferentes plataformas. Por este motivo, tem sido buscado cada vez mais 
desenvolver projetos de interfaces gráficas que se apliquem em diferentes 
dispositivos e que funcionem de forma unificada e coesa, garantindo uma 
experiência de uso coerente. Este trabalho busca atender a esta necessidade, 
com o uso de conceitos de design de IHC, tais como análise e modelagem de 
tarefas e usuário, aplicados a uma plataforma para a visualização de fotografias 
digitais, o Âmbar. O uso destes conceitos no desenvolvimento da plataforma 
Âmbar, proporcionou a adaptação da interface desenvolvida no para o quadro 
digital, para uma versão desktop que nomeamos de Âmbar Viewer, desenvolvida 
em conjunto com a equipe de desenvolvimento. 

  

 
 
Palavras-chave: Multi-dispositivo, design de interfaces 

TITLE: Interface Design and Interaction for Multi-Device Systems Applied to a 

Digital Photo Ecosystem 

Abstract 

With the development of technologies, more and more frequent use of different 
types of technologies, which, in turn, have support for different platforms. For this 
reason, it has been increasingly sought to develop graphic interface projects that 
are applied in different devices and that work in a unified and cohesive way, 
guaranteeing an experience of coherent use. This work tries to answer this 
question, using the IHC design concepts, such as the analysis and the modeling 
of tasks and the user, a platform for visualization of digital images, mbar. The use 
of the concepts was not developed for the platform, provided an adaptation of the 
server interface, and was developed in conjunction with a workspace. 
 
Keywords: Multi-device, interface design 
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TÍTULO: Redes Neurais Artificiais Aplicadas a Sistemas Nanobiotecnológicos 

Resumo 

 

Nos últimos anos, a Inteligência Artificial (IA) tem sido utilizada em diversas 
áreas, dentre elas a área da saúde. Uma de suas aplicações neste campo é na 
descoberta de novos medicamentos, processo que costuma ser extenso e 
possuir altos custos. Nesse, as técnicas de IA têm sido utilizadas para a análise 
de grandes volumes de dados químicos e biológicos objetivando auxiliar na 
decisão de formulação de novos compostos. Este trabalho apresenta uma 
revisão bibliográfica sobre diversos estudos que apresentam a aplicação de 
técnicas de IA para a descoberta de medicamentos. 

 
 
Palavras-chave: Inteligência artificial, descoberta de medicamentos, farmácia 

TITLE: Artificial Neural Networks Applied to Nanobiotechnological Systems 

Abstract 

 

In recent years, Artificial Intelligence (AI) has been used in several areas, 
including the health sector. One of its applications in this field is drug discovery, 
a process that is usually time consuming and costly. In this case, AI techniques 
have been used for the analysis of large volumes of chemical and biological data, 
aiming to aid in the decision on how to formulate new compounds. This paper 
presents a literature review on several studies that present the application of IA 
techniques for drug discovery. 

 
 
Keywords: Artificial intelligence, drug discovery, pharmacy 
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TÍTULO: Estudo, Concepção e Validação de um Mecanismo de Tratamento de 

Exceções para a Plataforma Android. 

Resumo 

 

Hoje, Android é a maior e mais usada plataforma no mercado de smartphones, 
com milhares de aplicativos publicados e atualizados na loja virtual todos os dias, 
o crescente consumo de aplicativos Android é consequência da facilidade com 
que eles podem ser construídos. Mas essa facilidade pode abrir janelas para o 
desenvolvimento de apps não tão robustos. Estudos recentes mostram que o 
motivo mais comum de reclamações de usuários de smartphones Android são 
os crashes. Como a maioria dos aplicativos Android tem seu desenvolvimento 
nativo com a linguagem de programação Java, o tratamento de exceções é a 
forma mais utilizada para manipular e reportar erros. Mas o mecanismo de 
tratamento de exceções no contexto do Android traz algumas implicações 
negativas, como a abordagem de finalizar o aplicativo ao se deparar com 
exceções não capturadas e a falta de visão holística do comportamento 
excepcional. Esta pesquisa levantou discussões acerca das deficiências 
encontradas no mecanismo de tratamento de exceções em aplicativos Android, 
propôs uma solução nesse contexto que oferece melhor suporte no tratamento 
de exceções através de fluxos de exceções mais claros, utilizando anotações 
Java para associar tratadores de exceções a código normal com maior 
flexibilidade. Por fim a solução proposta passou por experimentos controlados e 
foi avaliada através de uma comparação quantitativa e qualitativa com 
abordagens similares, demonstrando resultados positivos na construção de apps 
mais robustos. 

 
 
Palavras-chave: Robustez, Tolerância a Falhas, Tratamento de Exceções, 

Android 

TITLE: An Exception Handling Mechanism for Android Applications: Research, 

Design and Validation 

Abstract 
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Android is the most successful platform in the recent years. with thousands of 
apps published and updated in the Google Play store every day. Although its wide 
adoption, app crashing is still the most common cause of complaints about 
Android mobile phone apps according to recent studies. Since most Android 
applications are written in Java, exception handling is the primary mechanism 
they employ to report and handle errors, similar to standard Java applications. 
Unfortunately, the exception handling mechanism for the Android platform has 
two liabilities: the "Terminate ALL" approach and a lack of a holistic view on 
exceptional behavior. As a consequence, exceptions easily get “out of control” 
and, as system development progresses, exceptional control flows become less 
well-understood, with potentially negative effects on program reliability. In this 
research, we discuss the liabilities of exception handling mechanism in Android 
Applications, based on that, a novel exception handling mechanism was 
proposed providing both: an improved support for handling exceptions and 
explicit exception flows. The proposed mechanism exploits Java annotations to 
make the association of handlers with normal code more flexible. Concluding, our 
exception handling mechanism was evaluated through a quantitative and 
qualitative comparison with two other approaches, presenting positive results 
regarding the robustness of the applications used in our study. 

 
 
Keywords: Robustness, Fault Tolerance, Exception Handling, Android 
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TÍTULO: Análise metabolômica do café arábica utilizando planejamento de 

misturas com pseudocomponentes 

Resumo 

O café foi um dos principais alicerces para o desenvolvimento da economia 
brasileira no início do século XX, mas apesar da alta produção e importância 
deste grão para o Brasil, há poucos estudos relacionados a tecnologia usada no 
cultivo e como isso pode interferir no produto final. Necessita-se saber quais 
fatores interferem ou podem vir a interferir na produção e qualidade dos grãos, 
para que haja um melhor controle e diminuição da instabilidade na lavoura. É 
necessário que se busque o aprimoramento e melhorias nas técnicas de 
produção e cultivo do café, para que ele juntamente com os demais setores 
continuem a fortalecer a economia do país, assim como vem fazendo desde que 
chegou ao Brasil, e aumentar cada vez mais a produção e rentabilidade do 
produto para a sociedade. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é comparar e 
avaliar a presença dos metabólitos em duas amostras de café arábica cultivadas 
em dimensões diferentes, no Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e analisar 
essas amostras através de um planejamento de misturas, pela espectroscopia 
em FTIR e ferramentas quimiométricas, em busca de respostas sobre o 
comportamento nas plantações e suas variações de acordo com o modelo em 
que foram cultivadas. Com base nos resultados obtidos podemos concluir que 
as misturas de solventes mais apropriados para a discriminação das duas 
amostras era composto de água (mistura de água, etanol e acetona na proporção 
70:15:15) e etanol na proporção de 1:1. 
 
Palavras-chave: Café arábica. FTIR. Planejamento de misturas. Técnicas de 

produção 

TITLE: ARABICA COFFEE METABOLOMIC ANALYSIS USING SOLVENT 

MIXTURE PLANNING ALONG WITH PSEUDOCOMPONENTS 

Abstract 

Coffee was one of the main foundations for the development of the Brazilian 
economy in the early twentieth century, but despite the high production and 
importance of this grain for Brazil, there are few studies related to the technology 
used in its cultivation and which reasons can interfere in the final product. It is 
necessary to know which factors interfere or can potentially interfere in the grains' 
production and quality, so it is possible to maintain a better control and decrease 
of the instability in the crop. Seeking improvement in the coffee production and 
cultivation techniques has been quite important, so it, along with the other 
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sectors, continues to strengthen the country's economy as it has been doing 
since arriving in Brazil, and increasing production and profitability of the product 
to society. Thus, this work aims to compare and evaluate the presence of 
metabolites in two arabica coffee samples cultivated in different dimensions at 
the Parana Agronomic Institute (IAPAR) and to analyze these samples through a 
mixture planning, FTIR spectroscopy and chemometric tools, in search of 
answers about the behavior in the plantations and their variations according to 
the model in which they were cultivated. Therefore, we can conclude that the 
most appropriate solvent mixtures for the discrimination of the two samples were 
water (mixture of water, ethanol and acetone in the ratio 70:15:15) and ethanol in 
a ratio of 1: 1. 
 
Keywords: Coffee Arabic. FTIR. Experimental design.Production techniques. 
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TÍTULO: ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRES NATURAIS NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, BRASIL 

Resumo 

O caso de desastres no Rio Grande do Norte com também no Brasil aumentou 
de maneira expressiva. Isso se dá devido ao grande número de pessoas vivendo 
em área de risco e também por falta de um planejamento urbano que privilegie 
a população com menor condição social. A vulnerabilidade social se mostra 
como fator preponderante para que as pesquisas sobre desastre ocorreram, a 
necessidade de preservar o condicionante humano se faz necessário e diante 
disso necessita-se também que medidas mitigadoras sejam tomadas por parte 
dos governantes para que a infraestrutura também seja preservada para que o 
dinheiro público não seja gasto sem a devida necessidade. A produção de banco 
de dados vem com esse objetivo, armazenar os dados que são obtidos sobre 
desastre e assim oferecer uma base para que eventos do mesmo tipo sejam 
prevenidos. Através desse método é possível evitar que eventos danosos ao ser 
humano ocorram. 
 
Palavras-chave: Rio Grande do Norte, Vulnerabilidade social, banco de dados. 

TITLE: RISK INDEX OF NATURAL DISASTERS IN THE STATE OF RIO 

GRANDE DO NORTE, BRAZIL 

Abstract 

The case of disasters in Rio Grande do Norte and also in Brazil has increased 
significantly. This is due to the large number of people living in an area of risk and 
also because of the lack of urban planning that privileges the population with the 
lowest social status. Social vulnerability is shown as a preponderant factor for the 
fact that the research on disaster has occurred, the need to preserve the human 
condition is necessary and before this also it is necessary that mitigating 
measures are taken by the government so that the infrastructure is also 
preserved for that the public money is not spent without the necessary necessity. 
Database production comes with this purpose, storing the data that is obtained 
on disaster and thus provide a basis for events of the same type to be prevented. 
Through this method it is possible to prevent events harmful to humans occurring. 
 
Keywords: Rio Grande do Norte, Social vulnerability, database. 
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TÍTULO: Simetrias Quase Periódicas Aplicadas no Substratos de Antenas de 

Microfita 

Resumo 

Neste projeto, é proposto a utilização de antenas de microfita desenvolvidas em 
planos de trabalhos paralelos á pesquisa de modo a integrar um sistema de 
medição inteligente que possa ser utilizado em Redes de Distribuição de Energia 
elétrica inteligentes ou Smartgrids. O Trabalho traz os aspectos principais do 
projeto da antena transmissora que será integrada ao sistema de medição, bem 
como, os critérios utilizados para o projeto do Smart Meter (Sistema de Medição 
Inteligente) e de seus Módulos de Medição de Tensão e Corrente. A aplicação 
em SG é de grande interesse devido ao fato da SmartGrid propiciar um melhor 
gerenciamento de energia elétrica, de modo a permitir, dentre outras coisas, 
redução no consumo e implantação de fontes renováveis na linha de 
transmissão, o que se enquadra num dos objetivos da agenda da ONU para 
2030. 
 
Palavras-chave: Antenas, Microfita, Medidor, Energia, Inteligente, Smartgrid 

TITLE: Almost Periodic Applied Symmetries on Microstrip Antenna Substrates 

Applied to Smartgrids 

Abstract 

In this project, it is proposed the use of microfita antennas developed in work 
plans parallel to the research in order to integrate an intelligent measurement 
system that can be used in Smart Grids or Smart Grids. The Work brings the 
main aspects of the transmitter antenna design that will be integrated into the 
metering system, as well as the criteria used for the Smart Meter (Intelligent 
Measurement System) design and its Voltage and Current Measurement 
Modules. The application in SG is of great interest due to the fact that SmartGrid 
provides a better management of electric power, so as to allow, among other 
things, reduction in the consumption and deployment of renewable sources in the 
transmission line, which falls within one of the objectives of the UN agenda for 
2030. 
 
Keywords: Antennas, Microstrip, Energy Meter, Energy, Smartgrid 
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TÍTULO: BlockEduc - Uma Ferramenta para Programação Visual de Robôs em 

Ambiente Dinâmico W-Educ 

Resumo 

O presente trabalho apresenta uma ferramenta de programação visual, 
associada ao ambiente W-Educ, focada na programação de robôs em ambientes 
de aprendizagem utilizando a robótica para a educação. Essa ferramenta, 
chamada BlockEduc, possibilita que um código seja programado usando um 
ambiente visual e depois convertido em R-Educ ou qualquer outro idioma 
registrado no sistema W-Educ. Apresentamos o processo de geração de blocos 
dinâmicos e, como resultado de nosso trabalho, a conversão de blocos do 
BlockEduc em R-Educ e posteriormente em NXC, sem alterações no núcleo do 
sistema. 
 
Palavras-chave: Programação Visual, Robótica Educacional 

TITLE: BlockEduc - A Tool for Visual Programming of Robots on Dynamic 

Environment W-Educ 

Abstract 

The present work presents a visual programming tool, associated with W-Educ 
environment, focused on programming robots on learning environments using 
robotics for education. This tool, called BlockEduc, makes possible for a code to 
be programmed using a visual environment and then converted into R-Educ or 
any other language registered on W-Educ system. We present the process of 
generating dynamic blocks and, as a result of our work, the conversion of blocks 
from BlockEduc into R-Educ and further into NXC, without changes in the system 
core. 
 
Keywords: Visual Programming, Educational Robotics 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1873 

 

CÓDIGO: ET1407 

AUTOR: EMANUEL MACEDO NETO 

ORIENTADOR: HERBERT RICARDO GARCIA VIANA 

 

 

TÍTULO: PROPOSIÇÕES DE MELHORIA PARA A GESTÃO DE 

MANUTENÇÃO: ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA DE 

CARCINICULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

A MANUTENÇÃO TEM GANHADO CADA VEZ MAIS ESPAÇO DENTRO DAS 
EMPRESAS, SENDO VISTA COMO UM DOS PILARES QUE MANTEM A 
PRODUÇÃO ATIVA. DIANTE DISSO, DESENVOLVEU-SE O SEGUINTE 
TRABALHO EM UMA INDÚSTRIA DO RAMO DE CARCINICULTURA NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A 
EMPRESA QUE APRESENTAVA DIFICULDADES NA ORGANIZAÇÃO 
ESTRUTURAL DESTE SETOR. O TRABALHO FOI REALIZADO A PARTIR DE 
VISITAS IN LOCO, OBTENÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS DA ENTIDADE, 
DESENVOLVENDO ASSIM UMA ANÁLISE SITUACIONAL DA 
ORGANIZAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ESTABELECER PROPOSIÇÕES 
DE MELHORIAS NO SETOR MANTENEDOR. ALGUNS PROBLEMAS FORAM 
CONSTATADOS, SENDO UM DELES O ÍNDICE DE MANUTENÇÕES 
CORRETIVAS NÃO PLANEJADAS QUE CHEGAVAM AOS ALARMANTES 51% 
DE TODA MÃO-DE-OBRA MANTENEDORA DA EMPRESA. PARA AUXILIAR 
NA ORGANIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES FOI PROPOSTO O 
DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES 
(POP), GERENCIAMENTO DE ROTINA (GEROT), A IMPLEMENTAÇÃO DOS 
INDICADORES DE MANUTENÇÃO E UMA REESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE 
DE TRABALHO. 
 
Palavras-chave: GESTÃO DA MANUTENÇÃO; 

CARCINICULTURA;PROPOSIÇÕES DE MELHORIA 

TITLE: PROPOSITIONS OF IMPROVEMENT FOR MAINTENANCE 

MANAGEMENT: CASE STUDY IN A COMPANY OF SHRIMP IN THE STATE 

OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

MAINTENANCE HAS GAINED MORE AND MORE SPACE WITHIN 
COMPANIES, BEING SEEN AS ONE OF THE PILLARS THAT KEEPS THE 
PRODUCTION ACTIVE. THEREFORE, THE FOLLOWING WORK WAS 
CARRIED OUT IN A SHRIMP INDUSTRY IN THE STATE OF RIO GRANDE DO 
NORTE, IN ORDER TO ASSIST THE COMPANY THAT PRESENTED 
DIFFICULTIES IN THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF THIS SECTOR. 
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THE WORK WAS CARRIED OUT FROM ON-SITE VISITS, OBTAINING DATA 
AND DOCUMENTS OF THE ENTITY, THUS DEVELOPING A SITUATIONAL 
ANALYSIS OF THE ORGANIZATION, WITH THE PURPOSE OF 
ESTABLISHING PROPOSALS FOR IMPROVEMENTS IN THE MAINTAINER 
SECTOR. SOME PROBLEMS WERE DETECTED, ONE OF WHICH WAS THE 
UNPLANNED CORRECTIVE MAINTENANCE INDEX THAT REACHED THE 
ALARMING 51% OF ALL THE COMPANY´S MAINTENANCE WORKFORCE. 
TO ASSIST IN THE ORGANIZATION OF ITS ACTIVITIES, IT WAS PROPOSED 
THE DEVELOPMENT OF STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (POP), 
ROUTINE MANAGEMENT (GEROT), THE IMPLEMENTATION OF 
MAINTENANCE INDICATORS AND A RESTRUCTURING OF THE WORK 
TEAM. 
 
Keywords: MAINTENANCE MANAGEMENT; SHRIMP FARMING; 

IMPROVEMENT PROPOSALS 
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TÍTULO: Medindo a Constante de Hubble 

Resumo 

A constante de Hubble, H0, é o parâmetro mais importante da cosmologia. 
Discutimos alguns aspectos observacionais e históricos de H0 . Aspectos 
teóricos das equações de Frieedmann- Robertson-Walker e sua conexões com 
H0 foram também estudados. Analisamos os dados de Cefeidas obtidos por 
Hubble dando o valor alto de 584 km s-1 Mpc-1 (resultado clássico), bem como, 
dados recentes de supernovas tipo Ia, obtivemos 66,3 km s-1 Mpc-1, em acordo 
com as estimativas modernas. 
 
Palavras-chave: Constante de hubble,Cefeidas,FLRW 

TITLE: Measuring the Hubble constant 

Abstract 

The Hubble constant, H0 , is the most important parameter of cosmology. We 
discuss some observational and historical aspects of H0 . Theoretical aspects of 
the Frieedmann-Robertson-Walker equations and their connections with H0 were 
also studied. We analyzed data of Cepheids obtained by Hubble giving the high 
value of 580 km s-1 Mpc-1 (classical result), as well as, recent data of Type Ia 
supernovas, we obtained 66 km s-1 Mpc-1, in according to the actual estimates. 
 
Keywords: Hubble constant, Cepheids, FLRW. 
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TÍTULO: Remediação eletrocinética empregando energia solar para remoção de 

glifosato em solo 

Resumo 

O presente trabalho visa demonstrar a aplicação da tecnologia de Barreira de 
Adsorção Eletrocinética Reversível (BAER) em solos contaminados com 
poluentes de baixa solubilidade. Dessa forma, a barreira utilizada foi constituída 
de carvão ativado granular, na qual estava depositado na região central do solo 
(entre o eletrodo catódico e anódico da Remediação eletrocinética) contaminado 
com os pesticidas, atrazina e oxifluorfem. A fim de melhorar a remoção dos 
poluentes foi empregado uma solução de surfactante (Dodecil Sulfato de Sódio) 
como fluido de lavagem. Sendo assim, foi estudado a eficiência da interação 
entre a tecnologia da Remediação eletrocinética com a Barreira reativa 
permeável de carvão ativado granular. Os resultados obtidos durante os 15 dias 
de experimentos para cada pesticida comprovaram a eficácia do tratamento ao 
ser comparado com a tecnologia de Remediação eletrocinética convencional. 
Apesar de ambos processos alcançarem um bom percentual de remoção dos 
poluentes, o experimento realizado neste estudo obteve melhores resultados, 
com uma remoção de 90% de pesticidas do solo e de 15-17% adsorvidos na 
barreira reativa, que devido a presença desta obteve-se uma menor taxa de 
evaporação do poluente (de 45-50% comparada a tecnologia convencional de 
60-65%). 
 
Palavras-chave: Remediação eletrocinética .Carvão ativado. Pesticidas. 

TITLE: Application of electrochemical and adsorption processes for the removal 

of pesticides in soil. 

Abstract 

The present work demonstrates an application of the Reversible Electrokinetic 
Adsorption (BAER) technology in soils contaminated with low solubility pollutants. 
In this way, a syrup bar was activated in a granular way, in which it was deposited 
in the central region of the soil (between the electronic and the cathode of the 
Electrokinetic Remediation) contaminated with pesticides, atrazine and 
oxyfluorfen. In order to improve the removal of the pollutants it was a solution of 
surfactant (Dodecyl Sulfate) as a washing fluid. Thus, we studied the efficiency 
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of the interaction between electrokinetic technology with a permeable reactive 
barrier of activated energy. The results obtained during the 15 days of experiment 
for each proved activity were submitted to treatment with conventional 
electrokinetic remediation technology. Although both processes were reached, 
the percentage of pollutants removal, the experiment conducted in this study was 
about 90% of the soil insecticides and 15 to 17% of the adsorbed in the reactive 
barrier due to the presence of this substance. a lower rate of evaporation of the 
pollutant (45-50% compared to conventional technology of 60-65%). 
 
Keywords: Electrokinetic remediation. Activated carbon. Pesticides. 
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TÍTULO: Mapeamento da Cadeia de Processamento de Resíduos 

Eletroeletrônicos da Região Metropolitana de Natal/RN 

Resumo 

Nos últimos anos o consumo de equipamentos eletroeletrônicos (EEE) tem 
crescido impulsionado pelo avanço tecnológico e a tendência consumista da 
sociedade em adquirir equipamentos mais modernos. Como consequência, tem-
se o aumento da geração de resíduos eletroeletrônicos (REEE). Sendo assim, o 
conhecimento do fluxo dos REEE é de grande importância para o gerenciamento 
destes resíduos. Logo, esta pesquisa teve por objetivo mapear a cadeia de 
processamento dos REEE na cidade de Natal, identificando os estabelecimentos 
potencialmente geradores de REEE, os pontos coletores, bem como os 
processadores e destinatários finais. Para tanto, foram elaborados quatro tipos 
de questionários, cada um destinado a um ator específico da cadeia de 
processamento. Esses questionários foram aplicados através de formulários 
online ou presencialmente, por meio de entrevistas. Foram identificados 59 
grandes geradores, 47 pontos coletores, 4 empresas processadoras e 2 
destinatários finais. Além disso, percebeu-se que existe uma grande dificuldade 
em conseguir dados quantitativos, visto que não há uma preocupação por parte 
das instituições e empresas em registrar tais dados, no entanto a partir das 
informações qualitativas foi possível construir fluxogramas indicativos das rotas 
mais frequentes para alguns dos REEE gerados. Ainda, foi possível observar 
que a quantidade dos resíduos coletados e processados na cidade de Natal 
ainda é incipiente e representa em torno de 4 a 8% do total de REEE gerados. 
 
Palavras-chave: REEE. Fluxo de Resíduos. Processamento. Logística Reversa. 

TITLE: Mapping of the Processing Chain of Electrical and Electronic Waste in the 

Metropolitan Region of Natal/RN. 

Abstract 

In recent years the consumption of electrical and electronic equipment (EEE) has 
been boosted by the technological advance and the consumer tendency of 
society to always acquire more modern equipment. As a consequence, there is 
an increase in the generation of electrical and electronic waste (WEEE). 
Therefore, knowledge of the WEEE flow is of great importance for the 
management of this waste. The objective of this research was to map the 
processing chain of WEEE in the city of Natal, identifying potentially generating 
establishments of WEEE, collection points, as well as final processors and 
recipients. For this purpose, four types of questionnaires were designed, each 
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destined for a specific actor in the processing chain. These questionnaires were 
applied through online forms or in person, through interviews. We identified 59 
large generators, 47 collecting points, 4 processing companies and 2 final 
recipients. In addition, it was noticed that there is great difficulty in obtaining 
quantitative data, since there is no concern on the part of the institutions to 
register such data, however from the qualitative information it was possible to 
construct flowcharts indicative of the most frequent routes for some of the WEEE 
generated. Also, it was possible to observe that the amount of collected and 
processed waste in the city of Natal is still incipient and represents around 4 to 
8% of the total WEEE generated. 
 
Keywords: WEEE. Waste Stream. Processing. Reverse Logistic 
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TÍTULO: Análise da Regressão de Consumo Energético de Aplicações Móveis 

Resumo 

 

O presente relatório trata sobre o trabalho de pesquisa do projeto Melhorando a 
Robustez de Software com Sistemas de Recomendação para a Engenharia de 
Software realizado no Laboratório de Especificação e Testes de Software na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A relevância dessa pesquisa se 
dá no estudo sobre a regressão de consumo energético em face do contexto 
atual em relação ao grande consumo de aplicações móveis. Assim, neste 
relatório, foi relatado a forma de trabalho e impedimentos que acabaram por não 
se tornar possível o uso da ferramenta PETra para realizar testes práticos de 
consumo energético de aplicativos a nível de chamada de método. 

 
 
Palavras-chave: Consumo energético de aplicações. Regressão de consumo 

energético. 

TITLE: Analysis of the Energy Consumption Regression of Mobile Applications 

Abstract 

 

This report is about the research work of the project Improving Software 
Robustness with Systems of Recommendation for Software Engineering 
produced in the Laboratory of Specification and Software Testing at the Federal 
University of Rio Grande do Norte. The relevance of this research is seen in the 
study on the regression of energy consumption in light of the current context in 
relation to the large consumption of mobile applications. Thus, in this report, it 
was reported the form of work and impediments that eventually did not become 
possible the use of the PETra tool to perform practical tests of energy 
consumption of applications at the level of method call. 

 
 
Keywords: Application energy consumption. Regression of energy consumption. 
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TÍTULO: Módulo computacional automático para análise de crescimento de 

mudas 

Resumo 

 

As plantas são fundamentais para a vida no planeta, constituindo a base da 
cadeia alimentar, interagindo com os seres vivos e outros componentes dos 
ecossistemas e contribuindo para o equilíbrio destes. A análise de comprimento 
é uma das análises essenciais para estudos voltados para a botânica, entretanto, 
os cálculos manuais são realizados de uma forma mais lenta, com resultados 
imprecisos. Neste contexto, um sistema computacional para medição e análise 
de comprimento de mudas, que se aproveita de um processo simples e acessível 
de aquisição e técnicas de processamento digital de imagens (PDI), propõe a 
automatização e otimização deste processo, tornando-o mais eficaz, barato e 
objetivo. Neste trabalho o sistema proposto analisa as imagens de mudas e 
realiza as análises do comprimento da muda a partir dos cálculos referentes ao 
comprimento da planta. Entretanto, como os resultados automáticos são 
comparados aos resultados manuais, é perceptível que a análise comparativa 
entre os cálculos obtenha um caráter subjetivo em relação aos cálculos manuais. 

 
 
Palavras-chave: Análise de mudas. Imagens Digitais. Processamento digital de 

imagens. 

TITLE: Automatic computational module for growth analysis of seedlings 

Abstract 

 

Plants are fundamental to life on the planet, forming the basis of the food chain, 
interacting with living beings and other components of ecosystems and 
contributing to their equilibrium. Length analysis is one of the essential analyzes 
for botanic studies, however, manual calculations are performed in a slower way, 
with imprecise results. In this context, a computational system for measuring and 
analyzing the length of seedlings, which takes advantage of a simple and 
accessible acquisition process and techniques of digital image processing (DIP), 
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proposes the automation and optimization of this process, making it more efficient 
, cheap and objective. In this work the proposed system analyzes the images of 
seedlings and performs the analyzes of the length of the seedling from the 
calculations referring to the length of the plant. However, since the automatic 
results are compared to the manual results, it is perceptible that the comparative 
analysis between the calculations obtains a subjective character in relation to the 
manual calculations. 

 
 
Keywords: Analysis of seedlings, Digital Images, Digital image processing. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de abordagem de baixo custo com Realidade Virtual 

para auxiliar no tratamento de Fobias 

Resumo 

Este projeto visa o desenvolvimento de aplicativos de Realidade Virtual para 
dispositivos móveis, visando corroborar com a abordagem Cognitivo-
Comportamental no tratamento de pacientes com fobias diversas. O 
desenvolvimento da aplicação móvel será o objetivo final da pesquisa, baseada 
em diversos outros trabalhos da área. Também é buscado, ao longo da pesquisa, 
entender melhor como a Realidade Virtual se relaciona com os ambientes reais 
no âmbito do tratamento de fobias. 
 
Palavras-chave: Realidade Virtual; Tratamento e Fobia Social. 

TITLE: Development of a low cost approach with Virtual Reality to aid in the 

treatment of Phobias 

Abstract 

This project aims at the development of Virtual Reality applications for mobile 
devices, aiming to corroborate with the Cognitive-Behavioral approach in the 
treatment of patients with diverse phobias. The development of the mobile 
application will be the final objective of the research, based on several other 
works of the area. Throughout the research, it is also sought to better understand 
how Virtual Reality relates to real environments in the treatment of phobias. 
 
Keywords: Virtual reality; Treatment and Social Phobia. 
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TÍTULO: Sistema de análise de imagens de raios-X de sementes de Brachiaria 

Resumo 

Este projeto tem por objetivo desenvolver um sistema de análise de imagens de 
raios-X de sementes de Brachiaria utilizando Processamento Digital de Imagens 
que realize o pré-processamento, a segmentação, a representação, realizando 
a identificação de sementes e seu preenchimento interno, e, por fim, exibindo os 
resultados ao usuário. Por ser um sistema automático, ele deve ser autônomo e 
inteligente o suficiente para identificar objetos em imagens diferentes e calcular 
a porcentagem de sementes bem formadas, mal formadas e vazias, de cada 
imagem, sem necessitar da intervenção do usuário. O usuário é responsável 
apenas por inserir as imagens. O sistema, portanto, é responsável por pré-
processar, segmentar, representar, reconhecer os dados, interpretar e exibi-los 
ao usuário de forma clara e organizada. 
 
Palavras-chave: Processamento Digital de Imagem.Análise de semente.Raios-

X.Brachiaria. 

TITLE: Analysis system of Brachiaria seeds X-ray images 

Abstract 

This project aims to develop an analysis system of Brachiaria seeds X-ray images 
using digital image processing which performs the pre-processing, segmentation, 
representation, identifying seeds and its internal padding, and finally, giving 
results to the user. Because it is an automatic system it should be autonomous 
and intelligent enough to identify objects in different images and calculate the 
well-formed, malformed and empty seeds percentage of each image without any 
interaction with the user. The user is only responsible for inserting the images. 
So, the system is responsible for pre-processing, segmenting, representation, 
recognizing the data, interpreting and displaying it to the user in a clear and 
organized manner. 
 
Keywords: Seed analysis. X-ray. Brachiaria. Digital Image Processing. 
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TÍTULO: Análise da medição da vazão mássica de LN2 de um sistema para 

aplicação em usinagem 

Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo quantificar a vazão mássica de nitrogênio líquido 
através do uso de células de carga integradas a um sistema para aplicação de 
LN2 em usinagem. Um software específico do fabricante registra e armazena a 
variação da massa em função do tempo. A partir dos pontos coletados, são 
gerados modelos de regressão linear para cada ensaio referente a cada 
condição de abertura das válvulas do sistema, o que permite calcular a vazão 
mássica pela relação linear entre a massa consumida e o tempo decorrido em 
cada ensaio. A vazão em volume é calculada diretamente através da relação 
entre a densidade e a vazão mássica, com o objetivo de se analisar os custos e 
aspectos econômicos da quantidade consumida de nitrogênio líquido. A 
realização do trabalho permitiu a determinação da vazão mássica para várias 
condições de abertura do sistema, obtendo-se uma vazão de 16,58 l/h para a 
condição de mínima abertura das válvulas. O aparato utilizado neste trabalho foi 
montado a partir de um sistema de aplicação de LN2 existente no Laboratório de 
Manufatura da UFRN. 

 
 
Palavras-chave: Nitrogênio líquido, vazão mássica, usinagem criogênica. 

TITLE: Analysis of LN2 mass flow of a system for machining application 

Abstract 

 

The major aim of this work is to quantify the flow rate of liquid nitrogen by means 
of load cells integrated into a system for machining application. A specific 
software of the manufacturer of the load cells records and stores the mass 
variation as a function of time. From the collected values, curves of linear 
regression are obtained for each test referent to each opening condition of the 
valves, which let to calculate the mass flow through the ratio between the 
consumed mass and the time. The volumetric flow is obtained directly through 
the ratio between the density of liquid nitrogen and the mass flow in order to 
analyze the costs and economic aspects of the liquid nitrogen consumption. The 
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work allowed the mass flow determination for various opening conditions of the 
system, obtaining a mass flow of 16,58 l/h for the minimum opening condition of 
the valves. The system used in this work belongs to the Manufacturing Laboratory 
of UFRN. 

 
 
Keywords: Liquid nitrogen, Flow rate, Cryogenic machining. 
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TÍTULO: Catalisador heterogêneo (Ca/Nb) aplicado a produção de biodiesel 

Resumo 

 

Nos tempos hodiernos, há uma grande procura por energias renováveis devido 
o uso demasiado de combustíveis fósseis que causam problemas ambientais 
como o efeito estufa. O biodiesel consiste em um combustível biodegradável 
derivado de óleos vegetais e gorduras animais, que são formados por ésteres de 
alquila, ésteres de ácido graxo e ácidos carboxílicos de cadeia longa. O 
catalisador utilizado foi o (CaO/Nb2O5), que é do tipo heterogêneo. Deste modo, 
este trabalho tem como o principal objetivo de sintetizar e caracterizar o 
catalisador (CaO/Nb2O5), além de aplicar o catalisador na reação de 
transesterificação do óleo de algodão e avaliação do produto. A síntese do óxido 
bi metálico foi sintetizado na proporção molar 1:1 de Ca/Nb e em seguida 
calcinado à 600ºC. Para a confirmação da obtenção do catalisador foram 
aplicadas técnicas como a Difratometria de Raios X (DRX), Análises Térmicas 
(TGA/DTG), Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 
(FTIR) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). O óleo de algodão foi 
analisado por termogravimetria, para obtermos a perda de massa com a variação 
da temperatura em função do tempo. O catalisador foi aplicado na reação de 
transesterificação por rota metílica com razão molar metanol:óleo 1:15, 
temperatura 60ºC, 10% de catalisador, por 5 horas, e assim apresentou uma 
pequena taxa de conversão de triglicerídeos em ésteres. O biodiesel obtido foi 
avaliado por meio da termogravimetria e densidade de acordo com a ABNT. 

 
 
Palavras-chave: Transesterificação; Biodiesel; Óxido de cálcio; Óxido de nióbio; 

TITLE: Biodiesel Production from the Ethylene Rotate Transesterification 

Reaction using Bimetallic Oxide (Ca / Nb) " 

Abstract 

 

In modern times, there is a great demand for renewable energies due to too much 
use of fossil fuels that cause environmental problems like the greenhouse effect. 
Biodiesel consists of a biodegradable fuel derived from vegetable oils and animal 
fats, which are formed by alkyl esters, fatty acid esters and long chain carboxylic 
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acids. The catalyst used was (CaO / Nb2O5), which is of the heterogeneous type. 
Thus, this work has as main objective to synthesize and characterize the catalyst 
(CaO / Nb2O5), besides applying the catalyst in the reaction of transesterification 
of the cotton oil and evaluation of the product. The synthesis of the bi-metallic 
oxide was synthesized in the 1: 1 molar ratio of Ca / Nb and then calcined at 600 
° C. The X-ray diffraction (XRD), Thermal Analysis (TGA / DTG), Infrared 
Spectroscopy with Fourier Transform (FTIR) and Scanning Electron Microscopy 
(SEM) techniques were applied to confirm the catalyst acquisition. The cotton oil 
was analyzed by thermogravimetry to obtain the mass loss with the temperature 
variation as a function of time. The catalyst was applied in the transesterification 
reaction by a 1: 15 methanol: 1:15 molar ratio, 60 ° C, 10% catalyst, for 5 hours, 
and thus showed a small conversion rate of triglycerides to esters. The obtained 
biodiesel was evaluated by thermogravimetry and density according to ABNT. 

 
 
Keywords: Transesterification; Biodiesel; Calcium oxide; Niobium oxide 
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TÍTULO: ÓXIDO BIMETÁLICO CaO-TiO2 APLICADO NA PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL A PARTIR DO ÓLEO DE ALGODÃO (Gossypuim Hisutum) 

Resumo 

 

Em virtude do aumento na demanda de energia e problemas de poluição 
causados pelo uso de combustíveis fósseis, tornou-se necessário o 
desenvolvimento de combustíveis alternativos, bem como outras fontes de 
energia mais limpas e renováveis. O biodiesel se caracteriza com uma fonte de 
energia limpa e alternativa. Este estudo investiga o uso de óxidos bimetálicos 
CaO-TiO2 como catalisadores heterogêneos básicos para a transesterificação 
de óleo de algodão (Gossypuim Hisutum) por rota metílica para produzir 
biodiesel. Hidróxido de cálcio e o dióxido de titânio foram homogeneizados em 
100 ml água destilada, seguido pela maceração dos pós em argamassa de 
ágata, e calcinação a 800ºCem diferentes proporções molares de Ca:Ti como 
0,75Ca:0,25Ti, 1Ca:1Ti e 0,25Ca:0,75Ti. Os óxidos mistos CaO-TiO2 foram 
caracterizados por XRD, FT-IR, TG, espectroscopia Raman, MEV, EDS e área 
de superfície pelo método BET. Os catalisadores apresentaram após calcinação 
as fases CaO, Tio2-rutile e CaTiO3. O Titânio melhorou a estabilidade catalítica 
heterogênea notavelmente devido aos defeitos induzidos pela substituição de 
íons Ca para íons Ti. O melhor catalisador foi o 0,25Ca-0,75Ti pois obteve o 
maior rendimento (92,2%), não lixiviou íons cálcio e apresentou índices de 
viscosidade e densidade dentro das especificações da ANP 2014. Portanto os 
resultados dos testes revelam que os óxidos mistos CaO-TiO2 têm um bom 
potencial para uso na produção de biodiesel em larga escala. 

 
 
Palavras-chave: Biodiesel; catalisador heterogêneo; óleo de algodão; titânio; 

cálcio 

TITLE: CaO-TiO2 bimetallic oxide applied to the production of biodiesel from 

cottom oils (Gossypuim Hisutum) 

Abstract 
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Due to the increase in energy demand and pollution problems caused by the use 
of fossil fuels, it has become necessary to develop alternative fuels as well as 
other cleaner and renewable energy sources. Biodiesel is characterized as a 
clean alternative energy source. This study investigates the use of bimetallic 
oxides CaO-TiO2 as basic heterogeneous catalysts for the transesterification of 
cotton oil (Gossypuim Hisutum) by methyl route to produce biodiesel. Calcium 
hydroxide and titanium dioxide were homogenized in 100 ml distilled water, 
followed by maceration of the powders in agate mortar, and calcination at 800 ° 
C in different molar ratios of Ca: Ti as 0.75 Ca: 0.25 Ti, 1 Ca: 1 Ti and 0.25Ca: 
0.75Ti. The CaO-TiO2 mixed oxides were characterized by XRD, FT-IR, TG, 
Raman spectroscopy, SEM, EDS and surface area by the BET method. The 
catalysts showed CaO, Tio2-rutile and CaTiO3 phases after calcination. Titanium 
improved heterogeneous catalytic stability notably due to the defects induced by 
the substitution of Ca ions for Ti ions. The best catalyst was 0.25 Ca-0.75 Ti 
because it obtained the highest yield (92.2%), did not leach calcium ions and 
presented viscosity and density indexes within ANP 2014. Therefore, the test 
results show that CaO-TiO2 mixed oxides have a good potential for use in 
biodiesel production on a large scale. 

 
 
Keywords: Biodiesel; heterogeneous catalyst; cotton oil; titanium; calcium 
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TÍTULO: Uma Abordagem Alternativa para a Modelagem da Resposta Dinâmica 

de um Rotor Empenado pelo Método dos Elementos Finitos Considerando a 

Geometria do Arqueamento de Eixo 

Resumo 

Máquinas rotativas são empregadas em diversas aplicações industriais e 
domésticas, tendo como principal componente o rotor, cujo comportamento 
dinâmico é necessário ser conhecido a fim de se projetar e operar estas 
máquinas com segurança e eficiência. Entre os vários fatores que interferem na 
resposta dinâmica de um rotor estão os esforços ao qual está submetido. Dois 
bastante comuns são o de desbalanceamento de massa e o de empeno residual. 
O segundo é tradicionalmente modelado como uma força elástica que tende a 
manter o eixo na sua configuração de empeno residual. Este trabalho objetivou 
assim verificar se a consideração da geometria do arqueamento do eixo, isto é, 
da geometria do seu perfil de empeno residual, pode gerar uma resposta similar 
à obtida com a modelagem tradicional. Neste sentido, o eixo empenado foi 
modelado como um polinômio, obtido a partir de medidas experimentais 
disponíveis, e o efeito do arqueamento foi tratado como um aumento no 
comprimento do eixo em relação ao seu comprimento reto indeformado. Em 
seguida, empregou-se o método dos elementos finitos para gerar a equação de 
movimento do sistema, obtendo-se a resposta deste através do método de 
Newmark. Concluiu-se que a resposta gerada pelo método proposto é 
praticamente idêntica à obtida com o método tradicional, devido ao pequeno 
incremento no comprimento dos elementos de eixo. 
 
Palavras-chave: Dinâmica de rotores. Empeno de eixo. Elementos finitos. 

TITLE: An Alternative Approach for the Dynamic Response Modeling of a Bent 

Rotor by the Finite Elements Method Considering the Shaft's Bow Geometry 

Abstract 

Rotating machines are employed in a variety of industrial and domestic 
applications. These machines have the rotor as their main component, which 
dynamic behavior is needed to be known in order to design and operate them 
with efficiency and security. Among many factors that interfere in the rotor’s 
dynamic response are the forces which it is subjected to. Two very common 
forces are the ones caused by mass unbalance and residual bow. The latter is 
traditionally considered as an elastic force that tends to keep the shaft at its 
residual bow configuration. The objective of this work was thus to check if the 
consideration of the shaft bow i.e. the geometry of its residual bow profile may 
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result in a similar response in relation to the one obtained by the traditional 
modeling. In this sense, the warped shaft was modelled as a polynomial, obtained 
from available experimental measurements while the bow effect was treated as 
an increase of the shaft’s length in relation to its straight not deformed length. 
Next, the finite element method was employed to generate the system’s equation 
and its response was computed by the Newmark method. It was concluded that 
the response generated by the proposed method is virtually identical to the one 
obtained by the traditional method due to the small length increment of the shaft 
elements. 
 
Keywords: Rotordynamics. Shaft bow. Finite Elements. 
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TÍTULO: Mapeamento de solos em escala de semidetalhe da bacia hidrográfica 

do rio piranhas-açu no Rio Grande do Norte – Geografia 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo principal o mapeamento de solos da 
bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, esta que, por causa de sua abrangência 
e sua disponibilidade de recursos, é uma das mais importantes do estado. O 
estudo foi realizado com o auxílio de imagens de satélite, as quais foram 
manipuladas em ambiente de SIG. Validou-se o produto cartográfico em 
trabalhos de campo, por meio das análises de perfis de solos e de laboratório. A 
contribuição desse trabalho consistiu no mapeamento de 11 associações além 
de 9 classes de solos, dos quais 2 foram identificados pela primeira vez em um 
trabalho científico com esse recorte temático/espacial, levando em conta os 
níveis taxonômicos “ordem”, “subordem”, “grandes grupos” e “subgrupos” do 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS). 
 
Palavras-chave: mapeamento; solos; Piranhas-Açu 

TITLE: Soil mapping at a semi-detailed scale of the piranhas-açu river basin in 

Rio Grande do Norte 

Abstract 

The present work had as main objective the mapping of soils of the Piranhas-Açu 
river basin, which, because of its scope and availability of resources, is one of 
the most important in the state. The study was carried out with the aid of satellite 
images, which were manipulated in a GIS environment. The cartographic product 
was validated in field work, through the analysis of soil profiles and laboratory. 
The contribution of this work consisted in the mapping of 11 associations plus 9 
classes of soils, of which 2 are identified for the first time in a scientific work with 
this thematic / spatial clipping, taking into account the taxonomic levels "order", 
"suborder" "Large groups" and "subgroups" of the Brazilian Soil Classification 
System (SiBCS). 
 
Keywords: mapping; soils; Piranhas-Açu 
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TÍTULO: SIMULAÇÃO DE UMA USINA CSP DE TORRE CENTRAL NA 

MESORREGIÃO OESTE DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

A fim de diversificar a geração de eletricidade de forma sustentável, através de 
fontes renováveis, o estado do Rio Grande do Norte - RN, Brasil tem um alto 
potencial para a exploração do recurso solar. Por estar localizado em baixas 
latitudes, o estado recebe altos níveis de Irradiância Direta Normal (Direc Normal 
Irradiance – DNI), cenário ideal para a implementação de sistemas de 
concentração solar (Csoncentrating Solar Power – CSP), indicando que essa 
tecnologia pode ser o caminho para ampliar a matriz de geração de energia 
elétrica. O presente trabalho traz resultados de simulações feitas com o software 
System Advisor Model (SAM) de uma usina de torre central sem sistema de 
armazenamento de energia térmica (Thermal Energy Storage - TES) e com um 
TES de 15h para uma localidade próxima à cidade de Apodi, a fim de determinar 
a mais viável, com base nas necessidades de terra, produção de energia e 
consumo anual de água. A usina com TES apresentou um fator de capacidade 
de 75,6%, enquanto o fator de capacidade obtido para a usina sem TES foi de 
29,1%, indicando que aquele com TES seria a melhor escolha. No entanto, é 
necessária uma análise econômica para indicar o mais viável. 
 
Palavras-chave: CSP, Simulação, SAM, Torre central, Energia solar térmica 

TITLE: SIMULATION OF A CENTRAL POWER TOWER CSP POWER PLANT 

IN THE WESTERN MESOREGION OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

In order to diversify the electricity generation sustainably, through renewable 
sources, the state of Rio Grande do Norte - RN, Brazil has a high potential to 
explore the solar resource. Since it is located at low latitudes, the state receives 
high levels of Direct Normal Irradiance - DNI, ideal scenario for Concentrating 
Solar Power – CSP exploration, indicating that this technology might be the way 
to broaden the electricity generation matrix. The present work brings simulations 
results made with the software System Advisor Model - SAM of a the central 
power tower power plant without thermal energy storage system (TES) and with 
a 15h TES to a location close to the city of Apodi, in order to determine the most 
viable among them, based on land area requirements, energy output and annual 
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water consumption. The power plant with the thermal energy storage system 
(TES) presented a capacity factor of 75.6%, while the capacity factor obtained for 
the power plant without TES was 29.1%, indicating that the one with TES would 
be the best choice. However, it is necessary an economic analysis to indicate the 
most viable. 
 
Keywords: CSP, Simulation, SAM, Central tower, Solar thermal power 
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TÍTULO: Utilização de um plano de negócio como meio de redução de problemas 

em empresas 

Resumo 

 

Com a grande competitividade que existe entre as empresas hoje, é necessário 
ter certeza se um investimento em um certo produto deve ou não ser feito. Em 
um processo de inovação um empreendedor que está começando sua startup 
tem que analisar se o seu produto pode ser vendável, caso contrário, os 
investimentos feitos para produzir certo bem podem ser perdidos e a empresa 
não será bem-sucedida. Por essa razão é necessário avaliar vários aspectos de 
desenvolvimento e mercado para um produto antes de dar início a produção e/ 
ou criação de uma empresa. A partir disso os empresários poderão tem uma 
ideia de como será a aceitação do produto final que a empresa fornecerá e 
quanto será gasto para produzi-lo. Na literatura, existem várias modelos de 
negócios. A técnica utilizada nesta pesquisa foi a utilização de um questionário 
como plano de negócio. A utilização dessa técnica tem como objetivo evitar a 
grande mortalidade de empresas que vem acontecendo nos últimos anos. 

 
 
Palavras-chave: startups, questionário, plano de negócio, mortalidade das 

empresas. 

TITLE: Use of a business plan as a means of reducing problems in companies 

Abstract 

 

With the great competitiveness that exists among companies today, it is 
necessary to be sure if an investment in a certain product should or should not 
be done. In an innovation process an entrepreneur who is starting their startup 
has to analyze whether their product can be salable, otherwise the investments 
made to produce right right may be lost and the company will not succeed. For 
this reason it is necessary to evaluate various aspects of development and 
market for a product before starting the production and / or setting up of a 
company. From this the entrepreneurs can have an idea of how the acceptance 
of the final product that the company will provide and how much will be spent to 
produce it. In the literature, there are several business models. The technique 
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used in this research was the use of a questionnaire as a business plan. The use 
of this technique aims to avoid the great mortality of companies that has been 
happening in recent years. 

 
 
Keywords: startups, questionnaire, business plan, corporate mortality. 
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TÍTULO: DISPOSITIVO E PLATAFORMA WEB DE AQUISIÇÃO, 

TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA 

MONITORAMENTO DA SALINIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Resumo 

O presente trabalho trata da concepção de um dispositivo para monitoramento 
da condutividade elétrica das águas subterrâneas na sub-bacia do rio Cobra, que 
envolve os municípios de Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Jardim do 
Seridó/RN, onde estão instaladas 45 barragens subterrâneas, ao longo dos 35 
quilômetros de extensão do rio Cobra. O protótipo foi idealizado para ser 
integrado a uma plataforma web de aquisição, tratamento, armazenamento e 
transmissão destes dados. A metodologia de trabalho compreendeu fases de 
testes e calibrações do dispositivo de medição da condutividade elétrica 
envolvendo um conjunto de componentes, como placa Arduino, resistores, 
Trimpot de 15 voltas, diodos, chave seletora e amplificadores operacionais. 

 

Os resultados indicaram que o desempenho do equipamento melhorou 
significativamente, face ao aumento do grau de complexidade da montagem do 
protótipo, na segunda fase do projeto. 

 

Na perspectiva de fazer uso das barragens subterrâneas de forma sustentável, 
essa pesquisa procura contribuir com mecanismos de controle e monitoramento 
na gestão da bacia hidrográfica, através da viabilidade de um dispositivo que 
seja acessível tanto do ponto de vista técnico como financeiro para os usuários 
das barragens subterrâneas e assim contribuir para a gestão destas obras 
hidroambientais. 

 
Palavras-chave: condutividade elétrica, prototipagem, águas subterrâneas 

TITLE: WEB DEVICE AND PLATFORM FOR THE ACQUISITION, 
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Abstract 

The present work deals with the design of a device for monitoring the electrical 
conductivity of groundwater in the Cobra sub-basin, which involves the 
municipalities of Carnaúba dos Dantas, Parelhas and Jardim do Seridó / RN, 
where 45 underground dams are installed, along the 35-mile long Cobra River. 
The prototype was designed to be integrated into a web platform for acquiring, 
processing, storing and transmitting this data. The work methodology comprised 
phases of tests and calibrations of the electrical conductivity measurement device 
involving a set of components, such as Arduino board, resistors, 15-turn Trimpot, 
diodes, selector switch and operational amplifiers. 

 

The results indicated that the performance of the equipment improved 
significantly, due to the increase in the degree of complexity of the assembly of 
the prototype, in the second phase of the project. 

 

With a view to making use of underground dams in a sustainable manner, this 
research seeks to contribute to control and monitoring mechanisms in watershed 
management, through the feasibility of a device that is technically and financially 
accessible to dam users underground and contribute to the management of these 
hydro-environmental works. 

 

  

 
Keywords: electrical conductivity, prototyping, groundwater 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Interface Gráfica para dados biológicos. 

Resumo 

 

O processamento de dados de sinais biológicos (EEG, EMG, ECG, etc) é 
normalmente feito em duas etapas. Na primeira etapa, parte dos dados é 
processada pelo hardware, este processo limpa as informações da maioria dos 
ruídos e o amplifica, isto é feito para tornar os dados mais amigáveis a 
visualização. Na segunda etapa, os dados são processados por um computador 
que faz o processamento do sinal digital. Após estas duas etapas os dados 
estariam prontos para a visualização. 

 

Infelizmente é muito comum que as aplicações venham fechadas com hardwares 
específicos para o processamento e visualização. Isto acarreta uma certa 
dificuldade no estudo destes sinais, pois seria necessária a aquisição de vários 
equipamentos para exames diferentes. 

 
 
Palavras-chave: EMG. Eletromiografia. Visualização de Dados. GUI. 

TITLE: Development of Graphical Interface for biological data. 

Abstract 

 

The processing of biological signal data (EEG, EMG, ECG, etc.) is commonly 
divided in two steps. The first one, part of the data is processed by the hardware, 
this process clears the information from most of the noise and amplifies it, that is 
done to make the data more friendly for visualization. In the second step, the data 
are then processed by a computer that handles the digital part of the signal. After 
these steps the data should be ready for visualization. 

 

Sadly, it’s very common that the application come with closed hardwares and 
softwares used in the processing and visualization. This leads to some difficulty 
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in the study of these types of signals, because it would be necessary to have 
various equipments for each different exam. 

 
 
Keywords: EMG. Electromyography. Data Visualization. GUI. 
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TÍTULO: AVALIANDO A SUPERHIDROFOBICIDADE E OLEOFOBICIDADE DE 

UM MATERIAL TÊXTIL POR MODELO DE CASSIE BAXTER 

Resumo 

 

Os materiais têxteis aprimorados utilizando nanotecnologia objetivando a 
agregação de novas características convenientes em várias áreas da ciência e 
tecnologia. Combinando diferentes propriedades físicas e químicas obtêm-se um 
material multifuncional. Neste projeto de pesquisa, foi abordado a física e a 
química, o macro, o micro e nano, de uma forma ampla e aplicável. É sabido que 
a molhabilidade é o fenômeno associado à tendência de um líquido se espalhar 
ou não sobre uma dada superfície. Do ponto de vista da aplicação industrial, o 
nanorevestimento foi usado nas superfícies para controle da propriedade 
relacionada com a molhabilidade de acordo com o tempo de absorção e do 
ângulo de contato utilizando o modelo de Cassie Baxter. Do ponto de vista 
macroscópico, a molhabilidade de uma determinada superfície é caracterizada 
pela medida do ângulo de contato e a sua classificação é feita de acordo com o 
valor desse ângulo. Logo, quando uma superfície é super hidrofílica ou super 
oleofílica quando o ângulo de contato é zero e superhidrofóbica ou super 
oleofóbica quando for acima de 150 graus. No trabalho presente foram atingidos 
ângulos próximos de 129°, ou seja, hidrofóbico. 

 
 
Palavras-chave: Nanotecnologia, super-hidrofóbico, hidrofóbico, nano 

revestimento, Cas 

TITLE: Evaluating the superhydrofobicity and oleophobicity of a textil material by 

Cassie Baxter model 

Abstract 

 

The improved textile materials using nanotechnology, aiming at the aggregation 
of new convenient features in various areas of science and technology. By 
combining different physical and chemical properties a multifunctional material is 
obtained. In this research project, physics and chemistry, macro, micro and nano 
were approached in a broad and applicable way. It is known that wettability is the 
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phenomenon associated with the tendency of a liquid to spread on a given 
surface or not. From the industrial application point of view, nanorevelopment 
was used on surfaces to control property related to wettability according to the 
time of absorption and the contact angle using the Cassie Baxter model. From 
the macroscopic point of view, the wettability of a given surface is characterized 
by the measurement of the contact angle and its classification is made according 
to the value of that angle. So when a surface is super hydrophilic or super 
oleophilic when the contact angle is zero and superhydrophobic or super 
oleophobic when it is above 150 degrees. In the present work, angles close to 
129 ° were reached, that is, hydrophobic. 

 
 
Keywords: Nanotechnology, super-hydrophobic, hydrophobic, nano coating, 

Cassie B 
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TÍTULO: Utilização de energia eólica na indústria do petróleo 

Resumo 

A elevação artificial de petróleo se faz necessária quando o poço não é mais 
surgente, ou seja, quando a pressão do reservatório não é mais suficiente para 
produzir quantidade de óleo que torne o poço economicamente viável.O 
Bombeio Centrífugo Submerso(BCS) é um dos métodos de elevação artificial 
mais utilizados no mundo, que pode ser usado tanto em ambientes onshore 
quanto offshore. O funcionamento da bomba de fundo que compõe o sistema de 
elevação por BCS se dá através de um motor elétrico que transforma energia 
cinética em pressão para o deslocamento ascendente do fluido.Visando a 
geração de uma energia limpa, renovável, com menos impactos ambientais a 
energia eólica pode ser empregada, em alguns casos, como solução energética. 
O sistema eólico ligado ao método de elevação artificial BCS é uma alternativa 
bastante promissora para o setor petrolífero.A energia eólica irá gerar energia 
através de correntes de ventos que incidem nas pás do aerogerador resultando 
no movimento de rotação das mesmas.Essas correntes vêm carregadas de 
energia cinética e este sistema tem como princípio fundamental convertê-la em 
energia útil no resultado final, esta será transmitida a um gerador elétrico e suas 
correntes elétricas são direcionadas por controladores de carga e conversores, 
onde serão armazenadas em baterias ou ligadas diretamente a rede 
elétrica.Uma vez ligada a rede elétrica, transmitirá energia elétrica para o motor 
da bomba BCS, fazendo com que este eleve o fluido até a superfíe. 
 
Palavras-chave: Bombeio Centrifugo Submerso; Energia Eólica; Aerogeradores; 

TITLE: Use of wind power in the oil industry 

Abstract 

 

The artificial elevation of oil is necessary when the well is no longer arising, that 
is, when the reservoir pressure is no longer sufficient to produce an amount of oil 
that will make the well economically viable. The Submersible Centrifugal Pump 
(BSC) is one of the most used artificial elevation methods in the world that can 
be used in both onshore and offshore environments. The operation of the bottom 
pump that makes up the BCS lift system takes place through an electric motor 
that transforms kinetic energy into pressure for the upward displacement of the 
fluid. Visiting the generation of a clean, renewable energy with less environmental 
impacts to the energy wind power can be used, in some cases, as an energy 
solution. The wind system connected to the BSC artificial elevation method is a 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1905 

 

very promising alternative for the oil sector. Wind power will generate energy 
through wind currents that affect the blades of the wind turbine resulting in their 
rotation. These currents come loaded with kinetic energy and this system has as 
fundamental principle to convert it into useful energy in the final result, it will be 
transmitted to an electric generator and its electric currents are directed by load 
controllers and converters, where they will be stored in batteries or directly 
connected to the electric grid . Once connected to the mains, it will transmit 
electricity to the BCS pump motor, causing it to raise the fluid to the surface. 

 
 
Keywords: Electric Submersible Pump; Wind Energy; Wind turbines; 
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TÍTULO: Estudo sobre o potencial solar e eólico em campos de petróleo em terra 

e mar do RNCE 

Resumo 

O mundo não vive mais sem energia, e esse crescimento de consumo e 
demanda é muito elevado não só em nível econômico. E neste contexto, o Brasil 
possui um potencial em grande escala com relação a produção energética não 
explorada ou investida sob diversas fontes, entre elas as mais conhecidas são a 
solar, biomassa, eólica e hídrica, esta última corresponde a mais de dois terços 
da geração elétrica do país. Com o passar dos anos, vem crescendo 
significativamente os incentivos e instalações das energias eólica e solar em 
nosso país, e especialmente no estado do Rio Grande do Norte. Somos 
privilegiados em nossa região para a instalação desse tipo de energia, já que 
apresenta um vento forte e constante durante todo o ano, locais serranos onde 
possui o melhor índice de ventos do Brasil, e bons índices de radiação, são 
fontes de energia limpa e sem preocupação de esgotamento durante os anos, 
também serão favorecidos os habitantes e cidades onde receberão os parques 
e usinas, gerando oportunidade e desenvolvimento. Pretende-se neste estudo 
analisar alguns valores energéticos de métodos de elevação de petróleo e da 
energia eólica e solar, percebendo a importância da geração e do consumo de 
energia para com a indústria petrolífera, haja vista que as plataformas, 
equipamentos e tudo que envolve esta área são de grande porte. Analisar a 
possibilidade de as energias eólica e solar contribuirem de alguma forma para 
com a indústria petrolífera. 

 
Palavras-chave: Energia solar, Energia eólica, Petróleo 

TITLE: Study of solar and wind potential in RNCE land and sea oil fields 

Abstract 

 
The world no longer lives without energy, and this growth of consumption and 
demand is very high, not only on an economic level. In this context, Brazil has a 
large-scale potential for energy production not exploited or invested from a variety 
of sources, among which the most well-known are solar, biomass, wind and 
water, which corresponds to more than two-thirds of the generation country. Over 
the years, the incentives and installations of wind and solar energy in our country 
have grown significantly, especially in the state of Rio Grande do Norte. We are 
privileged in our region for the installation of this type of energy, since it presents 
a strong and constant wind throughout the year, serranos locations where it has 
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the best index of winds of Brazil, and good indices of radiation, are sources of 
clean energy and without worry of exhaustion during the years, will also be 
favored the inhabitants and cities where they will receive the parks and plants, 
generating opportunity and development. The objective of this study is to analyze 
some energy values of oil and wind and solar energy raising methods, noting the 
importance of generation and consumption of energy to the oil industry, since the 
platforms, equipment and everything involved area are large. Analyze the 
possibility that wind and solar energy contribute in some way to the oil industry. 
 
Keywords: Solar energy, Wind power, Oil 
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TÍTULO: Motivos para trabalhar como docente na UFRN: o que dizem 

professores do Centro de Tecnologia (CT) 

Resumo 

 

O presente trabalho trata-se de relatório de pesquisa de iniciação científica 
vinculado ao projeto de pesquisa “Motivação para o trabalho: um estudo com 
docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”. O recorte aqui 
relatado tem como objetivo, enquanto uma das atividades inerentes ao trabalho 
de bolsista de iniciação científica do referido projeto, entender as motivações 
iniciais que levaram os professores do Centro de Tecnologia – CT a virem 
trabalhar na UFRN. A população do estudo compreendeu professores do CT 
(Centro de Tecnologia), dos diversos departamentos que o compõe, quais 
sejam: departamento de Arquitetura, departamento de Engenharia Civil, 
departamento de Engenharia da Computação, departamento de Engenharia de 
Produção, departamento de Engenharia do petróleo, departamento de 
Engenharia química, departamento de Engenharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica. A amostra para entrevistas foi estabelecida através de um percentual 
que variou entre 10% e 20%, em função do quantitativo de professor de cada 
departamento. Com a análise dos dados pode-se concluir que na maioria dos 
casos o fator determinante para a escolha foi o próprio gosto pela prática da 
docência . Outros fatores relevantes encontrados foram a afinidade com 
universidade e a cidade, além das oportunidades de crescimento que a 
instituição oferta. 
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TITLE: Motivation to the work: a study with teachers from the Federal University 

of Rio Grande do Norte 

Abstract 
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The present work is about the scientific initiation research report linked to the 
research project "Work motivation: A study with teachers from the federal 
university of the Rio Grande Do Norte". The reported piece has as an objective, 
meanwhile one of the activities inherent to the scientific initiation scholarship from 
the following project, understand the initial motivations that lead the teachers of 
the technology center - CT come to work on the UFRN. The group contemplated 
on the study was from teachers of CT, of the many departments that contemplate 
the science center, which are: Department of architecture,civil Engineering, 
computer engineering,production engineering, petroleum engineering, electrical 
engineering, mechanical Engineering, Chemical engineering. The sample for the 
interview was established by a percentage that vary of 10% to 20% depending 
on the full amount of teachers of each department. With the analysis of the 
research data referent to the motivations that lead the interviewed chose to work 
on the UFRN, it could be concluded that in most cases the key factor for the 
choice it was the teaching vocation itself, the hunger for teaching and the 
execution of the profession. Another relevant factors were the affinity with the 
university and the city, beyond opportunities for growth offered by the institution 

 
 
Keywords: Motivation to the work; Teacher; Motivation theory; UFRN; 
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TÍTULO: Uso contínuo do conteúdo gerado pelo usuário na Internet na escolha 

de um destino turístico: Um estudo longitudinal 

Resumo 

O uso da tecnologia vem influenciando cada vez mais no processo de decisão 
durante o planejamento de viagens turísticas. Nesse contexto, o Conteúdo 
Gerado pelo Usuário (CGU) se tornou um importante auxílio na tomada de 
decisões dos turistas. Os Comentários de Viagem na Internet (CVI), que são uma 
forma de CGU, são uma ferramenta de ajuda nesse processo decisório, e 
consiste em comentários postados online por turistas, acerca de experiências 
que os mesmos já vivenciaram em suas viagens. Dessa forma, os CVI dão 
autonomia ao consumidor e possibilitam a troca de informações e diferentes 
pontos de vista sobre um determinado destino turístico durante o planejamento 
de viagens. O objetivo do presente trabalho consiste em analisar fatores que 
motivam o uso continuo dos CVI na escolha de um destino turístico e defrontar 
dados sobre tais fatores em dois períodos distintos por meio do Modelo de Uso 
Continuo de sistema de informação. Os resultados demonstram mudanças 
pouco perceptíveis ou nulas dos fatores em duas análises, feitas com um 
intervalo de um ano de diferença. A análise demonstrou que os quatro fatores 
estudados, satisfação, confirmação das expectavas, intenção de continuidade 
de uso e utilidade percebida, são pertinentes para a escolha de destinos 
turísticos por meio de CVI. 
 
Palavras-chave: Conteúdo Gerado pelo Usuário. Destino Turístico. Comentários 
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TITLE: THE CONTINUOUS USAGE OF USER GENERATED CONTENT ON 

THE INTERNET ON THE CHOICE OF A TOURISTIC DESTINY: A 

LONGITUDINAL STUDY 

Abstract 

The use of technology has been increasingly influencing the decision-making 
process during the planning of tourist trips. In this context, User Generated 
Content (UGC) has become an important aid in the decision-making of tourists. 
Online Travel Reviews (OTR), which are a form of UGC, are a helping tool in this 
decision-making process, and consist of comments posted online by tourists 
about experiences they have experienced on their trips. In this way, the OTR give 
autonomy to the consumer and allow the exchange of information and different 
points of view about a certain tourist destination during the planning of trips. The 
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objective of the present study is to analyze factors that motivate the continuous 
usage of OTR in the choice of a tourist destination and to face data on such 
factors in two distinct periods through the IS Continuance Model. The results 
show little or no evidence of changes in the factors in two analyzes, with an 
interval of one-year difference. The analysis showed that the four factors studied, 
satisfaction, confirmation of expectations, intention of continuity of use and 
perceived utility, are pertinent for the choice of tourist destinations through OTR.  
 
Keywords: User Generated Content. Tourist Destination. Online Travel Reviews 
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TÍTULO: Base Nacional Curricular Comum: as disputas para um currículo em 

História (setembro/2015 – maio/2016) 

Resumo 

Procuramos entender como as disputas acompanhadas após a publicação da 
primeira versão da Base efetivaram-se na segunda. Para isso, recorremos aos 
dois documentos, analisando-os comparativamente e contextualizando suas 
produções. Concluímos que o componente curricular História da segunda versão 
da BNCC foi fruto de um movimento de disputas dentro da comunidade dos 
historiadores e estes, por sua vez, conformaram-se em currículo pautado na 
tradição escolar vigente no ensino de História. Além disso, atesta-se o fato de, 
mais uma vez diante da oportunidade, a História escolar não foi pensada a partir 
da realidade brasileira, mantendo-se o vínculo de um pensamento histórico de 
caráter eurocêntrico e elitista, para o qual as grandes forças da comunidade aqui 
referida atuam. 
 
Palavras-chave: BNCC; Currículo; História; Disputas; Tradição escolar 

TITLE: National Curricular Common Base: the disputes for a curriculum in History 

(September / 2015 - May / 2016) 

Abstract 

We try to understand how the disputes followed after the publication of the first 
version of Base took place in the second. To do this, we use the two documents, 
analyzing them comparatively and contextualizing their productions. We 
conclude that the curricular component History of the second version of the 
BNCC was the result of a movement of disputes within the community of 
historians and these, in turn, conformed in a curriculum based on the current 
school tradition in the teaching of History. In addition, it is attested to the fact that, 
once again in the face of opportunity, the school history was not conceived from 
the Brazilian reality, maintaining the link of a historical thought of Eurocentric and 
elitist character, to which the great forces of the community referred to herein act. 
 
Keywords: BNCC; Curriculum; History; Disputes; School tradition 
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TÍTULO: Identificação de frames em textos do corpus do projeto "Discurso, 

framing e metáforas sistêmicas" 

Resumo 

 

O trabalho tem o objetivo de identificar os principais frames ativados em textos 
que versam sobre terrorismo, preconceito, crise econômica e política e humor. 
Trata-se de temas que tornam nítidos os movimentos discursivos de construção 
de conceitos e comportamentos sociais e políticos. A metodologia tem como 
ponto de partida a identificação de frames: estruturas conceptuais acionadas no 
discurso. A partir disso, serão realizados grafos: esquemas cuja função é 
representar um grupo de conceitos inseridos em uma rede de proposições. Os 
grafos objetivam representar o acionamento desses frames para a construção 
de sentido, conforme a Semântica de frames. Ao fim do trabalho, pretende-se 
apresentar um procedimento de escrutínio do framing subjacente ao discurso, a 
partir das pistas linguísticas apresentadas no texto, buscando-se compreender 
com mais acurácia o papel desempenhado pelo léxico para perspectivar frames 
relacionados aos temas. 

 
 
Palavras-chave: Frame; Grafo; Construção de sentido. 

TITLE: THE COGNITIVE-DISCURSIVE PROCESS OF MEANING 

CONSTRUCTION IN NEWS AND JOKES: A FRAME-BASED APPROACH 

Abstract 

 

The work aims to identify the main frames activated in the texts that deal with 
terrorism, prejudice, economic and political crisis and humor. These are themes 
that make clear the discursive movements of concept construction and social and 
political behavior. The methodology has as its starting point, the identification of 
frames: conceptual structures triggered in the discourse. From this, will be 
realized graphs: schemes whose function is to represent a group of concepts 
inserted in a network of propositions. The graphs aim to represent the activation 
of these frames for the construction of the meaning, according to the Frame 
Semantics. At the end of the work, we intend to present a scrutiny procedure of 
the framing underlying the discourse, from the linguistic cues presented in the 
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text, seeking to understand with more accuracy the role played by the lexicon in 
order to approach frames related to the themes. 

 
 
Keywords: Frame; Graph; Construction of the meaning. 
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TÍTULO: ANÁLISE DAS DIMENSÕES DE UM DESTINO TURÍSTICO 

INTELIGENTE NA CIDADE DE NATAL 

Resumo 

Crescem as cidades que buscam no turismo uma forma de receitas à 
comunidade local. Aí inseridas, as Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) se evidenciam, conectando pessoas e coisas a qualquer momento e lugar, 
criando dados que precisam ser estudados para compreensão do fenômeno. Isto 
auxiliará organizações da cadeia turística a identificar gargalos, embasando 
tomadas de decisões. Cidade Inteligente surge como conceito que apoia a 
melhora da qualidade de vida dos moradores, usando metodologias que visam 
à promoção da sustentabilidade social, econômica e ambiental nas relações com 
o espaço. Destas premissas, emerge o conceito de Destino Turístico Inteligente 
(DTI), distanciando-se do residente, mas olhando ao visitante, no intuito de 
melhorar suas experiências e relações com o destino. O objetivo desta pesquisa 
é analisar as dimensões de um DTI presentes na cidade de Natal. Tomou-se 
como base o modelo da SEGITTUR, Espanha, presentes quatro dimensões 
essenciais a serem desenvolvidas em destino para que este se consolide como 
um DTI: Inovação; Tecnologia; Acessibilidade Universal; e Sustentabilidade. Na 
coleta de dados, usou-se roteiro de entrevista semiestruturado, com dez 
perguntas abertas, aplicado a seis gestores dos setores público e privado. Os 
resultados mostraram que Natal precisa se consolidar como DTI, merecendo 
atenção dos envolvidos no sentido de aperfeiçoarem as práticas e agirem em 
conjunto para que as dimensões essenciais sejam evoluídas na cidade. 
 
Palavras-chave: Turismo. Cidade Inteligente. Destino Turístico Inteligente. 

TITLE: ANALYSIS OF THE DIMENSIONS OF A SMART TOURISM 

DESTINATIONS IN THE CITY OF NATAL 

Abstract 

Cities that seek tourism as a way to bring revenue to the local community grow. 
There, Information and Communication Technologies (ICT) are evident, 
connecting people and things at any moment and place, creating data that need 
to be studied to understand the phenomenon. This will help organizations in the 
tourism chain identify bottlenecks, supporting decision-making. Smart City is a 
concept that supports the improvement of the quality of life of the residents, using 
methodologies that aim to promote social, economic and environmental 
sustainability in relation to space. From these premises emerges the concept of 
Smart Tourism Destination (STD), distancing itself from the resident, but looking 
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at the visitor, in order to improve their experiences and relations with destiny. The 
objective of this research is to analyze the dimensions of STD present in the city 
of Natal. In order to do so, the SEGITTUR model in Spain was used as a basis, 
suggesting four essential dimensions to be developed in the destination so that it 
is consolidated as STD: Innovation; Technology; Universal Accessibility; and 
Sustainability. In the data collection, a semi-structured interview script was used, 
with ten open questions, applied to five managers from the public and private 
sectors. The results showed that Natal still needs to consolidate itself as STD, 
deserving attention of the involved agents to improve the practices and to act 
together so that the essential dimensions are evolved in the city. 
 
Keywords: Tourism. Smart City. Smart Tourism Destinations. 
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TÍTULO: Gestão Socialmente Responsável e Energia Eólica: uma análise da 

realidade do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Os processos de reestruturação produtiva com ênfase na substituição de 
padrões produtivos rígidos, por mecanismos mais flexíveis de produção e as 
generalidades sociopolíticas, culturais e econômicas que compõem o modo de 
produção vigente, também se fazem fatores importantes na redefinição de 
estratégias empresariais que caminhem na direção de atender às demandas por 
práticas de gestão mais sustentáveis. Apesar de a responsabilidade social não 
estar sedimentada em conceitos unívocos, ela se particulariza por um conjunto 
de ações éticas e transparentes que, articuladas às atividades dos negócios, 
buscam dirimir efeitos negativos socioambientais ocasionados pela natureza 
própria de cada negócio. Por essa compreensão, o referido plano de trabalho, 
parte do projeto de pesquisa intitulado Responsabilidade Social Empresarial e 
Transparência: uma análise do nível de evidenciação socioambiental das 
empresas do Rio Grande do Norte, tem por objetivo analisar as práticas de 
Responsabilidade Social Empresarial adotadas pelas empresas dos parques 
eólicos instalados no Rio Grande do Norte. Metodologicamente foram realizados 
estudos bibliográficos e documentais, identificando-se que nesse sistema 
corporativo as ações socioambientais não transparecem tão claramente quais 
são os stakeholders beneficiados por elas e os estabelecimentos que as 
desenvolvem, dificultando, assim, a inferência sobre responsabilidade 
socioambiental no Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Gestão. Responsabilidade Social Empresarial. Parques eólicos. 

TITLE: SOCIALLY RESPONSIBLE MANAGEMENT AND AEOLIAN ENERGY: 

an analysis of the reality of Rio Grande do Norte 

Abstract 

The processes of productive restructuring with emphasis on the substitution of 
rigid productive patterns, per more flexible production mechanisms, and the 
sociopolitical, cultural and economic generalities that make up the current mode 
of production are also important factors in the redefinition of entrepreneurial 
strategies that move in the direction to meet the demands for more sustainable 
management practices. Although social responsibility is not based on univocal 
concepts, it is particularized by a set of ethical and transparent actions that, 
articulated with business activities, seek to resolve negative socio-environmental 
effects caused by the nature of each business. For this understanding, this work 
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plan, part of the research project entitled Corporate Social Responsibility and 
Transparency: an analysis of the level of social and environmental disclosure of 
companies in Rio Grande do Norte, aims to analyze the Corporate Social 
Responsibility practices adopted by companies of aeolian parks installed in Rio 
Grande do Norte. Methodologically, bibliographical and documentary studies 
were carried out, identifying that in this corporate system social and 
environmental actions do not show as clearly as the stakeholders that benefit 
them and the establishments that develop them, thus making it difficult to infer 
social and environmental responsibility in Rio Grande do Norte . 
 
Keywords: Management. Corporate Social Responsibility. Aeolian parks. 
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TÍTULO: CÂMARA CASCUDO E A TRADUÇÃO DE “OS CANIBAIS” 

Resumo 

Este artigo se propõe a apresentar os resultados do projeto de pesquisa Câmara 
Cascudo e a tradução de “Os Canibais”, inserido no grande projeto intitulado 
Revisitando o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte: subsídios 
para uma história da leitura no estado. Salienta-se aqui considerações em torno 
das notas de rodapé inseridas por Câmara Cascudo na sua tradução do ensaio 
Des Cannibales para o português, realizada a partir de original francês (cap. 
XXX) editado pela Garnier [s.d.]. Essa tradução foi concluída em 1937 e 
publicada em janeiro de 1940 sob o título de Montaigne e o índio brasileiro na 
revista Cadernos da hora presente, que circulou no Rio de Janeiro, em São Paulo 
e em Belo Horizonte no biênio 1939-1940. Na prática, a pesquisa foi 
desenvolvida com base nos estudos sobre paratextos (GENETTE, 2009), notas 
de rodapé (NEWMARK, 1988) e possíveis relações entre texto fonte e texto alvo 
(NORD, 2016). 

 
Palavras-chave: Montaigne. Câmara Cascudo. Tradução. Paratextos. 

TITLE: CÂMARA CASCUDO AND THE TRANSLATION OF “OS CANIBAIS” 

Abstract 

 

This article aims to present the results of a resarch about Câmara Cascudo and 
the translation of “Os Canibais”, inserted in the great project entitled Revisiting 
the Historical and Geographical Institute of Rio Grande do Norte: subsidies for a 
reading history in the state. Here are some considerations on the footnotes/notes 
inserted by Câmara Cascudo in his translation of the essay Des Cannibales into 
Portuguese, made from the French original essay (chapter XXX) edited by 
Garnier [s.d.]. This translation was completed in 1937 and published in January 
1940 under the title Montaigne e o índio brasileiro in Cadernos da hora presente, 
which circulated in Rio de Janeiro, São Paulo and Belo Horizonte during 1939 
and 1940. In practice, the research was developed based on paratexts studies 
(GENETTE, 2009), footnotes/notes (NEWMARK, 1988) and possible 
relationships between source text and target text (NORD, 2016). 

 
 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1921 

 

Keywords: Montaigne. Câmara Cascudo. Translation. Paratexts. 
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TÍTULO: O Jogo Ritual e os Estados Alterados de Consciência 

Resumo 

A pesquisa de iniciação cientifica realizada na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), e intitulada "O Jogo Ritual e os Estados Alterados de 
Consciência" com foco no processo criativo e posteriores apresentações dos 
espetáculos "Éter" e "Gosto de Flôr" do Arkhétypos Grupo de Teatro (UFRN), foi 
financiada pelo PIBIC-CNPq, e teve como orientador o Prof. Dr. Robson Carlos 
Haderchpek. Essa pesquisa teve o intuito de proporcionar ao discente 
pesquisador um espaço de investigação acerca do "Jogo Ritual" relacionando os 
dois espetáculos e seus processos criativos aos "Estados Alterados de 
Consciência", termo usado no livro: “Grotowski: Estados Alterados de 
Consciência: Teatro, Máscara e Ritual” (2015) organizado por Joice Aglae 
Brondani, mais especificamente no capítulo intitulado “A Arte do Ator e a 
Possessão: Os Estados Alterados de Consciência (ASC) nas suas inter-relações 
com o Teatro” escrito pelo professor e pesquisador Giuliano Campo da 
Universidade de Ulster na Irlanda do Norte. Tal estudo decorreu das práticas de 
pesquisa do Grupo Arkhétypos que apresenta uma metodologia de caráter 
laboratorial experimental, inspirada num treinamento psicofísico e tendo como 
base os elementos do treinamento pré-expressivo (BARBA, 2012) e a 
"dramaturgia dos encontros" (HARDERCHPEK, 2015). 
 
Palavras-chave: Jogo Ritual, Estados Alterados de Consciência, Teatro Ritual. 

TITLE: The Ritual Game and the Changed States of Consciousness 

Abstract 

The research of scientific initiation held at the Federal University of Rio Grande 
do Norte (UFRN), entitled "The Ritual Game and the Changed States of 
Consciousness" focused on the creative process and later performances of the 
shows "Éter" and "Gosto de Flôr" of the Arkhétypos Theater Group (UFRN), was 
financed by PIBIC-CNPq, and had as advisor Prof. Dr. Robson Carlos 
Haderchpek. This research aimed to provide the researcher with a research 
space about the "Ritual Play", relating the two shows and their creative processes 
to the "Changed States of Consciousness", a term used in the book: “Grotowski: 
Estados Alterados de Consciência: Teatro, Máscara e Ritual” (2015) organized 
by Joice Aglae Brondani, more specifically in the chapter titled “A Arte do Ator e 
a Possessão: Os Estados Alterados de Consciência (ASC) nas suas inter-
relações com o Teatro” written by the professor and researcher Giuliano Campo 
of the University of Ulster in Northern Ireland. This study was based on the 
research practices of the Arkhétypos Group, which presents an experimental 
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laboratory methodology inspired by psychophysical training and based on the 
elements of pre-expressive training (BARBA, 2012) and the "dramaturgy of 
encounters" (HARDERCHPEK, 2015 ). 
 
Keywords: Ritual Play, Altered States of Consciousness, Ritual Theater. 
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TÍTULO: A Imaginação Material e a Ancestralidade 

Resumo 

A pesquisa de Iniciação Científica “A Imaginação Material e a Ancestralidade” 
teve início em agosto de 2017 e foi financiada pelo PIBIC-CNPQ. A pesquisa 
teve como orientador o Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek e um dos seus 
objetivos principais foi proporcionar ao discente pesquisador um espaço de 
investigação acerca da "Imaginação Material" e da "Ancestralidade", tomando 
por base o processo de criação do processo “Ânima” do Arkhétypos Grupo de 
Teatro. O Grupo trabalha sob uma perspectiva laboratorial (GROTOWSKI, 
2011), inspirada no treinamento psicofísico do ator e tomando como base a 
“poética dos elementos” (BACHELARD, 2013) e a “dramaturgia dos encontros” 
(HARDERCHPEK, 2015). A pesquisa teve um caráter prático-reflexivo e colocou 
o ator-pesquisador no centro do processo para que este atuasse como criador 
da cena e da dramaturgia do espetáculo. O processo permitiu ainda que o ator-
pesquisador entrasse em contato com suas “Memórias Ancestrais” (SANTOS, 
2015) e adotasse uma percepção crítica a respeito da constituição das 
epistemologias do teatro, mais especificamente sobre o teatro ocidental, 
problematizando e reconfigurando seus referenciais a partir das “epistemologias 
do sul” (SANTOS, 2009) e da prática laboratorial. 
 
Palavras-chave: Arquétipos, Imaginação Material, Ancestralidade, Xamanismo. 

TITLE: "The Material Imagination and the Ancestry". 

Abstract 

The Scientific Initiation research "The Material Imagination and the Ancestry" 
began in August 2017 and was financed by PIBIC-CNPQ. The research was 
guided by Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek and one of its main objectives 
was to provide the researcher with a research space on "Material Imagination" 
and "Ancestry", based on the process of creation of the process "Ânima" of the 
Arkhétypos Theater Group. The group works from a laboratory perspective 
(GROTOWSKI, 2011), inspired by the psychophysical training of the actor and 
using on the "poetics of the elements" (BACHELARD, 2013) and the "dramaturgy 
of encounters" (HARDERCHPEK, 2015). The research had a practical-reflective 
character and put the actor-researcher at the center of the process so that he 
acted as creator of the scene and the dramaturgy of the spectacle. The process 
also allowed the actor-researcher to get in touch with his "Ancestral Memories" 
(SANTOS, 2015) and to adopt a critical perception about the constitution of 
theater epistemologies, more specifically about Western theater, problematizing 
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and reconfiguring its references to from the "Southern epistemologies" 
(SANTOS, 2009) and from the laboratory practice. 
 
Keywords: Archetypes, Material Imagination, Ancestry, Shamanism. 
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TÍTULO: Análise de rede da estrutura social da formiga Dinoponera quadriceps: 

Operárias cuidadoras em foco 

Resumo 

 

A comunicação social é um mecanismo fundamental de manutenção da 
eficiência do trabalho coletivo. Entretanto, essa sofisticada cooperação social 
não exclui a existência de conflitos. Nas formigas do gênero Dinoponera, a 
divisão reprodutiva do trabalho é mantida por hierarquia de dominância. Em D. 
quadriceps, as operárias cuidadoras são as mais jovens e de hierarquia mais 
alta dentro da colônia. Esse trabalho tem por objetivo verificar a estrutura social 
das operárias cuidadoras de D. quadriceps. O estudo foi realizado no Laboratório 
de Biologia Comportamental-CB-UFRN. O ninho de uma colônia foi filmado 
durante seis horas consecutivas. Registramos todas as interações sociais das 
formigas cuidadoras, durante esse período, através da técnica do focal contínuo. 
Foram consideradas cuidadoras as operárias que foram vistas em contato direto 
com os imaturos. Em nossos resultados visualizamos que essas operárias 
interagem de forma afiliativa poucas vezes. Essas interações aconteceram entre 
elas e com um pequeno número de operárias que realizam suas atividades 
próximas à região onde se encontram os imaturos. Elas apresentam um número 
maior de interações agonísticas que refletem em uma hierarquia de dominância 
definida no qual o indivíduo alfa realiza a maior parte das agressões, direcionada 
provavelmente aos indivíduos mais jovens. 

 
 
Palavras-chave: Rede social. Formicidae. Ponerinae. Interação social. 

Comportamento. 

TITLE: Social structure of the ant Dinoponera quadriceps: Nurse workers in focus 

Abstract 

 

Social communication is a fundamental mechanism for maintaining the efficiency 
of collective work. However, this sophisticated social cooperation doesn’t exclude 
conflicts. In the ants of the genus Dinoponera, the reproductive division of labor 
is maintained by dominance hierarchy. In D. quadriceps, the nurse workers are 
the youngest and of the highest hierarchy within the colony. The objective of this 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1927 

 

study was to verify the social structure of the female nurses of D. quadriceps. The 
study was carried out at the Laboratory of Behavioral Biology-CB-UFRN. The 
nest of a colony was filmed for six consecutive hours. We recorded all the social 
interactions of the nurses during this period through the continuous focal 
technique. Workers were considered nurses were seen in direct contact with the 
immature. In our results we see that these workers interact in an affiliative way 
only a few times. These interactions happened between them and with a small 
number of workers who carry out their activities near the region where the 
immature ones are. They had a greater number of agonistic interactions that 
reflect in a defined hierarchy of dominance in which the alpha individual performs 
most of the aggressions, probably targeting the younger individuals. 

 
 
Keywords: Social network. Formicidae. Ponerinae. Social interaction. Behavior. 
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TÍTULO: ANÁLISE ACÚSTICA E MORFOMÉTRICA EM Neoponera villosa 

(Formicidae, Ponerinae) 

Resumo 

 

Diversas formas de comunicação são empregadas pelas formigas, dentre essas, 
a estridulação consiste na produção de som e vibrações, gerados a partir de um 
órgão especializado. Análises morfométricas desses insetos e dos sons por eles 
produzidos, podem ajudar a compreender a relevância biológica e funcional 
desse tipo de comunicação. Sendo assim, esse trabalho teve por objetivo 
caracterizar a formiga Neoponera villosa quanto aos parâmetros morfométricos 
e acústicos. Nossa hipótese é de que as diferenças morfométricas das formigas 
geram diferenças no som produzido, de acordo com a casta e sexo a qual o 
indivíduo pertence. O estudo foi realizado no Laboratório de Biologia 
Comportamental, na UFRN. Foram realizadas gravações das estridulações de 
gynes, operárias e machos, e os parâmetros acústicos analisados. 
Posteriormente as formigas foram fotografadas e realizou-se a mensuração do 
comprimento do tórax. Verificamos diferenças sexo-específicas para os 
parâmetros morfométricos e acústicos, bem como casta-específicas, onde as 
gynes diferiram tanto em relação a machos quanto operárias, podendo indicar 
peculiaridades casta-dependentes na morfologia do órgão. Correlações entre as 
medidas corporais e os parâmetros acústicos da estridulação também foram 
encontradas, corroborando a hipótese inicial de que os parâmetros acústicos e 
morfométricos diferem entre sexo e casta, e que estes estão correlacionados. 

 
 
Palavras-chave: Morfometria; Análises acústicas; Poneromorfa 

TITLE: ACOUSTICAL AND MORPHOMETRICAL ANALYZIS IN Neoponera 

villosa (Formicidae, Ponerinae) 

Abstract 
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Several forms of communication are used by ants, among them, the stridulation 
consists of sounds production and vibrations generated from a specialized organ. 
A main way to understand the functional and biological meaning for this type of 
communication is trough morphometrical and acoustical analysis. Therefore, this 
study aimed to characterize the specie Neoponera villosa regarding the 
morphometric and acoustic parameters. Our hypothesis is that the morphometric 
differences of the ants will generate a difference in the produced sound, 
according to the caste and sex of the individuals. The research was conducted at 
the Laboratory of Behavioral Biology, UFRN. We recorded the stridulation of 
gynes, workers and males, and the acoustic parameters were analyzed. 
Afterwards the ants were photographed, and the thorax length was measured. 
We observed sex-specific differences for morphometric and acoustic parameters, 
as well as caste-specificities, where gynes differed from males and workers, this 
may indicate caste-dependent peculiarities in organ morphology. Correlations 
between body measurements and acoustic parameters of stridulation were also 
found, supporting the initial hypothesis that acoustic and morphometric 
parameters are correlated, and they differ among sex and caste. 

 
 
Keywords: Morphometry; Acoustical analysis; Poneromorph 
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TÍTULO: O Cinema Pernambucano e o Espaço Urbano 

Resumo 

 

Este trabalho é fruto do processo analítico, reflexivo e crítico sobre as 
representações fílmicas da urbanidade inseridas no cinema pernambucano 
contemporâneo. Nesse sentido, abordaremos neste artigo as construções 
imagéticas das paisagens e das geografias fílmicas do espaço urbano, 
sobretudo a cidade do Recife (PE), por meio dos modos de leitura de ordem 
estética, arquitetônica, social, espacial e simbólica presentes nas produções 
cinematográficas pernambucanas: Avenida Brasília Formosa (Gabriel Mascaro, 
2009) e Aquarius (Kleber Mendonça Filho, 2016). Desse modo, destacaremos, 
sob o olhar de suas narrativas, as formas de relação dos personagens com a 
“atmosfera” da cidade, por meio dos parâmetros de representação da Recife 
cinemática configurada em seu discurso imagético. 

 
 
Palavras-chave: Cinema; Espaço; Cidade; Representação. 

TITLE: Pernambucano Cinema and Urban Space 

Abstract 

This work is the result of the analytical, reflexive and critical process of film 
representations of urbanity within contemporary Pernambuco’s cinema. 
Therefore, this article deals with the imaginary constructions of landscape and 
film geographies of the urban space, especially, the city of Recife (PE), through 
the aesthetic, architectural, social, spatial and symbolic reading modes presented 
in Pernambuco’s film productions: Avenida Brasília Formosa (Gabriel Mascaro, 
2009) and Aquarius (Kleber Mendonça Filho, 2016). Here, the interest is to 
highlight the way in which their narratives contruct forms of relation between the 
characters and the atmosphere of the city, through the parameters of 
representation of the cinematic Recife configured in imagetic discourse. 

 
Keywords: Cinema; Space; City; Representation. 
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TÍTULO: EXPILLY E A ESCRAVIDÃO NO BRASIL: LES FEMMES ET LES 

MŒURS DU BRESIL 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados finais do projeto de pesquisa 
intitulado Expilly e a escravidão do Brasil: Les femmes et les mœurs du Brésil, 
cujo método utilizado foi o estudo da dos Itens Culturais Específicos (ICEs) 
presentes na obra de Charles Expilly, Les femmes et les mœurs du Brésil, 
publicado originalmente em 1863, na França. Para esse estudo, realizamos uma 
amostragem lexical da obra, em que se buscou agrupar termos e expressões 
culturalmente marcadas ligadas ao campo da escravidão no Brasil. A base 
teórico-metodológica para a classificação dos ICEs se deu a partir da visão de 
Social Culture presente em Newmark (1992), a ideia de “tradução etnográfica” 
presente em Laplantine (1996) e sobre Itens Culturais Específicos, presente em 
Franco Aixelá (1996). 

 
 
Palavras-chave: Tradução. ICE. Charles Expilly. 

TITLE: EXPILLY AND SLAVERY IN BRAZIL: LES FEMMES ET LES MŒURS 

DU BRESIL 

Abstract 

 

The aims of this article is to present the final results of the research project entitled 
Expilly and the slavery in Brazil: Les femmes et les mœurs du Brésil, whose 
method was the study of the Specific Cultural Items (ICEs) present in the work of 
Charles Expilly, Les femmes et les mœurs du Brésil, originally published in 1863 
in France. For this study, we performed a lexical sampling of the work, in which 
we sought to group terms and expressions culturally marked linked to the field of 
slavery in Brazil. The theoretical-methodological basis for the classification of 
ICEs was based on the view of Social Culture present in Newmark (1992), on the 
idea of "ethnographic translation" present in Laplantine (1996) and on Specifc 
Cultural Items present in Franco Aixelá (1996). 

 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1932 

 

 
Keywords: Translation. ICE. Charles Expilly. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1933 

 

CÓDIGO: HS0042 

AUTOR: BARBARA ELLEN REBOUÇAS CUNHA 

ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR 

 

 

TÍTULO: AS NARRATIVAS E PRÁTICAS DE GESTÃO DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE NATAL (PVN14348-2017) 

Resumo 

Este relatório objetiva apresentar os resultados das reflexões apreendidas com 
a efetivação da Pesquisa de Iniciação Científica, que tem como título: “Narrativas 
e práticas de Gestão das Escolas Municipais de Natal”. Circunscrevemos o 
nosso objeto de estudo a quatro escolas municipais, sendo uma em cada zona 
administrativa da cidade. O objetivo dessa atividade de campo foi identificar se 
as narrativas e práticas de gestão escolar em Natal, Rio Grande do Norte, estão 
em consonância com o Art. 14 da LDB 9.694/96. A fim de identificar as narrativas 
e práticas destas escolas, para tecer análise comparativa e juízo crítico acerca 
da natureza dos comportamentos identificados foi que assumimos o 
Materialismo Histórico e Dialético como método e sertania como abordagem; 
realizamos entrevistas livre conversacional com os gestores, conselheiros, 
professores, alunos e pais das quatro escolas; nos debruçamos sobre a literatura 
produzida acerca do Conselho Escolar; acessamos os documentos das escolas 
como atas, projeto pedagógico das escolas e regimento interno. Tratamos os 
dados e nossa analise concluiu que as relações sociais na gestão escolar 
ocorrem de forma diversa da recomendada pela legislação, pois o estudo 
detectou comportamentos gerenciais que contrariam os princípios da gestão 
democrática. 
 
Palavras-chave: Conselho Escolar; Educação; Gestão Democrática. 

TITLE: NARRATIVES AND PRACTICES OF MANAGEMENT OF MUNICIPAL 

SCHOOLS OF NATAL / RN (PVN14348-2017) 

Abstract 

This report aims to present the results of the reflections seized with the 
accomplishment of the Research of Scientific Initiation, which it is titled as: 
"Narratives and practices of Management of Municipal Schools of Natal". We 
circumscribed our object of study to four municipal schools, one in each 
administrative area of the city. The objective of this field activity was to identify if 
the narratives and practices of school management in Natal, Rio Grande do 
Norte, are in accordance with Art. 14 of LDB 9.694 / 96. In order to identify the 
narratives and practices of these schools, aiming to weave comparative analysis 
and critical judgment about the nature of the behaviors identified, we assumed 
Historical and Dialectical Materialism as method and sertania as an approach; 
we conducted free conversational interviews with the managers, counselors, 
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teachers, students and parents of the four schools; we focus on the literature 
produced on the School Board; we opened school documents such as minutes, 
school pedagogical project and internal regiment. After dealing with the data, our 
analysis concluded that social relations in school management occur in a way 
different from that recommended by the legislation, since the study detected 
managerial behaviors that contradict the principles of democratic management. 
 
Keywords: School Board; Education; Democratic management. 
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TÍTULO: O Serviço Social e a Categoria da Alienação 

Resumo 

O presente relatório apresenta os resultados parciais da pesquisa “O serviço 
social e a categoria da alienação”, cujo objetivo centrou na análise acerca dos 
usos da categoria da alienação, estranhamento e exteriorização. Para 
consecução da pesquisa, foram selecionados 121 artigos de revistas referência 
na área de Serviço Social – Serviço Social & Sociedade e Katalysis. Foram 
analisadas as referências utilizadas pelos autores, as concepções de uso e as 
categorias com as quais se relacionavam. Entre os resultados, destaca-se uma 
ampla forma uso e de referência da categoria analisada na pesquisa, além de 
usos e referências não relacionadas à tradição marxista. Além disso, foram 
selecionadas quatro categorias que se relacionavam com as formas de uso: 
alienação política, alienação do trabalho, alienação subjetiva e alienação 
metodológica, e mesmo assim, algumas concepções de uso ficaram de fora, 
mostrando a ampla forma de uso a respeito da categoria. 
 
Palavras-chave: Alienação. Serviço Social. Marxismo. 

TITLE: Social work and the category of alienation 

Abstract 

This report presents the partial results of the research "The social work and the 
category of alienation", whose objective focused on the analysis about the uses 
of the category of alienation, estrangement and exteriorization. To achieve the 
research, 121 articles were selected from reference journals in the area of Social 
Work – Social Work & Society and Katalysis. The references used by the authors, 
the concepts of use and the categories with which they were related were 
analyzed. Among the results, we highlight a wide use and reference form of the 
category analyzed in the research, as well as uses and references not related to 
the Marxist tradition. In addition, four categories were selected that were related 
to the forms of use: political alienation, alienation of labor, subjective alienation 
and methodological alienation, and even then, some conceptions of use were left 
out, showing the wide use of category. 
 
Keywords: Alienation. Social Work. Marxism. 
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TÍTULO: Turismo e desenvolvimento regional no Seridó Potiguar: efeitos da seca 

na economia da região 

Resumo 

O desenvolvimento do Turismo no Seridó Potiguar é o tema central de 
investigação desta pesquisa. Trata-se de um estudo que tem como objetivo 
avaliar e discutir os efeitos da seca no desenvolvimento do Turismo nos dez 
municípios que atualmente compõem o Conselho de Turismo do Polo Seridó. A 
análise se propõe a percorrer a trajetória do período de estiagem, entre os anos 
de 2011 até os dias atuais (2018), visando identificar as principais mudanças 
ocasionadas no setor turístico em decorrência da escassez de chuvas. Este 
trabalho tem enfoque qualitativo e quantitativo. Para a sua elaboração, foi 
necessário realizar pesquisa documental, bibliográfica e entrevistas 
semiestruturadas. A partir da pesquisa realizada, é possível notar que os 
municípios enfrentam dificuldades devido a pouca quantidade de água existente, 
fator esse que tem se refletido na atividade turística: restaurantes e pousadas 
passaram a receber menor quantidade de turistas e tiveram que buscar 
alternativas de reutilização da água. Nesta perspectiva, conclui-se que se faz 
necessário haver maior engajamento entre o setor público e o privado, para que 
se planejem medidas que amenizem esses entraves resultantes da estiagem, 
fazendo com que a atividade turística evolua nos municípios, propiciando 
melhora na economia e demais setores. 
 
Palavras-chave: Turismo. Seca. Desenvolvimento. Seridó Potiguar. 

TITLE: Tourism and regional development in Seridó Potiguar: effects of drought 

on the region's economy 

Abstract 

The development of Tourism in Seridó Potiguar is the central theme of this 
research. This study aims to evaluate and discuss the effects of drought on the 
development of Tourism in the ten municipalities that currently make up the 
Tourism Council of Polo Seridó. The analysis proposes to cover the trajectory of 
the drought period, between the years of 2011 to the present (2018), in order to 
identify the main changes caused in the tourism sector due to the scarcity of 
rainfall. This work has a qualitative and quantitative approach. For its elaboration, 
it was necessary to carry out documentary, bibliographical research and semi-
structured interviews. Based on the research carried out, it is possible to notice 
that the municipalities face difficulties due to the little amount of water existing, a 
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factor that has been reflected in the tourist activity: restaurants and inns started 
to receive smaller amount of tourists and had to look for alternatives of reuse of 
the Water. From this perspective, it is concluded that there is a need for greater 
engagement between the public and the private sector, so that measures can be 
planned to mitigate these obstacles resulting from drought, causing tourism to 
evolve in the municipalities, favoring an improvement in the economy and other 
sectors. 
 
Keywords: Tourism. Dry. Development. Seridó Potiguar. 
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TÍTULO: Inventariando os usos dos termos “fanático” e “fanatismo” na literatura 

(regional, cordelística e antropológica) sobre os sertões do Nordeste brasileiro 

Resumo 

O presente plano de trabalho focou na pesquisa acerca da folclorização de 
Antônio Conselheiro e Lampião através da invenção da cultura nordestina entre 
o início do séc. XX, dessa maneira, essa análise histórica faz parte do projeto de 
pesquisa Místicos, Fanáticos e Sebastianistas: dobras das crenças religiosas na 
cultura luso-brasileira (século XX) da Bolsa de Iniciação Científica/PIBIC/UFRN. 
Objetiva-se compreender como a folclorização da imagem de Antônio 
Conselheiro e Lampião dentro da cultura nordestina por meio da revista O 
Cruzeiro. Falando-se dos fundamentos teórico-metodológicos trabalharemos 
com a ideia de misticismo estranho de Euclides da Cunha; do conceito 
messianismo da espera de Henri Desroche e da invenção do cotidiano entre 
práticas e estratégias Michel de Certeau; da invenção do Nordeste; e também 
da “cultura popular” e “folclore” popular nordestino de Durval Muniz de 
Albuquerque. Teremos como fonte principal a revista O Cruzeiro do Rio de 
Janeiro, o tratamento e os métodos da pesquisa se deram na criação de um 
banco de dados e na consulta hemeroteca digital da biblioteca nacional, logo 
depois na identificação, mapeamento e análise da documentação trabalhada. 

 
Palavras-chave: Folclorização. Nordeste. Misticismo. Antônio Conselheiro. 

Lampião. 

TITLE: INVENTING THE USES OF THE TERMS "FANATIC" AND 

"FANATICISM" IN THE (REGIONAL, CORDELISTICA AND 

ANTROPOLOGICAL) LITERATUREON THE SERTÕES OF THE BRAZILIAN 

NORTHEAST. 

Abstract 

  
 

The present work plan focused on research about the folklorization of Antônio 
Conselheiro and Lamp through the invention of Northeast between the 19th 
century and beginning of the 20th century. XX, this way, this historical analysis is 
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part of a research project, Místicos, Fanáticos e Sebastianistas: dobras das 
crenças religiosas na cultura luso-brasileira (20th century) of the Scientific 
initiation scholarship/PIBIC/UFRN. The goal is to understand how the 
folklorization of the image of Antônio Conselheiro and Lamp in the northeast 
through the magazine O Cruzeiro. Speaking of theoretical-methodological 
fundamentals will work with the idea of strange mysticism of Euclides da Cunha; 
the concept of standby messianism of Henri Desroche and the practice of 
everyday life between practices and Michel de Certeau strategies; the invention 
of the Northeast; and also the "popular culture" and "folklore" Durval Muniz de 
Albuquerque . We will have as main source the magazine O Cruzeiro in Rio de 
Janeiro, the treatment and the methods of research were in the creation of a 
database and the National Library's digital newspaper query, right after the 
identification, mapping and analysis of the documentation work, and think them 
through the study. 

 
Keywords: Folklorization. Northeaste. Mysticism. Antônio Conselheiro. Lampião. 
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TÍTULO: O estudo da tradução de relatos de viagem e suas marcas culturais: o 

caso de Câmara Cascudo 

Resumo 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa "O estudo da tradução de Culture 
Specific Items em relatos de viajantes sobre o Brasil de meados do século XIX 
ao início do século XX" e pretende analisar os processos tradutórios 
(NEWMARK, 1992) utilizados na tradução dos Itens-Culturais Específicos 
(FRANCO AIXELÁ, 2013 [1996]) presentes na pequena coletânea de Charles 
Frederick Hartt: Amazonian Tortoise Myths, publicada em inglês, no ano de 1875, 
por Willian Scully, e conhecida no Brasil graças a tradução de Câmara Cascudo. 
Também foram utilizados, para refletir sobre o trabalho de Hartt enquanto 
etnógrafo, o conceito de tradução-descrição etnográfica (LAPLANTINE, 1996) e 
as reflexões sobre a importância da linguagem e da tradução no fazer 
etnográfico, apresentadas por Malinowski (1935). Após nossa análise, 
identificamos a predominância quase total da transcrição dos termos originais, 
chamada por Newmark de transferência. Também foi possível observar uma 
notável frequência no uso da tradução por sinônimos funcionais, segunda 
técnica mais utilizada na obra, dentro do recorte selecionado. 
 
Palavras-chave: Tradução. Itens-Culturais Específicos. Hartt. Câmara Cascudo. 

TITLE: The study of travel writing translation and their cultural markers: the case 

of Câmara Cascudo 

Abstract 

This paper is part of a research project entitled “The study of Culture Specific 
Items in some travel writing from 19th and 20th century in Brazil” . This article 
main goal is to identify and analyse translation procedures (NEWMARK, 1992) 
used to translate cultural marked words or Culture-Specific Items (FRANCO 
AIXELÁ, 2013 [1996]) evident in Charles Frederick Hartt’s short work called 
Amazonian Tortoise Myths, published in Rio de Janeiro, in 1875, published by 
William Scully and known in Brazil due to Câmara Cascudo’s translation. The 
concept of ‘entrography-translation’, by Laplantine (1996) was also used on the 
writing of this paper, as well as the examinations made by Malinowski on the 
relevance of language and translation on what concerns the entrongrapher work. 
After our analyses, was identified the predominance of a translation procedure 
called transference (NEWMARK, 1992). Was also possible to identify the 
regularity of the translation by functional synonyms. 
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Keywords: Translation. Cultural-Specific Items. Hartt. Câmara Cascudo. 
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TÍTULO: Exploração conceitual do direito para as smart cities: o caso Porto 

Maravilha 

Resumo 

O fenômeno da urbanização vem sendo cada vez mais estudado nas 
universidades e um dos motivos disso é o recente crescimento populacional 
desenfreado, que acentuou-se no século XXI, tornando o estudo sobre a 
complexização das cidades mais importante do que nunca. A Cidade Inteligente 
é a união de esforços coletivos em prol da melhoria das condições de vida de 
toda uma sociedade. Ao passo que o projeto de uma Cidade Inteligente é 
executado, faz-se necessário que a gestão do município contemplado dialogue 
com a comunidade, pois só por meio de uma governança eficiente será possível 
potencializar o andamento da Cidade, permitindo que as pessoas entendam 
como esta funciona, bem como que compreendam qual é o papel delas nessa 
conjuntura. Diante do fato de que estudar as Cidades Inteligentes no contexto 
brasileiro é, necessariamente, falar na cidade do Rio de Janeiro, em razão desta 
ter sido eleita a mais inteligente e conectada cidade brasileira, pelo Ranking 
Connected Smart Cities, bem como uma das sete cidades mais inteligentes do 
mundo, pelo Intelligent Community Fórum (ICF), esta pesquisa pretende discutir 
o município do Rio como Cidade Inteligente, o caso Porto Maravilha, um dos 
projetos modelos que conduziram esta cidade ao topo dessa categoria e o 
legado que as Olimpíadas deixaram para esta cidade, ao passo que ser cidade 
inteligente é pensar, principalmente, prospectivamente quando se implementa 
um plano de reestruturação também voltado a um grande evento esportivo. 
 
Palavras-chave: Cidades Inteligentes. Governança. Megaeventos. 

TITLE: Conceptual exploration of the right for smart cities: Porto Maravilha's case 

Abstract 

The phenomenon of urbanization has been increasingly studied in universities 
and one of the reasons for this is the recent unbridled population growth, which 
has intensified in the 21st century, making the study of urbanization more 
important than ever. The Intelligent City is the union of collective efforts for the 
improvement of the conditions of life of a whole society. While the project of an 
Intelligent City is executed, it is necessary that the management of the 
municipality contemplated dialogue with the community, because only through an 
efficient governance will it be possible to potentiate the progress of the City, 
allowing people to understand how this works, as well as to understand their role 
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at this juncture. Given the fact that studying the Intelligent Cities in the Brazilian 
context is necessarily speaking in the city of Rio de Janeiro, due to this being 
elected the most intelligent and connected Brazilian city, by the Connected Smart 
Cities Ranking, as well as one of the seven cities the Intelligent Community 
Forum (ICF), this research intends to discuss the city of Rio as Intelligent City, 
the Porto Maravilha case, one of the model projects that led this city to the top of 
this category and the legacy that the Olympics left behind. this city, while being a 
smart city is to think, mainly, prospectively when implementing a restructuring 
plan also aimed at a major sporting event. 
 
Keywords: Smart Cities. Governance. Megaevents. 
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TÍTULO: Itinerários terapêuticos de integrantes de uma comunidade quilombola 

do RN 

Resumo 

A presente pesquisa buscou identificar os mecanismos de tratamento de saúde 
acessados pelos moradores da comunidade quilombola de Grossos, localizada 
na cidade de Bom Jesus, RN. Com o uso do questionário sócio-demográfico-
ambiental (QSDA), utilizado para auxiliar na identificação do número de famílias 
residentes na comunidade quilombola, das condições de vida, saúde e trabalho 
das famílias, foram abrangidos 196 indivíduos, dos quais 106 eram mulheres 
(54,1%) e 90 eram homens (45,9%). Com a aplicação do QSDA constatou-se 
que, para lidar com os problemas de saúde, as famílias acessam 
majoritariamente o Agente Comunitário de Saúde (79,7%) e a equipe da 
Estratégia Saúde da Família/ESF (75%). Foram realizadas também entrevistas 
com os respondentes do QSDA que expuseram reclamações quanto à ausência 
de posto de saúde na comunidade, bem como a falta de cobertura de saúde em 
geral. Por meio da análise dos dados coletados pode-se perceber que a 
comunidade pesquisada depende dos serviços ofertados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), o que os coloca diante da atuação de profissionais e órgãos que 
muitas vezes não estão preparados para receber as demandas desse contexto 
e negligenciam os aspectos que os integram. Desse modo, torna-se 
imprescindível o reconhecimento da realidade da população que constitui a 
comunidade, abarcando desde suas dificuldades de acesso até seus saberes e 
conhecimentos, para que não se produzam serviços segregadores e que 
alimentam a iniquidade. 
 
Palavras-chave: Itinerários Terapêuticos. Comunidade Quilombola. Saúde 

Pública. 

TITLE: Therapeutic itineraries of members of a the quilombola community of RN 

Abstract 

The present research sought to identify the health treatment mechanisms 
accessed by the residents of the quilombo community of Grossos, located in the 
city of Bom Jesus, RN. With the use of the socio-demographic-environmental 
questionnaire (QSDA), used to help identify the number of families living in the 
quilombola community, the living, health and work conditions of the families, 196 
individuals were included, of which 106 were women ( 54.1%) and 90 were men 
(45.9%). With the implementation of the QSDA, it was found that in order to cope 
with health problems, the families mainly access the Community Health Agent 
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(79.7%) and the Family Health Strategy / ESF team (75%). Interviews were also 
conducted with the QSDA respondents who raised complaints about the absence 
of a health post in the community, as well as the lack of health coverage in 
general. Through the analysis of the data collected, it can be seen that the 
community surveyed depends on the services offered by the Unified Health 
System (SUS), which places them before the professionals and bodies that are 
often not prepared to receive the demands of this context and neglect the aspects 
that integrate them. Thus, it is essential to recognize the reality of the population 
that constitutes the community, ranging from its difficulties of access to its 
knowledge and knowledge, so that there are no segregating services and that 
feed the iniquity. 
 
Keywords: Therapeutic Itineraries. Quilombola Community. Public Health. 
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TÍTULO: Adaptação e Socialização no Ensino Superior 

Resumo 

A transição do Ensino Médio para o Ensino Superior é um momento de rupturas 
na vida do estudante nesse mundo novo que é a Universidade. Nisso, o 
estudante passa por fases de adaptação, cria estratégias de aprendizagem e 
utiliza a socialização com um meio de alívio afetivo. A partir de autores como 
Ferreira (2014), Coulon (2008) e Paivandi (2014) que discutem a temática, o 
seguinte trabalho tem como objetivo fazer uma discussão acerca do processo de 
transição, adaptação e socialização no ambiente universitário. Para atingir esse 
objetivo, foi realizado uma revisão bibliográfica, que consiste em fazer uma 
coleção, leitura e estudo das fontes importantes sobre uma temática. Sendo 
assim, essa revisão bibliográfica poderá abrir portas para estudos e pesquisas 
acerca da socialização no ambiente universitário. 

 
Palavras-chave: Transição. Socialização Universitária. Adaptação. 

TITLE: Adaptation and socialization in Higher Education 

Abstract 

The transition from high school to higher education is a moment of disruptions in 
the student's life in this new world that is the University. In it, the student goes 
through stages of adaptation, creates learning strategies and uses the 
socialization with a means of emotional relief. From authors such as Ferreira 
(2014), Coulon (2008) and Paivandi (2014) who discuss the issue, the following 
work has as objective to make a discussion about the process of transition, 
adaptation and socialization in the university environment. To achieve this goal, 
it was conducted a literature review, which consists in making a collection, 
reading and study of important sources on a topic.Thus, this literature review may 
open doors for studies and researches about the socialization in the university 
environment. 

 
Keywords: Transition. Socialization University. Adaptation. 
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TÍTULO: AVANÇOS, LIMITES E DESAFIOS DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO 

SOCIAL E ECONÔMICA DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA PRÓ-CATADOR NO 

PERÍODO 2012 A 2015 

Resumo 

 

A partir de 2003, o Governo Federal passou a apoiar ações de inclusão 
socioeconômica de catadores e catadoras de materiais recicláveis por meio do 
fomento de empreendimentos econômicos solidários (associações e 
cooperativas) e de redes de cooperação para viabilizar as atividades de 
prestação de serviços (coleta seletiva e logística reversa), de produção (triagem 
e reciclagem de resíduos), possibilitando a geração de trabalho e o aumento da 
renda desses trabalhadores. A partir da identificação e caracterização desses 
programas e ações, a pesquisa “Políticas públicas nacionais de inclusão 
socioeconômica de catadores e catadoras de materiais recicláveis no período 
2007 a 2015” pretende analisar os principais fatores que impulsionam e limitam 
as políticas públicas de economia solidária voltadas para esse segmento. Na 
primeira etapa da pesquisa, buscou-se avançar na compreensão das condições 
de vida marcada pelo empobrecimento e pelas vulnerabilidades sociais e 
econômicas a que estão submetidos esses trabalhadores e trabalhadoras, 
enquanto expressão da questão social. O presente trabalho contém uma 
sistematização dos estudos realizados, destacando os determinantes sociais 
das condições de vulnerabilidade e os processos de organização política dos 
catadores e catadoras de materiais recicláveis no Brasil. 

 
 
Palavras-chave: Catadores de Materiais Recicláveis. Políticas Públicas. 

TITLE: ADVANCES, LIMITS AND CHALLENGES OF THE SOCIAL AND 

ECONOMIC INCLUSION POLICIES OF CATCHERS AND CATALYSTS OF 

RECYCLABLE MATERIALS: AN ANALYSIS OF THE PRO-CATADOR 

PROGRAM IN THE PERIOD 2012 TO 2015 

Abstract 
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Since 2003, the Federal Government has started to support actions for the 
socioeconomic inclusion of collectors of recyclable materials through the 
promotion of solidary economic enterprises (associations and cooperatives) and 
of cooperation networks to enable services rendered (selective collection and 
logistics, reverse logistics), production (sorting and recycling of waste), enabling 
the generation of work and increasing the income of these workers. Based on the 
identification and characterization of these programs and actions, the research 
"National public policies for socioeconomic inclusion of recyclable waste pickers 
from 2007 to 2015" aims to analyze the main factors that drive and limit public 
policies of solidarity economy aimed at this segment. In the first stage of the 
research, we sought to advance the understanding of the conditions of life 
marked by the impoverishment and by the social and economic vulnerabilities to 
which these workers are subjected, as an expression of the social question. This 
summary contains a systematization of the studies carried out, highlighting the 
social determinants of the vulnerability conditions and the processes of political 
organization of collectors of recyclable materials in Brazil. 

 
 
Keywords: Recyclable Material Collectors. Public policy. 
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TÍTULO: A configuração do trauma em Memória de Elefante, de António Lobo 

Antunes 

Resumo 

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas pela bolsista de Iniciação 
Científica, integrada ao projeto de pesquisa “Vozes do trauma: a guerra colonial 
e a literatura portuguesa contemporânea”, do orientador, Prof. Dr. Mauro Dunder. 
O objetivo central do presente projeto de Iniciação Científica é analisar como os 
traumas gerados pela Guerra Colonial Portuguesa (1961-1975) refletem na 
produção literária portuguesa contemporânea, mais precisamente a que foi 
produzida pela geração de escritores Pós-1974, ou seja, após a Revolução dos 
Cravos. Para tanto, a investigação se assenta nos pressupostos teóricos 
desenvolvidos por Eduardo Lourenço no ensaio “Psicanálise mítica do destino 
português” sobre trauma, bem como em uma vasta bibliografia acerca do 
contexto histórico de Portugal e em um corpus literário, resultando na 
identificação dos traumas e de suas consequências. 
 
Palavras-chave: Literatura Portuguesa Contemporânea. Guerra Colonial. 

Traumas. 

TITLE: The configuration of trauma in Memória de Elefante, by António Lobo 

Antunes 

Abstract 

This report presents the activities developed by the Scientific Initiation researcher 
as part of the research project "Voices of Trauma: Colonial War and 
Contemporary Portuguese Literature", conducted by Mauro Dunder, PhD. The 
main goal of the project is to analyze how traumas generated by the Portuguese 
Colonial War (1961-1975) reflect on the contemporary literary production in 
Portugal, more precisely the one produced by the Post-1974 generation. In order 
to do so, investigation bases on theoretical assumptions about trauma developed 
by Eduardo Lourenço in his essay "Mythical Psychoanalysis of Portuguese Fate", 
as well as in other bibliographical references about the historical context of 
Portugal, and in a literary corpus, aiming at identifying traumas and their 
consequences. 
 
Keywords: Contemporary Portuguese Literature; Colonial War; Traumas. 
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TÍTULO: Análise de gênero em “Por que não se casa, Doutor?” 

Resumo 

 

Com a abrangência dos estudos de gêneros tornando-se cada vez maior, o foco 
de estudo também se expandiu e, aos poucos, tem deixado de ser 
exclusivamente sobre as causas feministas e outras minorias sexuais, passando 
também a ter o homem como objeto de estudos no meio acadêmico dentro das 
pesquisas de gêneros, deslocando-o, assim, de sua posição central e referencial 
no conjunto das relações sociais. Esses estudos acabaram por revelam que o 
homem, apesar de quase sempre assumir uma posição de poder em relação aos 
demais gêneros, nem sempre está em uma situação de conforto. De forma 
indireta e pioneira, podemos observar que alguns autores já lidavam com essa 
visão de homem em momentos anteriores aos movimentos sociais dos anos 60. 
O melhor exemplo desse caso, na literatura potiguar, é o romance Por que não 
se casa, Doutor? do autor currais-novense José Bezerra Gomes, cujo 
personagem principal sente toda a cobrança que sua sociedade impõe não 
apenas ao seu estado civil, mas também a outros os aspectos de sua vida. 
Dessa forma, baseado nos pressupostos de estudiosos da área como 
Albuquerque Júnior, Berenice Bento, entre outros, abordamos esse romance a 
partir de questões que englobam a masculinidade e o que é esperado dos 
homens quando chegam à vida adulta, além da sociedade implicitamente moldar 
a personalidade deles para que se adequem às expectativas. 

 
 
Palavras-chave: masculinidade, gêneros sexuais, homens, gomes. 

TITLE: Gender analysis in “Why don’t you get married, Doctor?” 

Abstract 

 

With the scope of studies of genders getting bigger, the focus of the studies has 
expanded and gradually, It ain't exclusively about feminist causes and others 
sexual minorities, and now has the man is also becoming an object of studies in 
the academic environment within the researchers of genders stepping aside from 
its central and referential position in the set of social relation. These studies show 
that men, as always, have a position of power that does not mean that they are 
comfortable in being there. In an indirect and pioneering way, we can see that 
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other scholars have already dealt with this view of men before the social 
movements of the 1960s. The best way to represent that in Potiguar Literature is 
the novel “Why don’t you get married, Doctor?” by the currais-novense author 
José Bezerra Gomes, which the main character feel all the pressure imposed by 
the society, not only in his civil state, but also in so many ways in his life. Thus, 
based in works of some scholars of the area as Albuquerque Júnior, Berenice 
Bento, and others, we approach this novel from question that involves masculinity 
and what is expect for men when they achieve the adulthood, besides the society 
implicity shapes their personalities so they can suits to their expectations. 

 
 
Keywords: masculinity, sexual genders, men, gomes. 
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TÍTULO: AS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DOS DIREITOS HUMANOS 

EM COMENTÁRIOS EM PORTAIS DE INFORMAÇÃO: UM ESTUDO DE 

COMENTÁRIOS SOBRE A QUESTÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é explicitar, a partir do exame dos posicionamentos e 
das estratégias argumentativas em comentários em portais de informação, como 
os Direitos Humanos são interpretados e/ou problematizados pelos sujeitos 
quando há relação desses direitos com a diversidade sexual, contribuindo não 
só com o conhecimento sobre as práticas discursivas em jogo, mas também com 
o debate sobre Direitos Humanos, gênero e sexualidade no contexto da 
realidade brasileira. Para tanto, recorreu-se aos aportes teóricos da Semiótica 
Discursiva, da Análise do Discurso de linha francesa e de abordagens da 
argumentação. O corpus foi delimitado em cem comentários extraídos de dez 
notícias veiculadas nos portais de informações G1, UOL e Terra. A análise 
realizada constatou que, quando relacionados à comunidade LGBTI (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais), os Direitos Humanos são de 
modo geral rejeitados e/ou negados, sendo os argumentos do modelo e do 
antimodelo frequentemente utilizados com o intuito de sustentar essa rejeição. 
Quanto às etapas narrativas mobilizadas pelos comentários analisados, 
observou-se a recorrência de itens lexicais que explicitam uma sanção negativa 
para os sujeitos não heterossexuais, tidos como “maus cumpridores” dos 
contratos socialmente estabelecidos. Além disso, observou-se que, não raro, 
esse posicionamento está ancorado no discurso religioso e em referências a 
figuras de reconhecidas práticas cruéis. 

 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Diversidade Sexual. Argumentação. 

Semiótica. 

TITLE: DISCURSIVE REPRESENTATIONS OF HUMAN RIGHTS IN 

COMMENTS IN PORTAIS OF INFORMATIONS: A STUDY OF COMMENTS ON 

THE QUESTION OF SEXUAL DIVERSITY 

Abstract 
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The objective of this work is to explain, from the examination of the positions and 
the argumentative strategies in comments in information portals, how human 
rights are interpreted and/or problematized by the subjects when there is relation 
with the sexual diversity, contributing not only with the knowledge about the 
discursive practices at play, but also with the debate on Human Rights, gender 
and sexuality in the context of the Brazilian reality. For this, we use the theoretical 
contributions of Discursive Semiotics, of Discourse Analysis of French Line and 
of approaches of the argumentation. The corpus was delimited in one hundred 
comments extracted in the G1, UOL and Terra information portals. The analysis 
showed that, when related to the LGBTI community (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transsexual and Intersexual), the Human Rights are generally rejected and/or 
denied, and the model and antimodel arguments are often used with the aim of 
support this rejection. As for the narrative phases mobilized by the analyzed 
comments, we observe the recurrence of lexical items that explicit a negative 
sanction for non-heterosexual subjects, considered as "bad compliers" of socially 
established contracts. Besides that, it has often been noted that this positioning 
is anchored in the discourse of religion and in references to figures of recognized 
cruel practices. 
 
Keywords: Human Rights. Sexual Diversity. Argumentation. Semiotics. 
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TÍTULO: Motivação para trabalho docente na UFRN: o que dizem os professores 

do Centro de Biociências (CB) 

Resumo 

 

O presente trabalho trata-se de relatório de pesquisa de iniciação científica 
vinculado ao projeto de pesquisa “Motivação para o trabalho: um estudo com 
docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”. Para o presente 
relatório, enquanto uma das atividades inerentes ao trabalho de bolsista de 
iniciação científica do referido projeto, buscou-se saber as motivações iniciais 
que levaram os professores do Centro de Biociências – CB a virem trabalhar na 
UFRN. A população do estudo compreendeu professores do CB (Centro de 
Biociências), dos diversos departamentos que o compõe, quais sejam: 
departamento de Biofísica, departamento de Biologia Celular, departamento de 
Bioquímica, departamento de Botânica, departamento de Fisiologia, 
departamento de Microbiologia, departamento de Morfologia e departamento de 
Oceanografia. A amostra para entrevistas foi estabelecida através de um 
percentual que variou entre 10% e 20%, em função do quantitativo de professor 
de cada departamento. Com a análise dos dados pode-se concluir que na 
maioria dos casos o fator determinante para a escolha foi a oportunidade de 
concurso e de emprego. Outros fatores relevantes encontrados foram a afinidade 
com universidade e a cidade; as oportunidades de crescimento que a instituição 
oferta; o gosto pela própria docência; além da estabilidade, de forma abrangente. 

 
 
Palavras-chave: Motivação para o trabalho; Docente; Teorias da motivação; 
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TITLE: Motivation for teaching work at UFRN: what the teachers of the Center for 

Biosciences (CB) say. 

Abstract 

 

The present work is a research report of scientific initiation linked to the research 
project "Motivation for work: a study with teachers of the Federal University of Rio 
Grande do Norte". For this report, while one of the activities inherent to the 
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scholarship work of the scientific initiation of this project, we sought to know the 
initial motivations that led the teachers of the Center of Biosciences - CB to come 
to work at UFRN. The study population comprised professors of the CB (Center 
of Biosciences), of the several departments that compose it, namely: Department 
of Biophysics, Department of Cell Biology, Department of Biochemistry, 
Department of Botany, Department of Physiology, Department of Microbiology, 
Department of Morphology and Department of Oceanography. The sample for 
interviews was established through a percentage that varied between 10% and 
20%, depending on the amount of teacher of each department. With the analysis 
of the data it can be concluded that in most of the cases the determining factor 
for the choice was the opportunity of competition and of employment. Other 
relevant factors were the affinity with university and the city; the growth 
opportunities that the institution offers; the taste for teaching itself; beyond 
stability, in a comprehensive way. 

 
 
Keywords: Motivation to the work; Teacher; Motivation theory; UFRN; 
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TÍTULO: O SÍTIO ONDE DEIXEI MINHA INFÂNCIA: MONTEIRO LOBATO E A 

SAUDADE DA INFÂNCIA 

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: THE SÍTIO WHERE I LEFT MY CHILDHOOD: MONTEIRO LOBATO 

AND CHILDHOOD NOSTALGIA 

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 
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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 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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TÍTULO: As paisagens de Natal (RN) na tecitura dos afetos. 

Resumo 

 

O trabalho apresenta uma reflexão sobre a percepção da paisagem no bairro 
Alecrim em Natal/RN a partir do significativo comércio existente. A pesquisa está 
ancorada em estratégias de observação in loco/descrição, diário de campo e 
registro fotográfico, no qual, apresenta-se a materialização dos sentimentos 
presentes no local. Dessa forma, discutiu-se a paisagem como teia material e 
imaterial, que sendo resultado de múltiplas percepções, está aberta a 
interpretações. 

 
 
Palavras-chave: Paisagem – Comércio – Percepções 

TITLE: The landscape of Natal in the weaving of affections 

Abstract 

 

The work presents a reflection on the perception of the landscape in the 
neighborhood Alecrim in Natal / RN from the existing significant trade. The 
research is anchored in strategies of observation in loco / description, field diary 
and photographic record, in which, the materialization of the feelings present in 
the place is presented. In this way, the landscape was discussed as a material 
and immaterial web, which, being the result of multiple perceptions, is open to 
interpretation. 

 
 
Keywords: Landscape - Commerce - Perceptions 
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TÍTULO: Delineando o perfil dos egressos do curso de Biblioteconomia da 

UFRN: análise de metodologias predominantes, tabulação e análise dos dados 

Resumo 

Exibe um levantamento dos trabalhos publicados no Encontro Nacional de 
Pesquisa em Ciência da Informação (Enacib), mais especificamente o GT 06 - 
Informação, Educação e Trabalho ao longo das quinze edições. Objetiva de 
modo geral, apontar as metodologias predominantes nas pesquisas sobre 
mercado de trabalho, egresso e atuação profissional do Enancib, destacando os 
principais instrumentos de coleta de dados. Utiliza como procedimento 
metodológico o método quadripolar constituído pelos polos: epistemológico, 
teórico, técnico e morfológico, além disso o estudo é de caráter exploratório e 
descritivo na pesquisa, considerando-a como quantitativa. Identifica a 
quantidade de trabalhos contidos no GT 06 - Informação, Educação e Trabalho, 
a partir das palavras-chave “mercado de trabalho” “egresso” “atuação 
profissional” e “ex-aluno”, ocorrendo o levantamento dos artigos no portal de 
eventos da Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 
(ANCIB), totalizando assim, 25 trabalhos recuperados. Aponta como 
metodologias predominantes nas pesquisas, a qualitativa, seguida pela 
quantitativa e como instrumento de coleta de dados o questionário. Conclui, 
dizendo que é preciso que os pesquisadores diversifiquem e busquem outras 
maneiras de fazer o uso de diversas metodologias. 
 
Palavras-chave: Mercado de trabalho. Egressos-Biblioteconomia. Metodologias-

Enancib. 

TITLE: Outlining the profile of graduates of UFRN's Librarianship course: analysis 

of predominant methodologies, tabulation and data analysis 

Abstract 

 

It shows a survey of the works published in the National Meeting of Research in 
Information Science, but specifically the GT 06 - Information, Education and Work 
over the fifteen editions. It aims, in general, to point out the predominant 
methodologies in the researches that approach on labor market, egress and 
professional performance of the National Meeting of Research in Information 
Science, highlighting the main instruments of data collection. It uses as 
methodological procedure the quadripolar method constituted by the poles: 
epistemological, theoretical, technical and morphological, in addition the study is 
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exploratory and descriptive in the research, considering it as quantitative. It 
identifies the number of works contained in GT 06 - Information, Education and 
Work, from the keywords "labor market", "egress", "professional performance" 
and "ex-student", occurring the survey of the articles in the Event Portal of the 
National Association of Research in Information Science, totaling, thus, 25 works 
recovered. It results as predominant methodologies in the surveys, the qualitative 
one, followed by the quantitative one and as instrument of data collection the 
questionnaire. Concludes by saying that the researchers need to diversify and 
seek other ways to make use of several methodologies. 

 
 
Keywords: Job market. Graduates-Library Science. Methodologies-Enancib. 
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TÍTULO: A querela entre Jaime Cortesão e Sérgio Buarque de Holanda nos 

periódicos 

Resumo 

A metodologia da metahistória é uma hermenêutica proposta por Hayden White 
(1973) na qual estabelece um paralelo entre as fundamentações historiográficas 
com as construções dos tropos literários ou das figuras de linguagens. White 
fundamentou essa investigação a partir das concepções da imaginação histórica 
do Século XIX. Associando teóricos da filosofia e da história, White estabelece 
que a consciência histórica possuísse um estilo de linguagem representativa, na 
forma metafórica, por exemplo, o historiador Jules Michelet e o filósofo 
Nietzsche. Em contrapartida, haveria uma forma mais reducionista, na forma 
metonímica, por exemplo, o historiador Tocqueville e o filósofo Karl Marx. Sob 
essa perspectiva é possível avaliar os debates historiográficos sobre a formação 
do espaço, topos brasileiro, ocorrido por meio da imprensa carioca durante os 
anos de 1950. O historiador português Jaime Cortesão se vale de um tropos 
metafórico para explicar a formação espacial brasileira como uma analogia 
insular ao conceito geopolítico de “Ilha-brasil”. Em contrapartida, Sérgio Buarque 
de Holanda forma uma crítica de aspecto metonímico ao analisar as buscas dos 
bandeirantes, causadores da amplificação do território brasileiro, em apenas 
obter apenas maiores recursos materiais. 
 
Palavras-chave: Meta-história. Hermenêutica. Historiografia. 

TITLE: Topos & Trope: A hermeneutical analysis of the historiographical quarrel 

between Cortesão and Holanda during the 1950s. 

Abstract 

The methodology of metahistory is a hermeneutic proposed by Hayden White 
(1973) in which it establishes a parallel between the historiographical foundations 
with the constructions of the literary tropes or the figures of languages. White 
grounded this research from the conceptions of nineteenth-century historical 
imagination. Associating theorists of philosophy and history, White states that 
historical consciousness possesses a style of representative language, in the 
metaphorical form, for example, the historian Jules Michelet and the philosopher 
Nietzsche. On the other hand, there would be a more reductionist form, in the 
metonymic form, for example, the historian Tocqueville and the philosopher Karl 
Marx. From this perspective it is possible to evaluate the historiographic debates 
about the formation of space, Brazilian topos, occurred by means of the press in 
Rio during the years of 1950. The Portuguese historian Jaime Cortesão uses a 
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metaphorical tropes to explain the Brazilian space formation as an analogy 
insular to the geopolitical concept of "Ilha-brasil". On the other hand, Sérgio 
Buarque de Holanda forms a metonymic criticism when analyzing the searches 
of the bandeirantes, which cause amplification of the Brazilian territory, in order 
to obtain only greater material resources. 
 
Keywords: Meta-history. Hermeneutics. Historiography 
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TÍTULO: Efeitos da estiagem prolongada na região turística do Seridó Potiguar 

Resumo 

O desenvolvimento do Turismo no Seridó Potiguar é o tema central de 
investigação desta pesquisa. Trata-se de um estudo que tem como objetivo 
avaliar e discutir os efeitos da seca no desenvolvimento do Turismo nos dez 
municípios que atualmente compõem o Conselho de Turismo do Polo Seridó. A 
análise se propõe a percorrer a trajetória do período de estiagem, entre os anos 
de 2011 até os dias atuais (2018), visando identificar as principais mudanças 
ocasionadas no setor turístico em decorrência da escassez de chuvas. Este 
trabalho tem enfoque qualitativo e quantitativo. Para a sua elaboração, foi 
necessário realizar pesquisa documental, bibliográfica e entrevistas 
semiestruturadas. A partir da pesquisa realizada, é possível notar que os 
municípios enfrentam dificuldades devido a pouca quantidade de água existente, 
fator esse que tem se refletido na atividade turística: restaurantes e pousadas 
passaram a receber menor quantidade de turistas e tiveram que buscar 
alternativas de reutilização da água. Nesta perspectiva, conclui-se que se faz 
necessário haver maior engajamento entre o setor público e o privado, para que 
se planejem medidas que amenizem esses entraves resultantes da estiagem, 
fazendo com que a atividade turística evolua nos municípios, propiciando 
melhora na economia e demais setores. 
 
Palavras-chave: Turismo. Seca. Conselho de Turismo. Seridó Potiguar. 

TITLE: AN EVALUATION OF THE EFFECTS OF LACK OF WATER ON THE 

DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REGION SERIDÓ POTIGUAR 

Abstract 

The development of Tourism in Seridó Potiguar is the central theme of this 
research. This study aims to evaluate and discuss the effects of drought on the 
development of Tourism in the ten municipalities that currently make up the 
Tourism Council of Polo Seridó. The analysis proposes to cover the trajectory of 
the drought period, between the years of 2011 to the present (2018), in order to 
identify the main changes caused in the tourism sector due to the scarcity of 
rainfall. This work has a qualitative and quantitative approach. For its elaboration, 
it was necessary to carry out documentary, bibliographical research and semi-
structured interviews. Based on the research carried out, it is possible to notice 
that the municipalities face difficulties due to the little amount of water existing, a 
factor that has been reflected in the tourist activity: restaurants and inns started 
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to receive smaller amount of tourists and had to look for alternatives of reuse of 
the Water. From this perspective, it is concluded that there is a need for greater 
engagement between the public and the private sector, so that measures can be 
planned to mitigate these obstacles resulting from drought, causing tourism to 
evolve in the municipalities, favoring an improvement in the economy and other 
sectors. 
 
Keywords: Tourism. Dry. Tourism Council. Seridó Potiguar. 
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TÍTULO: A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMO 

RESULTADO DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL E RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL 

Resumo 

 

O sistema produtivo atual, de altas taxas de produção, consumo e descarte, 
trouxe diversas problemáticas ao meio ambiente. Dentre elas, a geração de 
resíduos sólidos nas cidades, confronta as populações e evidencia a 
necessidade de preocupação quanto à gestão desses resíduos. Este trabalho 
propõe apresentar a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), base legal 
que dá as diretrizes para a gestão integrada e o gerenciamento adequado dos 
resíduos sólidos no país (BRASIL, 2012, p. 9), como instrumento político 
inclusivo do conhecimento científico e tecnológico e de participação pública da 
sociedade, no que diz respeito ao eixo resolutivo da geração dos resíduos 
sólidos e como parte fundamental para o desenvolvimento sustentável nacional. 
Para isso, foi utilizada a própria PNRS contida na Lei nº 12.305/2010, objeto 
central desta análise, e o princípio da responsabilidade de Hans Jonas, contido 
em sua obra “Princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 
tecnológica” (2006), que teoriza a tecnologia como personagem principal na 
sociedade superproducente e geradora de resíduos (JONAS, 2006, p. 43). A 
argumentação evidencia que as discussões éticas e filosóficas podem ser 
diretamente aplicadas para a construção de instrumentos políticos e a 
formulação de políticas públicas, contribuindo para a ampliação das ideias de 
construção do conhecimento e estimulando a sua relevância em escala mais 
abrangente, sob práticas interdisciplinares. 

 
 
Palavras-chave: Políticas públicas; Meio ambiente; Hans Jonas. 

TITLE: THE NATIONAL SOLID WASTE POLICY AS A RESULT OF SOCIAL 

MOBILIZATION AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 

Abstract 
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The current productive system, with high rates of production, consumption and 
disposal, has brought several problems to the environment. Among them, the 
generation of solid waste in the cities, confronts the populations and shows the 
need for concern regarding the management of these wastes. This paper 
proposes to present the National Solid Waste Policy (PNRS), legal basis that 
gives guidelines for the integrated management and adequate management of 
solid waste in Brazil (BRASIL, 2012, p. 9), as a political and inclusive instrument 
of scientific and technological knowledge and of public participation of the society, 
regarding the operative axis of the generation of solid waste and as a 
fundamental part for the national sustainable development. For this, the PNRS 
itself was used, contained in Law n. 12.305/2010, the central object of this 
analysis, and the principle of responsibility of Hans Jonas, contained in his work 
"Responsibility Principle: Essay on Ethics for Technological Civilization" (2006), 
which theorizes technology as the main character in the overproductive and 
wasteful society (JONAS, 2006, p. 43). The argument shows that ethical and 
philosophical discussions can be directly applied to the construction of political 
instruments and the formulation of public policies, contributing to the expansion 
of the ideas of knowledge construction and stimulating their relevance on a more 
comprehensive scale, under interdisciplinary practices. 

 
 
Keywords: Public policy; Environment; Hans Jonas. 
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TÍTULO: APRIMORAMENTO MORAL BIOTECNOLOGICO E CLASSICO 2017 

Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo exercer uma análise das formulações acerca 
do moral bioenhancement (aprimoramento moral biotecnológico), observando o 
contexto em que tal forma de aprimoramento se insere como uma possibilidade 
plausível e quais argumentos são utilizados para sustentá-lo, para, a partir disto, 
investigar: de que forma ele se relaciona com o aprimoramento moral clássico 
(se pretende pôr de lado este modelo, ou servir como modelo auxiliar), se sua 
efetivação acarretaria ou não em uma segregação entre indivíduos aprimorados 
e não-aprimorados, e, por fim, se poderia pôr em perigo a liberdade dos 
indivíduos. 
 
Palavras-chave: Aprimoramento Moral, Bioética, Filosofia. 

TITLE: Classic and Biotechnologic Moral Enhancement 

Abstract 

This research aims to employ an analysis of the formulations surrounding moral 
bioenhancement (biotechnologic moral enhancement), observing the context in 
which such form of enhancement is inserted as a plausible possibility, as well as 
which arguments sustain it. From this analysis, an investigation is undertaken on 
how it relates to classical moral enhancement (if it intends to put aside this model, 
or if it should serve as an auxiliary model), and wether or not its concretization 
would lead to segregation between enhanced and non-enhanced individuals, 
and, lastly, an account on if it would endanger the freedom of individuals. 
 
Keywords: Moral enhancement, Bioethics, Philosophy. 
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TÍTULO: "A educação em Ceará-Mirim/RN no início do período republicado." 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo apresentar o processo de instalação de 
instituições escolares no município de Ceará-Mirim/RN, de forma a identificar a 
continuidade dessa trajetória durante as primeiras décadas do período 
republicano. Para tanto, realizou-se visita em espaços de memória, estudo 
iconográfico e revisão bibliográfica de autores como Araújo (1979), Cascudo 
(1984), Senna (1974) e Moreira (1997). Dessa forma, apresentamos a trajetória 
de instalação dessas instituições em diferentes formatos na localidade 
consoante a marcos da história do município até as três primeiras décadas da 
república, dentre essas a instalação de um Grupo Escolar. 
 
Palavras-chave: História da Educação. Instituições Escolares. Educação em 

Ceará-Mirim 

TITLE: THE INSTAURATION PROCESS OF SCHOOL INSTITUTIONS IN 

CEARÁ-MIRIM: FROM THE EMPIRE TO THE BEGINNING OF THE REPUBLIC 

Abstract 

The present study aims to present the process of setting up school institutions in 
the municipality of Ceará-Mirim / RN, in order to identify the continuity of this 
trajectory during the first decades of the republican period. For that, a visit was 
made in memory spaces, iconographic studies and bibliographic review of 
authors such as Araújo (1979), Cascudo (1984), Senna (1974) and Moreira 
(1997). In this way, we present the trajectory of the installation of these institutions 
in different formats in the locality according to the history of the municipality until 
the first three decades of the republic, among them the installation of a School 
Group. 
 
Keywords: History of Education. Educational Institutions. Education in C.Mirim. 
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TÍTULO: MAPEAMENTO ACÚSTICO: METODOLOGIA APLICADA PARA A 

CONFECÇÃO DE MAPAS 

Resumo 

Com o crescimento acelerado das cidades, houve o aparecimento de fontes 
sonoras responsáveis pelo ruído ambiental. O acúmulo do ruído urbano gera a 
poluição sonora que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), está em 
segundo lugar no ranking das poluições que mais afetam a população. Como 
forma de combater a poluição sonora nos centros urbanos, surgiram ferramentas 
capazes de representar o cenário sonoro, a exemplo do mapeamento acústico. 
Este mapeamento permite, por meio das curvas isofônicas, a localização dos 
principais pontos críticos de ruído de uma determinada área e tem como objetivo 
principal o controle, a melhoria e a preservação da qualidade sonora urbana. No 
Brasil, apenas as cidades de Belém/ PA, Fortaleza/CE e Natal/RN possuem o 
mapa sonoro de todo o perímetro urbano. A cidade de Natal/RN, objeto de 
estudo da pesquisa aqui apresentada, teve seu mapa concluído neste ano, 
produto da tese de doutorado da aluna Débora Florêncio (FLORÊNCIO, 2018). 
Portanto, esse relatório tem o objetivo de descrever o processo metodológico 
para a elaboração de mapas sonoros em programas computacionais, tendo 
como objeto de estudo as regiões administrativas da cidade de Natal 
 
Palavras-chave: Acústica urbana. Ruído ambiental. Poluição sonora. Mapas 

acústicos. 

TITLE: ACOUSTIC MAPPING: APPLIED METHODOLOGY FOR THE MAKING 

OF MAPS 

Abstract 

 

With the unbridled growth of cities, there were the appearance of sound sources 
responsible for environmental noise. The accumulation of urban noise generates 
noise pollution which, according to the World Health Organization (WHO), ranks 
second in the ranking of pollution that most affects the population. As a way to 
combat noise pollution in urban centers, have emerged tools capable of 
representing the sound scenario, such as acoustic mapping. This mapping 
allows, through isophonic curves, the location of the main critical points of noise 
of a certain area and its main objective is the control, improvement and 
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preservation of urban sound quality. In Brazil, only the cities of Belém / PA, 
Fortaleza / CE and Natal / RN have the sound map of the entire urban perimeter. 
The city of Natal / RN, the object of study of the research presented here, had its 
map completed this year, product of the doctoral thesis of the student Débora 
Florêncio (FLORÊNCIO, 2018). Therefore, this report has the objective of 
describing the methodological process for the elaboration of sound maps in 
computer programs. Its main object of study is the relationship between 
environmental noise and the west sector of the city of Natal. 

 
 
Keywords: Urban acoustics. Environmental noise. Noise pollution. Acoustic 

maps. 
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TÍTULO: UM ESTUDO DA DIMENSÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 

(PAR) NO MUNICÍPIO DE NATAL 

Resumo 

Este relatório apresenta ângulos dos resultados do projeto de pesquisa “Um 
estudo do Par no município de Natal: contribuições e limites”, considerando 
especificamente a dimensão da gestão educacional. Essa pesquisa teve por 
objetivos: avaliar os resultados da implementação do Plano de Ações Articuladas 
(PAR), no município Natal (RN), no que se refere à dimensão da gestão 
educacional, no período de 2007 a 2011, procurando evidenciar as suas 
repercussões para o fortalecimento do regime de colaboração entre os entes 
federados. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: a revisão 
bibliográfica privilegiando autores que tratam do federalismo e da gestão 
democrática. A análise documental considerou os principais documentos 
gerados pelo projeto (OBEDUC), foram entrevistados os principais atores 
envolvidos com a elaboração e implementação do PAR. Os resultados 
evidenciaram que o processo de construção do PAR não foi democraticamente 
vivenciado pelo município de Natal. Sua comunidade escolar recebeu 
posteriormente as ações já consolidadas, sem diálogo e esclarecimentos para 
efetivação do programa no chão das escolas. Apesar do município de Natal 
buscar caminhar em prol de uma gestão democrática, apresenta aspectos 
relacionados aos processos de avaliação e controle na sua gestão educacional, 
mediante a pouca atuação e envolvimento da comunidade nas decisões 
educacionais do município. 
 
Palavras-chave: Plano de Ações Articuladas. Gestão Educacional. Regime de 

colaboração. 

TITLE: A STUDY OF THE DIMENSION OF THE ARTICULATED ACTION PLAN 

(PAR) IN THE MUNICIPALITY OF CHRISTMAS 

Abstract 

This report presents angles of the results of the research project "A study of Par 
in the municipality of Natal: contributions and limits", specifically considering the 
dimension of educational management. The objectives of this research were: to 
evaluate the results of the implementation of the Articulated Actions Plan (PAR) 
in Natal (RN), regarding the educational management dimension, in the period 
from 2007 to 2011, seeking to show its repercussions for the strengthening of the 
system of collaboration between the federated entities. The documentary 
analysis considered the main documents generated by the project (OBEDUC), 
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were interviewed the main actors involved in the preparation and implementation 
of the RAP. The results showed that the process of construction of PAR was not 
democratically experienced by the municipalities. His school community later 
received the actions already consolidated, without dialogue and clarifications to 
carry out the program on the school floor. Although the municipality of Natal seeks 
to move towards democratic management, it presents aspects related to 
evaluation and control processes in its educational management, due to the lack 
of involvement and involvement of the community in the educational decisions of 
the municipality. 
 
Keywords: Articulated Action Plan.Educational management.Regime of 

collaboration 
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TÍTULO: LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO NO BANCO DE TESES & 

DISSERTAÇÕES DA CAPES (2013 – 2016): INVESTIGANDO A CONJUNÇÃO 

ENTRE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS DIGITAIS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Resumo 

O trabalho é vinculado ao projeto de pesquisa: Conexões Potenciais entre HM e 
TIC para o ensino de Matemática (PROPESQ/UFRN) e foi desenvolvido a partir 
de pesquisa qualitativa mediante um levantamento bibliográfico realizado no 
Banco de Teses & Dissertações da CAPES, entre os anos de 2013 e 2016, a fim 
de identificar como acontece, ou se há, a conjunção entre a História da 
Matemática (HM) e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC). O levantamento ocorreu pela catalogação de trabalhos encontrados 
segundo os critérios de busca: palavras-chave; ano de defesa da dissertação ou 
tese; grande área de conhecimento; área de conhecimento; avaliação e área de 
concentração. Ocorre a conjunção proposta quando o uso de HM é 
potencializado por TDIC em prol do ensino de Matemática, com base em 
levantamentos feitos em edições anteriores vinculados a esse projeto. Com a 
investigação, dessa edição, observamos que de 3525 trabalhos levantados, 
apenas 17 apresentam a conjunção buscada. A fim de analisar os trabalhos 
obtidos e delinear a conjunção almejada, elencamos parâmetros, como: 
referencial; metodologia; tópicos de HM; recursos tecnológicos; argumentos 
favoráveis para a conjunção e o cunho educacional. Considerando estes 
parâmetros, constatamos que o tema recorrente em que mais foi tratada a 
historicidade é a Geometria com apoio do software Geogebra, mais frequente 
em pesquisas qualitativas e com a sequência didática, delineando o cunho 
educacional mais presente. 
 
Palavras-chave: Levantamento. Conjunção. História da Matemática. TDIC. 

CAPES. 

TITLE: A BIBLIOGRAPHIC SURVEY IN BANCO DE TESES & DISSERTAÇÕES 

DA CAPES (2013 – 2016): RESEARCHING THE CONJUNCTION BETWEEN 

THE HISTORY OF MATHEMATICS AND INFORMATION AND 

COMMUNICATION DIGITAL TECHNOLOGIES 

Abstract 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1974 

 

The work is linked to the Research Project: Potential Connections between HM 
and ICT for teaching of Mathematics (PROPESQ / UFRN) and it was developed 
based on qualitative research through a bibliographical survey done at the Banco 
de Teses & Dissertações da CAPES, between the years 2013 and 2016, in order 
to identify how it happens, or if there is, the conjunction between the History of 
Mathematics (HM) and Information and Communication Digital Technologies 
(ICDT). The survey developed by the cataloging of found works according to the 
search criteria: keywords; year of defense of the dissertation or thesis; large area 
of knowledge; knowledge area; evaluation and area of concentration. Proposed 
conjunction occurs when the use of HM is enhanced by ICDT in favor of teaching 
mathematics, based on surveys done in previous editions linked to this project. 
With the investigation, of this edition, we observed that of 3525 studies surveyed, 
only 17 present the conjunction sought. In order to analyze the found works and 
to delineate the craved conjunction, we list parameters, like: referential; 
methodology; HM topics; technological resources; favorable arguments for the 
conjunction and the educational aspect. Considering these parameters, we find 
that the recurrent theme in which more historicity was treated is Geometry with 
the support of Geogebra software, more frequent in qualitative researches and 
with the didactic sequence, delineating the most present educational aspect. 
 
Keywords: Survey. Conjunction. History of Mathematics. ICDT. CAPES. 
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TÍTULO: IMPLICAÇÕES DA PROCEDÊNCIA DA GESTANTE EM ÓBITOS 

MATERNOS: ANÁLISE DA REDE DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Resumo 

O propósito do presente trabalho, é analisar as implicações da procedência das 
gestantes em óbitos maternos ocorridos na Maternidade Escola Januário Cicco 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de aprofundar a 
discussão sobre a operacionalização da rede de assistência obstétrica e 
neonatal pelo Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Norte, verificando que 
limites houveram para o alcance das metas pactuadas nos Objetivos do Milênio 
para 2015. O trabalho trata-se de um estudo de natureza quantitativa e 
transversal considerando o total de óbitos maternos no período de 2010 a 2017; 
onde fez-se uso das fichas de investigação de óbitos maternos da Secretaria de 
Vigilância de Saúde, preenchidas e arquivadas na maternidade. Ao se realizar a 
análise dos dados coletados na maternidade se observou que de 2010 a 2017 
foram registrados 37 óbitos e que os anos de 2011, 2014 e 2015 são os que 
apresentam os maiores percentuais de óbitos maternos, com 18,92%, 27.03% e 
18,92%, respectivamente, reafirmando assim que o objetivo estabelecido nos 
Objetivos do Milênio com relação a redução da mortalidade materna não está 
próximo de ser alcançado. Além disso, observou-se que mais de 50% da amostra 
era proveniente de municípios do interior do estado e que este deslocamento por 
contribuir para o desfecho negativo da gestação. Portando, destaca-se que é 
necessária a melhoria da rede assistencial nos municípios do interior, evitando 
deslocamentos e melhorando o prognóstico da gravidez. 
 
Palavras-chave: Morte Materna; Vigilância em Saúde Pública; Epidemiologia 

TITLE: IMPLICATIONS OF THE ORIGIN OF PREGNANTS IN MATERNAL 

DEATHS: ANALYSIS OF THE OBSTETRIC ASSISTANCE NETWORK OF RIO 

GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The purpose of the present study is to analyze the implications of maternal deaths 
at the Januário Cicco Maternity School of the Federal University of Rio Grande 
do Norte, as well as to deepen the discussion about the operationalization of the 
obstetric and neonatal care network by the Unified Health System in Rio Grande 
do Norte, verifying that there were limits to reach the goals agreed in the 
Millennium Goals for 2015. The study is a quantitative and cross-sectional study 
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considering the total of maternal deaths in the period from 2010 to 2017 ; where 
it was used the maternal death investigation files of the Health Surveillance 
Secretariat, completed and filed in the maternity ward. When analyzing the data 
collected in the maternity hospital, it was observed that from 2010 to 2017, 37 
deaths were registered and that the years 2011, 2014 and 2015 are the ones with 
the highest percentage of maternal deaths, with 18.92%, 27.03% and 18.92%, 
respectively, thus reaffirming that the Millennium Development Goal target for 
reducing maternal mortality is not close to being achieved. In addition, it was 
observed that more than 50% of the sample came from municipalities in the 
interior of the state and that this displacement contributes to the negative 
outcome of gestation. Therefore, it is necessary to improve the care network in 
the municipalities of the interior, avoiding displacements and improving the 
prognosis of pregnancy. 
 
Keywords: Maternal Death; Public Health Surveillance; Epidemiology 
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TÍTULO: O uso de dispositivos móveis no jornalismo em Natal (RN-Brasil): A 

prática da produção de conteúdo em fotografia e audiovisual nas empresas 

comerciais 

Resumo 

A proposta do relatório presente é apontar os dados obtidos, assim como o 
desenvolvimento da pesquisa científica realizada ao longo de dois anos (outubro 
de 2016 a julho de 2017) intitulada "A fotografia e a produção de conteúdo 
audiovisual com dispositivos móveis no jornalismo em Natal (RN/Brasil): uma 
investigação sobre as práticas nas empresas jornalísticas e nos meios 
alternativos". Será descrito, de forma resumida, o levantamento e estudo 
realizado nos meios de comunicação natalense (comerciais e alternativos) no 
que diz respeito ao uso de dispositivos móveis digitais em produções 
audiovisuais, bem como os resultados obtidos através dessa análise. 
 
Palavras-chave: Dispositivos móveis; produção audiovisual; meios de 

comunicação 

TITLE: The use of mobile in Natal's journalism: the practice of photographic and 

audiovisual content in commercials companies 

Abstract 

The proposal of this report is point the researched data, as well as the 
development of de scientific research realized along two years (october 2016 until 
july 2017) titled "The photograph and the production of audio-visual content 
through mobile in the journalism of Natal (RN/Brazil): a investigation about the 
practices in journalistic companies and at the alternative media". It will be 
described, in short, the survey and the study realizes in the Natal's journalistic 
media (commercials and alternatives) with regard of the use of mobiles in audio-
visual productions, as well the results obtained through this research. 
 
Keywords: Mobile; audio-visual production; media. 
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TÍTULO: Cinema expandido_recortes. 

Resumo 

 

A pesquisa Cinema expandido: o que é e como nasce faz parte do projeto de 
pesquisa “Imagem e espaço: aproximações e intersecções entre as artes visuais 
e o cinema experimental”, coordenado pela Profa. Dra. Regina Helena Pereira 
Johas, vinculada ao Grupo de Pesquisa Matizes, do DEART, certificado pela 
UFRN junto ao CNPq. Está adequada à linha de pesquisa “Poéticas 
Contemporâneas” do Grupo de Pesquisa Matizes, e visa, por metodologia 
multifacetada, enfocar as relações da imagem em movimento como território 
comum às artes visuais e ao cinema e investigar experiências cinemáticas fora 
das salas de cinema, aproximando-as do espaço público e das instituições 
culturais, levando em conta os aportes dessas áreas distintas ao modo 
multidisciplinar. 

 

A proposta do projeto “Imagem e espaço: aproximações e intersecções entre as 
artes visuais e o cinema experimental” nasce da necessidade de criar 
oportunidades de iniciação científica no âmbito das artes visuais para estudar as 
relações entre espaço e tempo investigando a imagem em movimento projetada 
como território comum às artes visuais e ao cinema. 

 
 
Palavras-chave: imagem. espaço. vídeo-arte. videoinstalação. imagem 

expandida. 

TITLE: Expanded cinema: what is and how it is born 

Abstract 

 

The research Expanded cinema: what is and how it is born is part of the research 
project "Image and space: approximations and intersections between visual arts 
and experimental cinema", coordinated by Profa. Dr. Regina Helena Pereira 
Johas, linked to the Research Group Matizes, DEART, certified by UFRN at 
CNPq. It is well suited to the "Contemporary Poetics" research line of the 
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Research Group Matizes, and aims, by multifaceted methodology, to focus the 
relations of the image in movement as a common territory to the visual arts and 
the cinema and to investigate cinematic experiences outside the cinemas, in 
public spaces and cultural institutions, taking into account the contributions of 
these distinct areas to the multidisciplinary way. 

 

The proposal of the project "Image and space: approximations and intersections 
between the visual arts and experimental cinema" arises from the need to create 
opportunities for scientific initiation in the field of visual arts to study the relations 
between space and time by investigating the projected motion image as common 
territory to the visual arts and cinema. 

 
 
Keywords: Image. space. video-art. video installation. Expanded image. 
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TÍTULO: Práticas colaborativas de alfabetização na perspectiva inclusiva 

Resumo 

O artigo é oriundo da investigação “Currículo e processos de alfabetização na 
perspectiva da Educação inclusiva: Um estudo colaborativo com professores e 
familiares de crianças com Deficiência Intelectual” (MAGALHÃES, 2016-
2019/CNPq UFRN/PROPESq). O objetivo é analisar as diferentes hipóteses de 
escritas infantis, a partir de um instrumento construído, baseado nos 
pressupostos da psicogênese da língua escrita, de crianças matriculadas numa 
turma do nível fundamental I, com ênfase em avaliar o processo de alfabetização 
do aluno com deficiência intelectual (DI). O trabalho consubstancia-se sob a 
óptica da pesquisa qualitativa de natureza exploratória, tendo como lócus da 
observação uma instituição de ensino regular, localizada na cidade de Natal. 
Consideramos o instrumento construído como oportunizador do processo de 
avaliação gradual da alfabetização de todos os alunos da referida turma, 
inclusive os discentes com DI, concentrando-se no entendimento das 
habilidades de leitura e escrita. Inferimos que os alunos com DI são sujeitos de 
subjetividades, especificidades e potencialidades que devem ser consideradas 
para avaliar o processo de alfabetização. Nesse sentido podemos observar sua 
inclusão como um aporte para a alfabetização, visto que à medida que os 
sujeitos se alfabetizam, são inseridos no universo letrado e tem a oportunidade 
de afastar-se da engrenagem marginalizadora que pormenoriza, estigmatiza e 
rotula os sujeitos considerados diferentes. 
 
Palavras-chave: Deficiência intelectual. Alfabetização. Inclusão. Avaliação. 

TITLE: Collaborative Literacy Practices in Inclusive Perspective 

Abstract 

 

The article comes from the research "Curriculum and literacy processes in the 
perspective of Inclusive Education: A Collaborative Study with Teachers and 
Families of Children with Intellectual Disability" (MAGALHÃES, 2016-2019 / 
CNPq UFRN / PROPESq). The objective is to analyze the different hypotheses 
of children's writing, based on an instrument built based on the presuppositions 
of the written language psychogenesis, of children enrolled in a class of level I, 
with an emphasis on evaluating the literacy process of students with intellectual 
disabilities (DI). The work consubstantiates in the perspective of qualitative 
research of exploratory nature, having as a locus of observation a regular 
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educational institution, located in the city of Natal. We consider the instrument 
built as an opportunist of the process of gradual evaluation of literacy of all the 
students of the referred group, including the students with DI, concentrating on 
the understanding of the abilities of reading and writing. We infer that students 
with ID are subjects of subjectivities, specificities and potentialities that must be 
considered to evaluate the literacy process. In this sense we can observe its 
inclusion as a contribution to literacy, since as subjects become literate, they are 
inserted in the literate universe and have the opportunity to move away from the 
marginalizing gear that details, stigmatizes and labels the subjects considered 
different. 

 
 
Keywords: Intellectual disability. Literacy. Inclusion. Evaluation. 
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TÍTULO: TENDÊNCIAS DE PENSAMENTO E A COMPREENSÃO DA 

EVOLUÇÃO BIOLÓGICA POR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

Resumo 

A teoria da evolução, que explica e discute a respeito dos processos de origem 
da diversidade da vida na terra, é considerada como unificadora dos 
conhecimentos biológicos e reconhecidamente importante para alfabetização 
científica de estudantes do ensino médio. No entanto, vários estudos têm 
evidenciado dificuldades para a compreensão da teoria, associadas a 
concepções alternativas, e também em função da contraposição a ideais 
religiosos dominantes. No que diz respeito às concepções alternativas, estudos 
apontam que sua origem pode estar associada a certas tendências de 
pensamento do indivíduo, que são estabelecidas a partir de suas experiências e 
do senso comum. Quanto ao ensino de evolução, as tendências de pensamento 
evidenciadas na literatura são: o essencialismo, a teleologia e o pensamento de 
intencionalidade. A partir disso, objetivamos, neste trabalho, analisar a presença 
de indícios de tais tendências do pensamento a partir de dados obtidos com a 
aplicação de um questionário a 66 estudantes do 3º ano do ensino médio de 
duas escolas públicas estaduais de Natal/RN e 39 estudantes de dois cursos 
técnicos do IFRN, campus Natal Central. A partir da análise das respostas foi 
possível evidenciar a presença de indicativos das três tendências de 
pensamento, que servirão como fundamento para a construção de um momento 
de discussão a respeito da temática com os estudantes. 
 
Palavras-chave: Ensino de evolução. Tendências de pensamento. Concepções 

alternativas. 

TITLE: TRENDS OF THINKING AND UNDERSTANDING OF BIOLOGICAL 

EVOLUTION BY HIGH SCHOOL STUDENTS 

Abstract 

 

The evolution theory, which explains and discusses the processes of origin of the 
diversity of life on earth, is considered as unifying the biological knowledge and 
recognized as important for scientific literacy of high school students. However, 
several studies have shown difficulties for the understanding of the theory, 
associated with alternative conceptions, and also as opposed to dominant 
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religious ideals. With regard to alternative conceptions, studies indicate that their 
origin may be associated with certain thought trends of the individual, which are 
established from their experiences and common sense. As for the teaching of 
evolution, the thought trends evidenced in the literature are: essentialism, 
teleology and the thought of intentionality. Therefore, we aim, in this work, to 
analyze the presence of evidence of such thought trends from data obtained with 
the application of a questionnaire to 66 students of the last year of high school of 
two state public schools of Natal / RN and 39 students from two IFRN technical 
courses, Campus Natal Central . From the analysis of the answers it was possible 
to evidence the presence of indicatives of the three thought trends, which will 
serve as a basis for the construction of a moment of discussion about the subject 
with the students. 

 
 
Keywords: Teaching of evolution. Thought Trends. Alternative Concepts. 
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TÍTULO: Mudanças climáticas, comunicação e percepção: atualizando uma 

agenda de pesquisa social 

Resumo 

Este estudo teve por objetivo construir uma revisão de literatura sobre o processo 
de comunicação e percepção das mudanças climáticas (MCs), a fim de atualizar 
a agenda de investigação social de nosso grupo de pesquisa sobre a temática. 
Realizou-se um levantamento no banco de dados Scopus via Portal de 
Periódicos da Capes, de modo a selecionar e analisar individualmente estudos 
relevantes sobre o assunto. A revisão focou na análise de 15 artigos dos últimos 
5 anos dentro do cenário internacional. Constata-se que houve uma tendência 
de crescimento de número de estudos de viés longitudinal e transcultural, tal 
como se percebeu maior diversificação em nível do método, dos objetos e 
públicos estudados. Nota-se também que houve maior presença nos estudos de 
temáticas como status e relações hierárquicas na percepção dos indivíduos; 
papel dos movimentos sociais e do engajamento coletivo em relação às MCs; 
discussão a respeito do distanciamento espacial/temporal e (não-) engajamento; 
infância e juventude como grupos importantes à solução; e estratégias 
dialogadas e horizontais de comunicação como promotoras de um postura mais 
positiva. A revisão de atualização se mostrou adequada ao que fora inicialmente 
proposto, pois apontou aspectos importantes dos estudos realizados nos últimos 
anos, que deveriam fazer parte da continuidade de esforços de nosso grupo 
sobre o tema. 
 
Palavras-chave: Mudanças climáticas. Comunicação. Percepção. Mitigação. 

TITLE: Climate change, communication and perception: updating a social 

research agenda 

Abstract 

The objective of this study was to construct a literature review about 
communication and perception of climate change (CC) to update the social 
research agenda on the theme in our research group. A survey was carried out 
in the Scopus database, in order to select and analyze relevant studies on the 
subject. The review focused on the analysis of 15 articles of the last 5 years within 
the international scenario. There is a growing trend in the number of longitudinal 
and transcultural studies and there is also greater diversification at the level of 
the method, objects and studied audiences. It is also noticed that there was 
greater presence in the studies of themes as status and hierarchical relations in 
the perception of the individuals; role of social movements and collective 
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engagement with CC; discussion about spatial/temporal distance and (lack of) 
engagement; childhood and youth as important groups to the solution; and 
dialogical and horizontal communication strategies as promoters of a more 
positive attitude. The updating review was adequate to what was initially 
proposed, since it pointed out important aspects of the studies in recent years, 
which should be part of the continuity of our group's efforts on the subject. 
 
Keywords: Climate change. Communication. Perception. Mitigation. 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS ROLE PLAY E GV/GO NA 

APRENDIZAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Resumo 

O estudo perscruta a experiência de discentes de ciências contábeis submetidos 
a uma metodologia ativa por meio das técnicas Role Play e Grupo de 
Verbalização e Grupo de Observação (GV/GO), em uma turma de Controladoria 
Empresarial da UFRN, no período de 2017.2. Para tanto, realizou-se uma 
pesquisa descritiva, utilizando-se a análise das informações coletadas por meio 
de questionário em escala Likert, preenchido por 14 dos 20 alunos que 
participaram da experiência. Bem como, foi realizada a análise de conteúdo sob 
auxílio do software Atlas.ti. Observou-se que a maioria dos discentes 
enxergaram às metodologias ativas utilizadas como positivas e que agregaram 
no processo de ensino aprendizagem, além disso 10 dos 14 indivíduos puderam 
estabelecer conexões entre o controle interno e a controladoria. Por fim, o 
presente estudo traz que a metodologia ativa utilizada agregou à disciplina e ao 
aprendizado dos discentes. 
 
Palavras-chave: Role Play; Grupo de Observação; Grupo de Verbalização 

TITLE: UTILIZATION OF THE TECHNIQUES ROLE PLAY AND GV/GO AT 

LEARNING PROCESS OF ACCOUNTING 

Abstract 

The study examines the experience of students of accounting sciences submitted 
to an active methodology through the techniques Role Play and Group of 
Verbalization and Group of Observation (GV / GO), in a group of Corporate 
Controllership of UFRN, in the period of 2017.2. For that, a descriptive research 
was carried out, using the information collected through a Likert scale 
questionnaire, answered by 14 of the 20 students who participated in the 
experiment. As well as, the content analysis was carried out using Atlas.ti 
software. It was observed that most of the students saw the active methodologies 
used as positive and that contributed in the learning process of learning, in 
addition 10 of 14 individuals could establish connections between internal control 
and controllership. Finally, the present study brings that active methodology used 
contributed to the students' discipline and learning. 
 
Keywords: Role Play; Observation Group; Verbalization Group; 
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TÍTULO: Práticas de meditação e ampliação da percepção dos sentidos como 

potência em processos de criação. 

Resumo 

A presente pesquisa participativa apresenta uma investigação a respeito de uma 
abordagem de práticas de meditação e ampliação da percepção dos sentidos 
como potência em processos de criação, a partir dos conceitos de pratyahara e 
dhyana (meditação) na abordagem da metodologia da "dança pelos sentidos: 
criação coreográfica" (LEAL, 2012), neste caso específico, com processos de 
criação de alunos da disciplina “Composição Coreográfica II” da grade curricular 
do curso de Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
que tinha como docente, no período de 2018.1, a Prof. Dr. Patrícia Leal. No 
decorrer da pesquisa, foram coletadas entrevistas, imagens, vídeos e falas a 
respeito das experiencias com a meditação em sala de aula, afim de verificar a 
funcionalidade da metodologia na prática. 
 
Palavras-chave: Dança pelos sentidos; Meditação; Processos de criação. 

TITLE: Practices of meditation and amplification of the perception of the senses 

as power in processes of creation 

Abstract 

This participatory research presents an investigation about an approach practices 
meditation and expansion of the perception of the senses as power in creation 
processes, from the concepts of pratyahara and dhyana (meditation) in the 
approach of the methodology of "dance by senses: creation choreographic" 
(LEAL, 2012), in this particular case with processes creation of students of the 
subject "Composition Choreographic II" of the grid curriculum of the Course 
Dance by Federal University of Rio Grande North (UFRN), who had as professor 
in the period of 2018.1, the Dr. Patricia loyal. during the research, were collected 
interviews, images, videos and talk about the experiences with meditation in the 
classroom, in order to verify the functionality of the methodology in practice. 
 
Keywords: Dance by senses; Meditation, Creation Processes. 
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TÍTULO: PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA PRODUÇÃO 

AGROALIMENTAR: UM ESTUDO SOBRE O CRÉDITO RURAL NO BRASIL E 

UMA ANÁLISE DOS ATORES, DAS COALIZÕES E DOS EFEITOS DA 

POLÍTICA TRIBUTÁRIA NA CADEIA GLOBAL DO MELÃO 

Resumo 

 

O presente artigo tem por objetivos: a) apresentar os conceitos e a importância 
do Crédito Rural para o setor agropecuário brasileiro no período recente a partir 
de uma revisão de literatura e uso de dados secundários; b) estudar a cadeia 
global do melão localizada no Polo Açu-Mossoró a partir de uma revisão de 
literatura, identificando os atores, as coalizões e os efeitos da política tributária 
neste polo. A partir deste estudo foi possível observar que o Crédito Rural evoluiu 
sobremaneira do primeiro trimestre de 1999 ao primeiro trimestre de 2018, em 
valores nominais e reais. Porém, o crédito apresenta problemas de focalização, 
contribuindo de alguma forma para o aumento das desigualdades. Em relação à 
produção de melão no Polo Açu Mossoró foi constatado a importância dessa 
cultura para o estado do Rio Grande do Norte em um contexto de mudança nos 
padrões de consumo mundial, sendo o principal produto em sua pauta de 
exportação; é importante destacar, também, que uma grande empresa atua 
como principal “player” na produção de melão no polo estudado. 

 
 
Palavras-chave: Crédito Rural. Polo Açu-Mossoró. Setor Agropecuário. 

TITLE: THE ROLE OF PUBLIC POLICY ON AGRIFOOD PRODUCTION: A 

STUDY ON RURAL CREDIT IN BRAZIL AND AN ANALYSIS OF THE ACTORS, 

OF THE COALITIONS AND OF THE EFFECTS OF TRIBUTARY POLICY ON 

THE GLOBAL CHAIN OF MELON 

Abstract 

 

The present article aims to: a) present the concepts and the importance of Rural 
Credit for the brazilian agricultural sector in recent times, parting from a 
bibliographic review and the use of secondary data; b) study the global chain of 
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melon production located at the Açu-Mossoró Pole parting from a bibliographic 
review, identifying the actors, the coalitions and the effects of tributary policy at 
this pole. From this study it was possible to observe that Rural Credit has evolved 
especially in the first quarter of 1999 up to the first quarter of 2018, in both nominal 
and real values. However, the credit presents focalization problems, contributing 
in some way with the increase of inequalities. In relation to melon production at 
the Açu-Mossoró Pole, the importance of this culture to the state of Rio Grande 
do Norte in a context of change in global patterns of consumption was verified, 
with it being the main product in the state’s exportation chart; it is also important 
to highlight that a big company acts as the main “player” on the production of 
melons at the Pole. 

 
 
Keywords: Rural Credit. Açu-Mossoró Pole. Agricultural sector. 
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TÍTULO: NATURAL SAUDADE: REPRESENTAÇÕES SAUDOSAS NO 

SERTÃO DE JOÃO GUIMARÃES ROSA, NA LITERATURA E NA HISTÓRIA 

(1946-1956) 

Resumo 

 

Essa pesquisa tem a intenção de analisar e desvendar o saudosismo na vida e 
obra de João Guimarães Rosa em sua relação com o espaço rural, sob a ótica 
da História. Na literatura, são frequentes as menções e os discursos idealizado 
de determinados espaços, construídos pela sensibilidade do autor e/ou tendo 
suas raízes em determinados movimentos da história, afetando toda a produção 
intelectual e, por vezes, possibilitando a emergência de um novo estilo ou tema 
de escrita. João Guimarães Rosa parece ter feito parte desse movimento. 
Grande Sertão: veredas traduz o mundo contemporâneo à um espaço e um estilo 
de vida essencialmente rural e arcaico, transpassado pelo bem e o mal, Deus e 
o Diabo, virtude e pecado, Diadorim e Hermógenes. Rural e quase atemporal, o 
universo rosiano parece ir de encontro à modernidade de tempo fugaz e 
inovações tecnológicas vividas pelo autor. Esta produção discursiva de 
idealização do campo e de um modo de vida simples não é estranha aos autores 
de meados do século XX, o que indica uma partilha das afecções relativas à 
contemporaneidade e ajuda a pensar a saudade enquanto um movimento 
coletivo. 

 
 
Palavras-chave: Guimarães Rosa; Sertão; Campo; Saudade; História das 

Sensibilidades. 

TITLE: NATURAL LONGING: NOSTALGIC REPRESENTATION OF THE 

“SERTÃO” OF JOÃO GUIMARÃES ROSA, IN LITERATURE AND HISTORY 

(1946-1956) 

Abstract 
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This research aims to analyse and reveal the longing/nostalgia in the life and the 
work of João Guimarães Rosa in his relation with rural space from the point of 
view of the history. In literature, mentions and idealized speeches of certain 
spaces built by the sensibility of the author and/or having its roots in determined 
movements in history is frequent, affecting all the intellectual production and, 
every so often, enabling an emergence of a new style or a writing theme. João 
Guimarães Rosa seems to have been part of this movement, “Grande Sertão”: 
Veredas translates the contemporary world into an essentially rural and archaic 
life style pierced by good and evil, God and Devil, virtue and sin, Diadorim and 
Hermógenes. Rural and almost atemporal, the rosian universe seems to go 
against modernity of fleeting time and technological innovations lived by the 
author. This discursive production of idealization of the field and of a simple way 
of life isn’t outlandish to the mid-20th century authors, which indicates a sharing 
of the harm related to contemporaneity and it helps to think of longing as a 
collective movement. 

 
 
Keywords: Guimarães Rosa; Sertão; Countryside; Nostalgia; History of 

Sensibility 
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TÍTULO: Edifícios Comerciais e Shopping Centers: aspectos construtivos e 

tecnológicos e sua influência no projeto. 

Resumo 

Com o passar dos tempos, os centros comerciais foram se desenvolvendo, até 
o surgimento dos shoppings centers, que tinham como objetivo reunir diversos 
tipos diferentes de comércio e serviços em um só lugar. Esses empreendimentos 
apresentam uma grande complexidade no seu projeto por envolver 
conhecimento de diversas áreas, como urbanismo, arquitetura, estruturas, 
conforto ambiental e marketing. O objetivo é, primeiramente, entender quais os 
aspectos que devem ser considerados na realização do projeto e todos os 
problemas que podem surgir, para depois realizar analises com base em 
shoppings já construídos e encontrar técnicas projetuais que nos ajudem a 
realizar novos projetos. 
 
Palavras-chave: Centro comercial; Shopping Center; Projeto; Conforto 

Ambiental. 

TITLE: Commercial Buildings and Shopping Centers: constructive and 

technological aspects and their influence on the project. 

Abstract 

Over time, shopping centers were developed, until the emergence of mall 
centers, and services provided by a single place. These projects present a great 
complexity in the project of knowledge of several areas, such as urbanism, 
architecture, structures, environmental comfort and marketing. What is first, to 
understand what are the aspects that should be considered in the realization of 
the project and all the problems that may arise, to later carry out analyzes based 
on already built malls and to find themselves in projects that help us to make new 
projects. 
 
Keywords: Shopping center; Shopping center; Project; Environmental comfort. 
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TÍTULO: Os trânsitos institucionais entre movimentos sociais e Estado 

Resumo 

Uma estratégia obtida pelos movimentos sociais é a ocupação de cargos, com o 
intuito de estabelecer relações com os atores dentro do Estado, possibilitando 
maiores artífices de articulações. Essa trajetória dos movimentos tem seu auge 
principalmente no primeiro governo Lula em 2002 e são, por muitas vezes, fruto 
da proximidade de militantes ao Partido dos Trabalhadores - PT. Nesse sentido 
o Programa Territórios da Cidadania - PTC, criado em 2008, é entendido como 
a política pública que buscava dar uma unidade entre as ações, que aconteciam 
de formas individuais nos ministérios. A abordagem criada a partir do desenho e 
implementação do PTC acarreta em uma nova perspectiva no se fazer política, 
superando instrumentos tradicionais na ação pública, valorizando e 
reconhecendo os atores sociais, trabalhando de forma estratégica os marcos 
institucionais, para a intervenção pública, baseada nos valores éticos e morais 
para alcance da justiça social. A importância desses marcos no processo de 
fortalecimento da democracia, reflete muito no empoderamento dos atores locais 
e na descentralização na elaboração e implementação de políticas públicas. 
 
Palavras-chave: Atores sociais - Participação no meio rural - gestão social 

TITLE: Social movements, decision-making arenas and bureaucratic dynamics 

in the elaboration of the Citizenship Territories Program. 

Abstract 

One strategy obtained by the social movements is the occupation of positions, 
with the purpose of establishing relations with the actors within the State, enabling 
greater articulators. This trajectory of the movements has reached its peak mainly 
in the first Lula government in 2002 and are often the result of the proximity of 
militants to the Workers' Party (PT). In this sense, the Territory of Citizenship 
Program - PTC, created in 2008, is understood as the public policy that sought to 
give a unity between actions, which happened in individual ways in the ministries. 
The approach created from the design and implementation of the PTC entails a 
new perspective in making policy, overcoming traditional instruments in public 
action, valuing and recognizing social actors, working strategically institutional 
frameworks, for public intervention, based on the ethical and moral values for 
achieving social justice. The importance of these milestones in the process of 
strengthening democracy reflects a lot in the empowerment of local actors and in 
decentralization in the elaboration and implementation of public policies. 
 
Keywords: Social actors - Participation in rural areas - social management 
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TÍTULO: Renda e produtos luxuosos podem afetar as interações sociais? 

Resumo 

 

Atualmente, parte das pessoas são consideradas ou inseridas em um 
determinado grupo pelo que possuem, como automóveis, bolsas e sapatos, de 
certa forma, acredita-se que tais características podem influenciar na escolha de 
parceiros românticos, uma vez que refletem o status social. O objetivo do 
trabalho foi investigar se a renda financeira dos indivíduos influencia na intenção 
de ter ou não um encontro rápido “bate-papo” com os sujeitos estímulo que 
possuem automóveis de luxo, populares ou não possuem automóveis (situação 
controle). Participaram 229 pessoas, 118 mulheres e 111 homens. Através de 
um questionário sociodemográfico e da avaliação do poder econômico, os 
participantes da pesquisa foram divididos em dois grupos Alta renda e Baixa 
renda. Todos participantes avaliaram o quanto estariam interessados em 
interagir socialmente (bate papo informal) com sujeitos estímulo do sexo oposto 
através de escala variando de 0-9 (de “nada desejável” até “muito desejável”). 
Os resultados sugerem que participantes do grupo Alta renda estão mais 
propícios a interagir com os sujeitos estímulo do que os participantes de Baixa 
renda, independente do meio de locomoção do sujeito estímulo. O resultado 
pode ter sido influenciado pela familiaridade dos participantes quanto a descrição 
dos sujeitos estímulos. Dentre os participantes de baixa renda, dados descritivos 
sugerem a redução da interação em função do aumento do valor do automóvel. 
Estudos posteriores podem elucidar essa questão. 

 
 
Palavras-chave: Consumo, Status, Escolha de parceiros, Automóvel. 

TITLE: Income and luxury products may affect social interactions? 

Abstract 

 

Nowadays, some of the people are considered or inserted in a certain group for 
what they have, such as automobiles, bags and shoes, it is certain that these 
characteristics can influence the choice of romantic partners, since they reflect 
social status. The objective of the study was to investigate whether individuals' 
financial income influences the intention of having a quick "chat" encounter with 
stimulus subjects who have luxury, popular or non-automobile automobiles 
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(control situation). 229 people, 118 women and 111 men participated. Through a 
sociodemographic questionnaire and the evaluation of economic power, the 
participants of the research were divided into two groups High income and Low 
income. All participants assessed how much they would be interested in 
interacting socially (informal chat) with stimulus of the opposite sex through a 
scale ranging from 0-9 (from "not desirable" to "very desirable"). The results 
suggest that participants in the high-Income group are more likely to interact with 
the stimulus subjects than low income participants, regardless of the means of 
locomotion of the subject stimulus. The outcome may have been influenced by 
the participants' familiarity as to the description of the stimulus subjects. Among 
the low-income participants, descriptive data suggest a reduction in the 
interaction due to the increase in the value of the car. Further studies can 
elucidate this issue. 

 
 
Keywords: Consumption, Status, Choice of partners, Automobile. 
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TÍTULO: Interseções entre apoio social e saúde mental em uma comunidade 

quilombola 

Resumo 

Este trabalho foi desenvolvido como parte integrante da pesquisa Saúde Mental 
e Suporte Psicossocial em Comunidades Quilombolas no Nordeste Brasileiro. 
Em termos teóricos, buscou-se conhecer as condições de vida e de saúde das 
famílias quilombolas a partir das interseções das redes e do apoio social 
presente, bem como sua influência para a prevalência de transtornos mentais 
comuns e o uso de álcool entre os indivíduos da comunidade quilombola 
Grossos, localizada no município de Bom Jesus/RN. A pesquisa contou com 64 
famílias pesquisadas, totalizando 196 indivíduos, sendo 106 mulheres e 90 
homens., utilizou-se como instrumentos metodológicos: Questionário sócio-
demográfico e ambiental, o Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), o Alcohol 
Use Disorders Identification Test (AUDIT) e 25 entrevistas semi-sestruturadas. A 
análise dos dados foi feita através de banco de dados criado no SPSS-20 e 
mapas dialógicos (Spink et al., 2014). Os resultados indicam um cenário de 
precarização e vulnerabilidade social, caracterizado pela falta de acolhimento, 
ou da busca por ele, nas redes de suporte social. 
 
Palavras-chave: apoio social; saúde mental; quilombolas 

TITLE: Intersections between social support and mental health in a quilombola 

community 

Abstract 

This work was developed as an integral part of the research on Mental Health 
and Psychosocial Support in Quilombola Communities in the Northeast of Brazil. 
Theoretically, it was sought to know the life and health conditions of quilombola 
families from the intersections of the networks and the social support present, as 
well as their influence on the prevalence of common mental disorders and the 
use of alcohol among the individuals of the community quilombola Grossos, 
located in the municipality of Bom Jesus/RN. The research had 64 families 
surveyed, totaling 196 individuals, 106 women and 90 men. The following were 
used as methodological tools: Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), Alcohol 
Use Disorders Identification Test (AUDIT) and 25 semi-structured interviews. 
Data analysis was done through SPSS-20 creating database and dialogical maps 
(Spink et al., 2014). The results indicate a scenario of precariousness and social 
vulnerability, characterized by the lack of reception, or the search for it, in social 
support networks. 
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TÍTULO: A relação entre condições de vida e transtornos mentais comuns no 

contexto de uma comunidade quilombola 

Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo investigar a relação entre as condições de vida 
e o desenvolvimento de Transtornos mentais comuns na comunidade quilombola 
de Grossos – RN. A tarefa foi realizada através da aplicação das ferramentas 
Self-Report Questionnarie (SRQ-20) e questionário Sócio-demográfico-
ambiental (QSDA), assim como também por meio de realização de entrevistas 
semi-estruturadas. Foi encontrado que as mulheres são as mais acometidas por 
transtornos mentais comuns, evidenciando um atravessamento de gênero no 
adoecimento mental. A pesquisa também revelou uma relação, na comunidade, 
do adoecimento psíquico com baixos níveis de escolaridade e o aspecto laboral 
da zona rural, muito em parte devido as duras condições de trabalho e baixo 
retorno financeiro. 

 
Palavras-chave: Quilombola; Transtornos Mentais Comuns; Condições de vida. 

TITLE: The relationship between living conditions and common mental disorders 

in the context of a Quilombola community 

Abstract 

This study aims to investigate the relationship between living conditions and the 
development of common mental disorders in the quilombo community of Grossos 
- RN. The task was accomplished through the application of the Self-Report 
Questionnaire (SRQ-20) and the Socio-demographic-environmental 
questionnaire (QSDA) tools, as well as through semi-structured interviews. It was 
found that women are the most affected by common mental disorders, evidencing 
a gender crossing in mental illness. The research also revealed a relationship in 
the community to psychiatric illness with low levels of schooling and the labor 
aspect of the rural area, due in part to hard working conditions and low financial 
returns. 

 
Keywords: Quilombola; Common Mental Disorders; Life conditions. 
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TÍTULO: Produtos Educacionais do Mestrado Profissional no Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM): um 

olhar para o ensino de Matemática. 

Resumo 

Este relatório tem como propósito mostrar os resultados de uma pesquisa cujo 
objetivo foi analisar os Produtos Educacionais elaborados pelos egressos do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, na 
área de Ensino de Matemática, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Nossa escolha metodológica foi uma pesquisa bibliográfica, buscando no 
repositório da referida instituição as dissertações realizadas nos anos de 2004 a 
2017 e também foi uma pesquisa documental, à medida que analisamos as 
dissertações como documento/monumento. Em nossa análise, criamos 
categorias, a partir dos referenciais que deram sustentação teórica às 
produções. 
 
Palavras-chave: Mestrado profissional. Produto Educacional. Ensino. 

TITLE: PPGECNM’S EDUCATIONAL PRODUCTS: A LOOK AT MATHEMATICS 

TEACHING 

Abstract 

This report describes the results from a research whose objective was to evaluate 
the Teaching Resources created by graduates of the Postgraduate Program in 
Teaching of Natural Sciences and Mathematics, in the area of Teaching 
Mathematics, at the Federal University of Rio Grande do Norte. Our 
methodological approach was a literature review. The authors reviewed 
dissertation articles published in the database of the aforementioned institution 
between 2004 and 2017. This was also a documentary research, as we analyzed 
the dissertations as documents/monuments. In our analysis, we created 
categories, based on the references that gave theoretical support to these 
productions. 
 
Keywords: Professional Master’s. Teaching Resources. Teaching. 
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TÍTULO: Antropologia, gênero e práticas educativas: registro etnográfico em 

escolas em Natal/RN 

Resumo 

 

Em um contexto de avanço do conservadorismo no Brasil, constata-se que nos 
últimos anos construiu-se um debate polarizado acerca da necessidade de se 
articular discussões de gênero, sexualidade e educação e incorporá-las em 
práticas pedagógicas. Com o fortalecimento de bancadas adeptas a 
determinadas denominações religiosas no Congresso Nacional e a perpetuação 
de um discurso reacionário por parte da sociedade civil, o Plano Nacional de 
Educação, que dentre os seus eixos de atuação tinha como metas à redução 
das desigualdades e à valorização da diversidade, foi totalmente desarticulado 
pelas políticas que vêm sendo implementadas em nosso país. Sob esse viés, 
destaca-se a majoritária retirada das referências à gênero e sexualidade do 
Plano Nacional, Estadual (RN) e Municipal (Natal) de educação, por parte dos 
nossos congressistas Federais, Estaduais e Municipais sob alegação dessas 
referências serem uma apologia à mal chamada ideologia de gênero nas 
escolas. Esses fatos expressam um retrocesso frente às buscas por uma 
sociedade com mais equidade de gênero. Diante desse quadro, o projeto se 
propõe a mapear etnograficamente os modos pelos quais as questões de gênero 
e sexualidade vem sendo definidas e incorporadas em práticas educativas em 
escolas públicas do município de Natal - RN e irá contribuir neste esforço de 
mapeamento para fomentar a implementação de políticas públicas na educação 
relacionadas à diversidade sexual e de gênero.  

 
 
Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Educação. 

TITLE: Anthropology, gender and educational practices: ethnographic record in 

schools in Natal/RN 

Abstract 

 

In a context of the advance of conservatism in Brazil, it has been observed that 
in recent years a polarized debate has been built about the need to articulate 
discussions of gender, sexuality and education and to incorporate them into 
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pedagogical practices. With the strengthening of advisory groups for certain 
religious denominations in the National Congress and the perpetuation of a 
reactionary discourse by civil society, the National Education Plan, which among 
its lines of action had as its goals the reduction of inequalities and the diversity, 
has been totally disarticulated by the policies that have been implemented in our 
country. Under this bias, the majority of the references to the gender and sexuality 
of the National, State (RN) and Municipal (Natal) Education Plan are highlighted 
by our Federal, State and Municipal congressmen on the grounds that these 
references are an apology to the called gender ideology in schools. These facts 
express a setback in the search for a society with more gender equity. Given this 
framework, the project proposes to ethnographically map the ways in which 
gender and sexuality issues are being defined and incorporated into educational 
practices in public schools in the city of Natal - RN and will contribute to this 
mapping effort to foster the implementation of public policies in education related 
to sexual and gender diversity.  

 
 
Keywords: Gender. Sexuality. Education 
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TÍTULO: Avaliação do cardápio e proposição de indicadores de desempenho 

para avaliação de empresas fornecedoras de refeições para equipamentos 

públicos de SAN 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi analisar o cardápio disposto no termo de referência 
que compõe o edital de licitação de empresas prestadoras de serviços de 
alimentação com base no Guia Alimentar para a População Brasileira e propor 
indicadores de desempenho para os Restaurantes Populares. Realizou-se 
análise comparativa entre o cardápio e as recomendações do Guia Alimentar, 
classificando os itens que compõem as preparações em alimentos do tipo in 
natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Em 
seguida, foram definidos indicadores a partir de quatro dimensões, conforme o 
método Balanced Scorecard: clientes/sociedade, processos internos, financeira 
e aprendizado e inovação. Observa-se oferta diária de preparações compostas 
por alimentos in natura e alimentos minimamente processados e frutas são 
ofertadas como sobremesa 2 vezes por semana. Contudo, há a oferta frequente 
de alimentos ultraprocessados e processados como sobremesa, em frequência 
superior à oferta de fruta, na composição do prato principal, como linguiça, 
apresuntado e na composição da feijoada, uma vez por semana. Quanto aos 
indicadores, foram elaborados 29, compondo as 4 dimensões. Embora o Guia 
não apresente recomendações quantitativas, a oferta de alimentos que devem 
ser evitados estimula o consumo destes, confrontando as recomendações 
gerais. Reforça-se a necessidade de avaliação dessas unidades e, para isso, os 
indicadores propostos se mostram úteis para avaliar o desempenho dos 
Restaurantes. 
 
Palavras-chave: Alimentação coletiva. Serviços terceirizados. Serviços de 

alimentação. 

TITLE: Evaluation of the menu and proposition of performance indicators for the 

evaluation of SAN suppliers of meals for public facilities 

Abstract 

The objective of this study was to analyze the menu arranged in the term of 
reference that composes the bidding document of companies providing food 
services based on the Food Guide for the Brazilian Population and propose 
performance indicators for Popular Restaurants. A comparative analysis was 
performed between the menu and the recommendations of the Food Guide, 
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classifying the items that make up the preparations in foods of the fresh, minimally 
processed, processed and ultraprocessed type. Then, indicators were defined 
from four dimensions, according to the Balanced Scorecard method: clients / 
society, internal processes, financial and learning and innovation. There is a daily 
supply of preparations composed of fresh foods and minimally processed foods 
and fruits are offered as dessert twice a week. However, there is the frequent 
supply of ultraprocessed and processed foods as dessert, in a frequency higher 
than the supply of fruit, in the composition of the main course, as sausage, 
avocado and feijoada composition once a week. As for the indicators, 29 were 
elaborated, composing the 4 dimensions. Although the Guide does not provide 
quantitative recommendations, the supply of food that should be avoided 
stimulates the consumption of food by confronting the general recommendations. 
It reinforces the need to evaluate these units and, for this, the proposed indicators 
are useful for assessing the performance of the Restaurants. 
 
Keywords: Collective Feeding. Outsourced Services. Food Services. 
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TÍTULO: Estimativas dos Custos de Produção e Receitas de Venda para o 

Cultivo de Espécies Frutíferas na Região do Baixo-Açu/RN 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo estimar os valores máximos e mínimos 
dos preços de insumos e serviços de produção (elementos de custos de 
produção), assim como a produtividade e os preços mínimos e máximos de 
vendas (elementos de receita) para três culturas frutíferas, especificamente a 
manga (Mangifera indica, L.), a banana (Musa spp) e o melão (Cucumis melo, 
L.), praticados na região do Distrito de Irrigação do Baixo - Açu – DIBA, no Estado 
do Rio Grande do Norte. Para a coleta de dados, foram utilizados, além da 
pesquisa bibliográfica, pesquisas de preços dos materiais, insumos e serviços 
de produção praticados no mercado local, assim como a produtividade das 
culturas agrícolas em análise e seus respectivos preços de vendas praticados 
na região. Foi observado que o custo médio por hectare de implantação das 
culturas da manga, banana e melão na região do Distrito de Irrigado do Baixo-
Açu (DIBA Baixo-Açu), correspondem respectivamente a R$ 19.018,23; R$ 
28.116,00 e R$ 33.154,21. 

 
Palavras-chave: Fruticultura irrigada. Custos de produção agrícola. Agronegócio 

TITLE: Estimates of Production Costs and Sales Revenues for Fruit Crops in 

Baixo-Açu/RN site 

Abstract 

The aim of this study was to estimate the maximum and minimum values of input 
prices and production services (elements of production costs), as well as 
productivity and minimum and maximum sales prices (revenue elements) for 
three fruit crops, specifically the mango (Mangifera indica, L.), banana (Musa spp) 
and melon (Cucumis melo, L.), practiced in the region of the Irrigation District of 
Baixo - Açu - DIBA, in the State of Rio Grande do Norte. In addition to 
bibliographical research, data collection of materials, inputs and production 
services practiced in the local market was used to collect data, as well as the 
productivity of the agricultural crops under analysis and their respective sales 
prices practiced in the region. It was observed that the average cost per hectare 
of implantation of mango, banana and melon crops in the region of the District of 
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Irrigado do Baixo-Açu (DIBA Baixo-Açu), correspond respectively to R $ 
19,018.23; R $ 28,116.00 and R $ 33,154.21. 

 
Keywords: Irrigated fruit growing. Costs of agricultural production. Agribusines 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2006 

 

CÓDIGO: HS0195 

AUTOR: YURI STEFANO DE OLIVEIRA SILVA 

ORIENTADOR: CLEBSON LUIZ DE BRITO 

 

 

TÍTULO: Representações dos Direitos Humanos em comentários de notícias de 

portais online sobre a questão carcerária brasileira – Uma análise discursiva 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as representações dos Direitos 
Humanos (DH) em comentários de notícias sobre a questão carcerária brasileira 
em portais online. Esse recorte foi escolhido em função das muitas discussões 
envolvendo os Direitos Humanos na sua relação com os problemas ligados à 
população carcerária no Brasil. Para isso, foram escolhidos para compor o 
corpus da pesquisa 400 comentários para 38 notícias pertinentes com a temática 
contemplada. Os textos foram extraídos dos seguintes portais: Terra, Uol e G1, 
que são considerados os mais abrangentes. A análise, por sua vez, foi feita 
alicerçada em noções e categorias provenientes dos estudos da argumentação 
na sua relação com as abordagens do texto e do discurso. Ao longo da análise 
do corpus, foram encontradas regularidades que se agruparam em três 
categorias: recursos argumentativos ligados à seleção lexical; éthos discursivo; 
e casos de heterogeneidade. De modo geral, foi possível perceber que muitos 
enunciadores se apresentam com uma imagem e um discurso autoritários. Por 
isso eles se valem, não raro, de recursos linguísticos que discursivamente 
desumanizam os apenados e de slogans e usernames que apontam para um 
imaginário de autoritarismo, como também de ironias aos DH e seus defensores. 
Dessa forma, o trabalho realizado torna perceptível a força que tem o discurso 
autoritário na produção dos comentários estudados aqui. 

 
 
Palavras-chave: Direitos humanos, questão carcerária brasileira, discurso 

autoritário. 

TITLE: Humans Rights representations in new's comments of online portals 

about the brasilian prision question - A discursive analysis 

Abstract 

This study aims to analyse the representations of the Humans Right (HR) in news 
comments about the brasilian prison question on online portals. This cut was 
chosen in function of many discussions involving the HR in its relationship with 
the problems related to the prison population in Brazil, which leads to positions 
as opposite as favorable to this group rights. For that, was chosen to compose 
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the corpus of the research 400 comments of 38 pertinent news with the subject 
matter. The texts were extracted of the following portals: Terra, UOL and G1, 
which are considered the most embracing. The analysis, by its time, was made 
base in notions and categories provenient from studies of argumentation in its 
relationship with the approach of the text and the discourse. Throughout the 
corpus analysis, were found regularities that were grouped into three categories: 
argumentative resources linked to lexical selection; discursive éthos, and 
heterogeneity cases. In general, it was possible to notice that many enunciators 
present themselves with an authoritarian image and discourse. For this reason 
they often avail themselves of linguistic resources that discursively dehumanize 
the distressed, slogans and usernames that point to an imaginary 
authoritarianism, as also of ironies to the dh and their defenders. It is possible to 
see not a mere obstacle to the Right Humans promotion, but a serious adversary 
of them.  
 

 
Keywords: Right Humans, brasilian prision question, authoritarian discourse. 
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TÍTULO: Do “Combate ao Eixo” ao “Anticomunismo”: relações entre Estados 

Unidos, América Latina e Brasil (1945-1948) 

Resumo 

Esta pesquisa apresenta uma análise das relações diplomáticas entre Estados 
Unidos e América Latina em geral, e com o Brasil em particular, no período pós 
Segunda Guerra Mundial (1945-1948). Os objetivos deste trabalho foram: a) 
identificar e compreender os interesses dos Estados Unidos em suas relações 
com a América Latina, e particularmente com o Brasil; b) analisar os mecanismos 
utilizados pelos Estados Unidos para influenciar as políticas públicas 
desenvolvidas pelo governo brasileiro; c) apresentar o posicionamento do 
governo brasileiro diante das ações dos Estados Unidos naquele período. Esta 
pesquisa, que ainda encontra-se em andamento, teve início a partir do projeto 
de “Catalogação de Documentos da História das Relações entre Estados Unidos 
e América Latina (1945-1953)”, o qual permitiu filtrar as informações necessárias 
no acervo documental da série Foreign Relations of the United States (FRUS), 
disponibilizadas online pelo U. S. Department of State e pela University of 
Wisconsin-Madison Libraries. A pesquisa observou que, naquele período, o 
governo estadunidense intensificou as relações com a América Latina e com o 
Brasil tendo como prioridade combater as empresas vinculadas ao Eixo através 
das “Black Lists”. Tal postura dos EUA muda por volta de 1947 quando percebe-
se um foco no anticomunismo. 
 
Palavras-chave: Relações EUA, América Latina e Brasil. Black Lists. 

Anticomunismo 

TITLE: From "Fighting the Axis" to "Anti-communism": relations between the 

United States, Latin America and Brazil (1945-1948) 

Abstract 

This research presents an analysis of the diplomatic relations between the United 
States and Latin America in general, and with Brazil in particular, in the period 
after World War II (1945-1948). The objectives of this work were: a) to identify 
and understand the interests of the United States in its relations with Latin 
America, and particularly with Brazil; b) analyze the mechanisms used by the 
United States to influence the public policies developed by the Brazilian 
government; c) present the position of the Brazilian government regarding the 
actions of the United States in that period. This research, which is still ongoing, 
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began with the project "Cataloging of Documents on the History of Relations 
between the United States and Latin America (1945-1953)", which allowed the 
necessary information to be filtered in the documentary archive of the (FRUS), 
made available online by the US Department of State and the University of 
Wisconsin-Madison Libraries. The research noted that, at that time, the US 
government intensified relations with Latin America and with Brazil having as a 
priority the fight against companies linked to the Axis through the "Black Lists". 
This US posture changes around 1947 when a focus on anti-communism is 
perceived. 
 
Keywords: US, Latin America and Brazil relations. Black Lists. Anti-communism 
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TÍTULO: PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA COM CRIANÇAS: UM ESTUDO 

SOBRE AS PUBLICAÇÕES DA BDTD/UFRN, DO PORTAL DE PERIÓDICOS 

DA CAPES/MEC E DA BASE DE DADOS SCIELO 

Resumo 

O presente trabalho apresenta resultados de uma pesquisa bibliográfica 
realizada sobre estudos publicados, no Brasil, na última década, no âmbito da 
pesquisa (auto)biográfica com criança. O objetivo é demonstrar um importante 
caminho para visualizar aspectos metodológicos no âmbito desta vertente da 
pesquisa qualitativa em Educação. A metodologia utilizada consistiu em fazer 
um levantamento das publicações disponibilizadas da Biblioteca Digital de Teses 
e Dissertações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - BDTD/UFRN, 
no Portal de Periódicos CAPES/MEC e Base de dados Scielo – Scientific 
Electronic Library Online, com base nos seguintes descritores: 
narrativas+autobiográficas+criança, para a BDTD e Periódicos Capes e 
narrativas+criança para a Base de dados Scielo. O mapeamento das 
publicações corresponde a um total de 35 trabalhos. Os resultados apontam para 
a utilização de procedimentos tais como: rodas de conversas com crianças, 
entrevistas e escritas narrativas, relatos, brincadeiras e contação de histórias, 
bem como, livro de imagens com crianças e suas respectivas mães. Conclui-se 
que a metodologia utilizada na pesquisa (auto)biográfica com crianças em 
educação possibilita legitimar a criança como sujeito histórico e socialmente, 
capaz de se biografar. 
 
Palavras-chave: Pesquisa (auto)biográfica. Criança. Metodologia da pesquisa. 

TITLE: BIOGRAPHICAL (AUTO) RESEARCH WITH CHILDREN: A STUDY ON 

BDTD / UFRN PUBLICATIONS OF THE PORTAL OF CAPES / MEC 

NEWSPAPERS AND THE SCIELO DATABASE 

Abstract 

 

The present work presents the results of a bibliographical research carried out on 
studies published in Brazil in the last decade in the context of (self) biographical 
research with children. The objective is to demonstrate an important way to 
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visualize methodological aspects within the scope of this qualitative research in 
Education. The methodology used consisted of making a survey of the 
publications available from the Digital Library of Theses and Dissertations of the 
Federal University of Rio Grande do Norte - BDTD / UFRN, in the Portal of 
Periodicals CAPES / MEC and Database Scielo - Scientific Electronic Library 
Online, based on the following descriptors: narratives + autobiographical + child, 
for the BDTD and Periodical Capes and narratives + child for the Scielo 
Database. The mapping of the publications corresponds to a total of 35 works. 
The results point to the use of procedures such as: wheels of conversations with 
children, interviews and narrative writings, reports, games and storytelling, as well 
as book of images with children and their respective mothers. It is concluded that 
the methodology used in (self) biographical research with children in education 
makes it possible to legitimize the child as a historical and social subject, capable 
of biografting. 

 
 
Keywords: (Auto)biographical research. Child. Research methodology. 
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TÍTULO: A Paisagem recifense no cinema 

Resumo 

O presente relatório diz respeito às reflexões e análises fílmicas realizadas 
acerca do conceito de paisagem, tendo como objeto de interesse a cidade e o 
espaço urbano da cidade do Recife. Buscamos, através dos filmes Amor, 
Plásticos e Barulho (Renata Pinheiro, 2013) e Árido Movie (Lírio Ferreira, 2006) 
e da leitura do referencial bibliográfico, pensar na maneira como o espaço urbano 
recifense é representado nos dois longas-metragens, considerando a narrativa 
e os aparatos técnicos adotados pelos cineastas. Nesse sentido, discutiremos 
neste texto, a partir da perspectiva de paisagem discutida pelo geógrafo britânico 
Denis Cosgrove, a configuração da cidade em algumas das possibilidades de 
representação cinematográfica. 
 
Palavras-chave: Palavras-chaves: Paisagem; Espaço Urbano; Recife. 

TITLE: The landscape in the Recife's cinema 

Abstract 

This paper is product of some reflections about film and a film analysis about the 
image of the city of Recife - PE and the landscape’s concept. The intention here, 
is analysis of the through the films Amor, Plástico e Barulho (Renata Pinheiro, 
2013) and Árido Movie (Lírio Ferreira, 2006), and with the help of reading of 
bibliographic references, to think of the way in which the urban space is 
represented in both films, considering the narrative and the technological choices 
by the directors. So, we will discuss, from the landscape’s study produced by the 
british geographer Denis Cosgrove, about some possibilities of configuring within 
film production.  
 
Keywords: Key-words: Landscape; Urban Space; Recife. 
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TÍTULO: Família e sistema prisional: experiências de mulheres de presos na luta 

por justiça 

Resumo 

Este trabalho discute os resultados de uma pesquisa etnográfica sobre o sistema 
penitenciário do estado do Rio Grande do Norte na perspectiva dos familiares 
visitantes. A pesquisa foi empreendida no contexto após o massacre no presídio 
de Alcaçuz, em 2017, e após o acirramento da disputa entre facções rivais dentro 
e fora das prisões. Esse quadro motivou articulações entre ativistas de direitos 
humanos e as famílias dos apenados a fim de denunciar violações de direitos 
sofridos pelos presos e familiares visitantes e de reivindicar a responsabilidade 
estatal em relação à vida dos apenados. Em vista disso, realizei uma etnografia 
da luta das esposas dos apenados com objetivo de perceber as potencialidades 
e os obstáculos da luta pelo reconhecimento e pelo acesso a direitos. Fiz 
observações participantes em audiência pública com presença de familiares, em 
reuniões entre as famílias e ativistas e, por fim, realizei entrevistas individuais 
semiestruturadas com esposas. A partir dos dados, apresento algumas 
denúncias e demandas dos familiares e suas estratégias de reconhecimento, 
refletindo sobre as possibilidades dessas organizações em efetivação de direitos 
para os presos. Os principais aspectos que se mostraram limitantes das 
mobilizações das mulheres foram as tentativas de deslegitimação de suas falas, 
o medo de sofrer represálias motivadas pela exposição e, também, o medo de 
uma possível incriminação ou enquadramento como pertencente a alguma 
facção criminosa. 
 
Palavras-chave: Prisão. Família. Justiça. Rio Grande do Norte. 

TITLE: Family and prison system: experiences of the prisoners’ wives in the fight 

for justice 

Abstract 

 

This paper discusses the results of an ethnographic research about the 
penitentiary system of the state of Rio Grande do Norte from the perspective of 
visiting relatives. The research was undertaken in the context of post-massacre 
in Alcaçuz jail, in 2017, and after the fierce competition between rival factions 
inside and outside the prisons. This situation motivated articulations between 
human rights activists and families of the inmates to denounce violations of rights 
suffered by prisoners and visiting relatives and to claim state responsibility for the 
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lives of the inmates. In view of this, I conducted an ethnography of the struggle 
of the inmates’ wives in order to perceive the potentialities and obstacles of the 
struggle for recognition and access to rights. I made participant observations in a 
public hearing with the presence of family members, at meetings between 
families and activists, and finally conducted semi-structured individual interviews 
with wives. From the data, I present some denunciations and demands of the 
relatives and their strategies of recognition, reflecting on the possibilities of these 
organizations in realizing rights for the prisoners. The main aspects that were 
limiting the mobilizations of women were the attempts to delegitimise their 
speeches, the fear of suffering reprisals motivated by exposure and also the fear 
of possible incrimination or labeling as belonging to some criminal faction. 

 
 
Keywords: Prison. Family. Justice. Rio Grande do Norte. 
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TÍTULO: Edifícios Comerciais e Shopping Centers: análise de aspectos de 

conforto no ambiente construído. 

Resumo 

 

Considerados símbolos da arquitetura comercial, os shoppings centers 
chegaram ao Brasil para promover altos lucros, sendo apenas um produto 
imobiliário e de consumo, desconsiderando totalmente o local que foi inserido e 
as consequências que um empreendimento de grande impacto pode gerar no 
entorno. Marcados pela baixa qualidade arquitetônica, muitas edificações são 
constituídas de ‘caixas’ fechadas para o exterior, de modo que o usuário não tem 
contato com o que está do lado de fora. Com o tempo, os shoppings foram 
evoluindo para promover uma boa sensação ao consumidor, tornando-se 
capazes de apresentar um novo resultado: empreendimentos que são 
customizados de acordo com os aspectos locais e com o conforto do usuário – 
determinante do processo projetual -, aproveitando-se tanto do natural quanto 
do avanço tecnológico. Assim, esta pesquisa busca compreender as soluções 
de conforto ambiental adotadas nos edifícios de shoppings centers – abrangendo 
a influência das tecnologias, forma e função nestas -, bem como, 
simultaneamente, a sistematização de dados sobre o processo de projeto de 
espaços comerciais. 
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TITLE: Comercial Building and Shoppings Centers: analysis of comfort aspects 

at building environment 

Abstract 

 

Considered symbols of the commercial architecture, the shopping centers came 
to Brazil to promote high profits, being only a real estate product and 
consumption, totally disregarding the place that was inserted and the 
consequences that a project of great impact can generate in the surroundings. 
Marked by low architectural quality, many buildings are made up of closed 'boxes' 
to the outside, so that the user has no contact with what is outside. Over time, 
shopping malls have evolved to promote a good consumer feel, making them 
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capable of presenting a new result: projects that are customized according to 
local aspects and user comfort - a determinant of the design process -, taking 
advantage of as much of the natural as of the technological advance. Thus, this 
research seeks to understand the environmental comfort solutions adopted in 
shopping center buildings - including the influence of technologies, form and 
function in these - as well as, simultaneously, the systematization of data on the 
process of designing commercial spaces. 

 
 
Keywords: Comercial; Shoppings centers; Comfort; Architectural Project; 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2017 

 

CÓDIGO: HS0225 

AUTOR: FERNANDA GABRIELE DE MOURA PIRES 

ORIENTADOR: ROZELI MARIA PORTO 

 

 

TÍTULO: Mulheres, endemias e Itinerários terapêuticos: Percorrendo o Centro de 

Saúde Anita Garibaldi em Macaíba/RN 

Resumo 

Em um contexto de pobreza e falta de saneamento básico, o Rio Grande do 
Norte foi o quarto Estado brasileiro com mais casos de microcefalia no país. 
Dessa forma, observamos um surto de Zika Vírus, dengue e febre Chikungunya 
que atinge as populações mais vulneráveis agora sobre nova circunstância: a 
afetação direta a saúde reprodutiva das mulheres nordestinas. Embora as 
manifestações clínicas do zika sejam de modo geral consideradas brandas e 
autolimitativas, observou-se uma capacidade de dispersão ilimitada, tornando-
se uma epidemia nacional e internacional, trazendo quadros preocupantes que 
comprometem gravemente o sistema nervoso central (PORTO e COSTA, 2017). 
Nessa direção, surgem outras síndromes neurológicas congênitas, como a 
microcefalia, que é uma rara condição neurológica em que a cabeça e o cérebro 
da criança são significantemente menores do que os de outras da mesma idade 
e sexo. Sob esse viés, esse projeto tem como objetivo investigar os itinerários 
terapêuticos de mulheres frequentadoras do Centro de Saúde Anita Garibaldi no 
município de Macaíba/RN, buscando observar como os usuários e profissionais 
de saúde lidam com as ocorrências de doenças consideradas endêmicas, e 
como vivenciam essas enfermidades no âmbito do trabalho e da família. Para 
tanto, busco acompanhar o itinerário terapêutico adotado por essas mulheres 
cuja assistência pública é deficitária se levarmos em consideração que se tratam 
de populações mais vulneráveis a situações epidêmicas e endêmicas. 

 
Palavras-chave: Saúde Reprodutiva. Gênero. Microcefalia. Doenças Endêmicas. 

TITLE: Women, Endemics and Therapeutic Itineraries: Walking through the Anita 

Garibaldi Health Center in Macaíba / RN 

Abstract 

In a context of poverty and lack of basic sanitation, Rio Grande do Norte was the 
fourth Brazilian state with more cases of microcephaly in the country. Thus, we 
observed an outbreak of Zika virus, dengue, and Chikungunya fever that reaches 
the most vulnerable populations now on a new circumstance: the direct 
affectation of the reproductive health of northeastern women. Although the 
clinical manifestations of zika are generally considered mild and self-limiting, an 
unlimited dispersal capacity has been observed, becoming a national and 
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international epidemic, causing disturbing pictures that seriously compromise the 
central nervous system (PORTO e COSTA, 2017). In this direction, other Zika 
congenital neurological syndromes arise, such as microcephaly, which is a rare 
neurological condition in which the child's head and brain are significantly smaller 
than those of the same age and sex. Under this bias, this project aims to 
investigate the therapeutic itineraries of women attending the Anita Garibaldi 
Health Center in the city of Macaíba / RN, seeking to observe how users and 
health professionals deal with the occurrences of diseases considered endemic , 
and in the long term, how they experience these diseases in the work and the 
family. Therefore, I seek to follow the therapeutic itinerary adopted by these 
women whose public assistance is deficient if we take into account that they are 
populations that are more vulnerable to epidemic and endemic situations. 
 
Keywords: Reproductive Health. Gender. Microcephaly. Endemic Diseases. 
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TÍTULO: Estimativas dos Custos de Produção e Receitas de Venda para o 

Cultivo Irrigado de Acerola (Malpighia punicifolia L.) e Manga (Mangifera indica 

L.), no município de Tenente Laurentino Cruz/RN 

Resumo 

 

  

 

Resumo: O objetivo do plano de trabalho foi realizar uma estimativa dos custos 
de produção e receitas de venda para o cultivo irrigado de Acerola (Malpighia 
punicifolia L.) e Manga (Mangifera indica L.), no município de Tenente Laurentino 
Cruz/RN. Para tanto, foram realizadas pesquisas de preços dos materiais, 
insumos e serviços praticados no mercado local, assim como a produtividade e 
preços de vendas das culturas em análise, através de consultas diretas com 
empresas produtoras de insumos agrícolas, consultas a profissionais que atuam 
na área, e conteúdos publicados da internet, visando identificar os principais 
"stakeholders" e canais de comercialização de frutas no mercado local. Foram 
feitas pesquisas de mercado para identificação dos valores mínimos e máximos 
de cada insumo e serviços de produção, assim como a produtividade e preço de 
venda das culturas, praticados na região. Resultados apontam que o custo mais 
provável para a implantação de um hectare de acerola no município gira em torno 
de R$17.902,59 com um custo total, considerando-se 5 anos de produção, em 
torno de R$60.977,74. Para a cultura da manga, estimou-se um custo de 
implantação em torno de R$20.784,90, com um custo total, considerando-se 8 
anos de produção, em torno de R$138.665,98. Em ambos os casos, os valores 
de custo total não estão descontados para tempo presente. Observou-se 
variação de preço de venda na ordem de 14,28% e 29,41% em torno do valor 
médio, para a acerola e manga, respectivamente. 
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Abstract 

 

Abstract: The objective of the work plan was to estimate the costs of production 
and sales revenue for irrigated crop of Acerola (Malpighia punicifolia L.) and 
Manga (Mangifera indica L.), in the municipality of Tenente Laurentino Cruz / RN. 
In order to do so, we conducted research on the prices of materials, inputs and 
services practiced in the local market, as well as the productivity and sales prices 
of the crops under analysis, through direct consultations with companies 
producing agricultural inputs, consultations with professionals working in the 
area, and published contents of the internet, aiming for identifying the main 
stakeholders and marketing channels of fruits in the local market. Market survey 
was carried out to identify the minimum and maximum values of each input and 
production services, as well as the productivity and sale price of the crops 
practiced in the region. Results indicate that the most probable cost for the 
implantation of one hectare of acerola in the municipality is around R$ 17,902.59 
with a total cost, considering 5 years of production, around R$ 60,977.74. For 
mango crop, an implantation cost of around R$ 20,784.90 was estimated, with a 
total cost, considering 8 years of production, around R$ 138,665.98. In both 
cases, the total cost values are not discounted for present time. There was a 
variation of sales price of 14.28% and 29.41% around the average value for 
acerola and mango, respectively. 

 
 
Keywords: Cost of agricultural production. Fruit production. Commercialization 
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TÍTULO: RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA NO GÊNERO JORNALÍSTICO 

EDITORIAL 

Resumo 

Investigar os dispositivos enunciativos em texto representativo da esfera 
jornalística contribui para a compreensão desse domínio discursivo, uma vez que 
há uma pluralidade de gêneros discursivos textuais que se constituem em 
materialidade linguística importante de análise. Para esta pesquisa, objetivamos 
descrever, analisar e interpretar a responsabilidade enunciativa e a visada 
argumentativa no gênero editorial, a partir da identificação dos pontos de vistas 
revelados pelas instâncias enunciativas, o locutor enunciador primeiro e os 
enunciadores segundos, presentes no texto. Nossa ancoragem teórica situa-se 
na abordagem da Análise Textual dos Discursos (ATD), enfoque desenvolvido 
por Adam (2011), objetivando analisar a produção co(n)textual de sentido, 
fundamentada na análise de textos concretos. No que se refere à 
responsabilidade enunciativa, acompanharemos os estudos de Rabatel (2016) e 
Guentchéva (1994, 2011). A análise revela que as zonas textuais apontam, por 
um lado, enunciadores como responsáveis pelo conteúdo proposicional, por 
outro lado, enunciadores que não se engajaram pelo dito, uma vez que a 
assunção da responsabilidade enunciativa é evocada por argumentos que 
auxiliam na produção opinativa dos meios de comunicação, a exemplo das 
revistas analisadas, Veja, Isto É, Carta Capital e Época. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade enunciativa. Editorial. Ponto de vista. 

TITLE: COMMITMENT IN THE EDITORIAL JORNALISTIC GENRE 

Abstract 

Investigating the enunciative devices in text representative of the journalistic 
sphere contributes to the understanding of this discursive domain, since there are 
a plurality of textual discursive genres that constitute important linguistic 
materiality of analysis. For this research, we aim to describe, analyze and 
interpret the commitment and the argumentative aim in the editorial genre, from 
the identification of the points of view revealed by the enunciative instances, the 
enunciator first enunciator and the second enunciators, present in the text. Our 
theoretical anchorage is in the approach of Discourse Textual Analysis (ATD), an 
approach developed by Adam (2011), with the purpose of analyzing the textual 
production (n) of meaning, based on the analysis of concrete texts. Concerning 
commitment, we will follow the studies of Rabatel (2016) and Guentchéva (1996, 
2011). The analysis reveals that the textual zones point, on the one hand, 
enunciators as responsible for the propositional content, on the other hand, 
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enunciators that are not engaged by the said one, since the assumption of 
enunciative responsibility is evoked by arguments that help in the opinative 
production of the media, like the magazines analyzed, Veja, Isto É, Carta Capital 
e Época. 
 
Keywords: Commitment. Editorial. Point of view. 
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TÍTULO: Encontrabilidade da informação nos repositórios digitais da UFRN: uma 

análise baseada nos padrões de acessibilidade digital 

Resumo 

 

Esse estudo articula sobre a encontrabilidade da informação com enfoque na 
acessibilidade em repositórios digitais, explorando sua importância como fonte 
de informação relevante em pesquisas acadêmico-científicas e a necessidade 
das informações disponíveis serem acessíveis por pessoas com deficiência. O 
objetivo geral é verificar se os repositórios digitais da UFRN (BDM, RI e RIA) 
estão em conformidade com os padrões nacionais e internacionais de 
acessibilidade digital. Os objetivos específicos são: correlacionar a 
acessibilidade digital com a encontrabilidade da informação no contexto dos 
repositórios digitais; estudar os documentos que apresentam os padrões de 
acessibilidade digital, quais sejam: eMAG e o WCAG 2.0; analisar os repositórios 
digitais da UFRN segundo os parâmetros estabelecidos nos documentos 
citados, utilizando um validador de acessibilidade e os próprios documentos 
quando necessário. Foram realizadas pesquisa bibliográfica e documental com 
intuito de desenvolver o referencial teórico; e para as análises foi utilizado o 
avaliador de acessibilidade AcessMonitor. Os resultados evidenciam que os 
repositórios estudados precisam implementar melhorias que auxiliem no 
processo de busca e interação do usuário com o sistema, visto que nas análises 
foram apresentados pontos negativos em relação ao desenvolvimento dos 
repositórios em consonância com as tecnologias assistivas que as pessoas com 
deficiência utilizam para acessar os referidos ambientes. 
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This is an article on the accessibility of information with a focus on accessibility 
in digital repositories, exploring its source as a source of relevant information in 
academic-scientific research and with the answers available and adapted for 
people with disabilities. This manual is one of UFRN's digital repositories (BDM, 
RI and RIA), which complies with national and international accessibility 
standards. The specific objectives are: to correlate and digital accessibility with 
the location of information in the context of digital repositories; The documents 
that present the standards of digital accessibility are: eMAG and WCAG 2.0; 
search the digital repository the UFRN second parameters has found documents 
in using documents, using the accessibility and accessibility information when 
precise. They were bibliographical and documentary research with the purpose 
of developing theoretical reference; and for evaluations the accessibility evaluator 
was used. The indicators that are repositories studied can implement 
improvements that aid in the search process and user interaction with the system, 
since the answers are people with disabilities regarding the development of 
repositories in line with assistive technologies that people with disabilities use to 
access ads in environments. 

 
 
Keywords: Digital Repository. Accessibility. Findability of Information. 
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TÍTULO: ATIVIDADES - REDES PESSOAIS 

Resumo 

Apresenta o relatório que consolida as atividades desenvolvidas pelo projeto de 
pesquisa “Redes pessoais e sucesso escolar na Região Metropolitana de Natal-
RN” no período de 2017 a 2018. Com base numa revisão de literatura, o referido 
projeto tem o objetivo de demonstrar que há um déficit de pesquisas acadêmicas 
que envolvem a análise de redes sociais no âmbito da educação. Para isso, 
buscou-se fazer a seleção e a revisão criteriosa de materiais bibliográficos 
disponíveis nas bases de dados Portal de Periódicos Capes e Google 
Acadêmico. Os documentos recuperados e considerados relevantes para o 
projeto foram baixados e sistematicamente arquivados nos computadores do 
Observatório de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os 
quais servirão de apoio para pesquisas futuras nessa esfera de conhecimento. 
Contudo, esse trabalho já possibilitou ampliar o campo de estudos das redes 
sociais na educação, visto a produção de artigos para periódicos e a participação 
dos pesquisadores em eventos acadêmicos. Contudo, ainda parece ser 
necessário expandir os conhecimentos que envolvem a análise de redes sociais 
na educação. 
Trata do (in)sucesso escolar de alunos da Educação Básica, ressaltando a 
influência do capital cultural familiar. Apresenta a relevância do desenvolvimento 
de estudos que acionam análises de redes sociais no campo educacional. 
Objetiva expor a compreensão do insucesso escolar através de análises de 
redes sociais vislumbrando a família do aluno. Adota meto 
 
Palavras-chave: Análise de redes sociais.Desempenho escolar.Família. Capital 

Cultural. 

TITLE: The importance of analysis social networks for basic education 

Abstract 

It deals with the school failure of students of Basic Education, highlighting the 
influence of family cultural capital. It presents the relevance of the development 
of studies that trigger the analysis of social networks in the educational field. It 
aims to expose comprehension of school failure through social network analysis 
by looking at the student's family. Methodologically adopts the ethnographic 
approach to collect information necessary for social network analysis. The data 
are obtained from the application of questionnaires and matrices of a relational 
and processed nature in the Ucinet and NetDraw softwares, which make it 
possible to calculate the indicators and the sociometric representation of each 
student. The analysis of the students' networks makes it possible to understand 
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direct, indirect and coexisting characteristics in the relations between the student, 
the actors and the context investigated. The results obtained showed that the 
social network of students generates restrictions and contributions to school 
performance, but varies according to the influences exerted by the network 
actors. It considers that the analysis of social networks arouses new perspectives 
of studies and collaborates for critical reflections. It concludes that knowledge is 
more significant and school failure is overcome when there is a reciprocal link 
between the school and the student's family. 
 
Keywords: Analysis of Social Networks.School performance.Family.Cultural 

capita 
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TÍTULO: Poesia e Modernidade em Roland Barthes: O poema em prosa. 

Resumo 

 

O presente trabalho visa estudar os conceitos traçados por Roland Barthes em 
“O Grau Zero da Escrita” (1953), dando ênfase a dois capítulos: “O que é 
escrita?” e “Existe uma escrita poética?”, em especial, no que se refere às 
concepções sobre língua, estilo e escrita. Barthes sugere uma reflexão acerca 
da escrita poética (especialmente da moderna) traçando as diferenças entre esta 
e a clássica, mas excluindo da clássica o caráter poético, afirmando apenas ser 
uma “prosa ornada”. O presente trabalho tem, como objetivo maior, responder à 
seguinte questão: por que, ao cunhar os conceitos de “língua” “estilo” e “escrita”, 
Barthes exclui a poesia, especialmente, a poesia moderna? Fundamentado nos 
pressupostos teóricos de Hugo Friedrich e Octavio Paz, a pesquisa se 
desenvolve por meio da análise comparativa e reflexiva dos conceitos de Barthes 
com o poema “Prosa”, do escritor brasileiro Bonvicino, revisando, assim, os 
ideais postulados por Barthes em sua primeira obra célebre. 

 
 
Palavras-chave: Literatura e História. Poesia Moderna. Roland Barthes. 

TITLE: Poetry and Modernity in Roland Barthes: The prose poem. 

Abstract 

 

This research aims to study the concepts of language, style and writing, 
described by Roland Barthes in two chapters of his first book, “Writing Degree 
Zero” (1953). Our main purpose is to answer the following question: when arguing 
about these three concepts, why Barthes excludes poetry, especially modern 
poetry? Based on the theoretical arguments of Hugo Friedrich and Octavio Paz, 
the research is developed through the comparative and reflexive analysis of 
Barthes’ concepts. At the end, “Prosa” (“Prose”), a poem by the Brazilian writer 
Régis Bonvicino, is analysed in order to reevaluate Barthes’ concepts. 

 
 
Keywords: History. Literature. Modern Poetry. Roland Barthes. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2028 

 

CÓDIGO: HS0248 

AUTOR: RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: MARCONI GOMES DA SILVA 

 

 

TÍTULO: Segmento do comércio na Região Metropolitana de Natal: estrutura de 

prestação de serviços e mercado de trabalho no início do novo milênio 

Resumo 

A presente pesquisa se propõe a expor as estruturas do setor terciário e do 
mercado de trabalho identificando os pontos de ruptura e quebra dessas 
estruturas de acordo com os movimentos políticos e acontecimentos econômicos 
nacionais que marcaram as décadas de 1990 e 2000. As especificidades da 
estrutura da Região Metropolitana de Natal são observadas para melhor 
entender como essa região respondeu economicamente a tais dinâmicas 
nacionais, procurando também localizar quais foram replicadas no cenário 
regional em foco. Para tanto, fez-se uso de literatura especializada e de dados 
da RAIS, dos Censos demográficos e das contas regionais. A concentração 
econômica e geográfica da região é explorada nas distribuições de vínculos 
ativos, faixas salarias e tamanho dos estabelecimentos verificando em que nível 
elas se mantiveram e se replicaram. Internamente à Região Metropolitana, é 
definido e detalhado o protagonismo do município de Natal e como este se 
comportou dada a evolução econômica de cidades vizinhas como Parnamirim e 
São Gonçalo do Amarante. Assume-se que o RN esteve fora das principais redes 
de produção que foram responsáveis pelo crescimento do PIB no Brasil na 
década de 2000, e mesmo assim o estado apresentou algumas continuidades 
em comparação com a década anterior, no entanto também mostrou resultados 
ímpares devido ao filtro das suas especificidades produtivas. 
 
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 search aims to exhibit the structures of the tertiary sector and the labor 
market founding the break points and smashes of this structure according with 
the political movements and national economic events that marked the 1990’s 
and 2000’s. The specificities in the structure of the Natal’s metropolitan region 
was studied to better comprehend how this region reacted economically to such 
national dynamics, aiming also to find out which of these was equally portrayed 
in the regional scenario in focus. Therefore, specialized literature, RAIS data, 
demographic census and the IBGE’s regional accounts was employed. The 
economic and geographic concentration of the region is explored in the 
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distribution of active bonds, salary ranges and size of establishments searching 
the level they keep or replicate the national scene. Internally in the metropolitan 
region, is defined and detailed the Natal county’s protagonism and how it behaves 
given the economic evolution in neighborhood cities, like Parnamirim and São 
Gonçalo do Amarante. The work assumed that the RN has been out of the main 
production nets, responsible for the Brazilian GPB’s growth in the 2000’s, and 
even so the state presented some continuities in comparison to 1990’s, 
nevertheless it also presented odds outcomes owing to the filter of its productive 
specificities. 
 
Keywords: Employments. Income. Metropolitan Region of Natal. Trading. 
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TÍTULO: A FUNÇÃO ARGUMENTATIVA DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA 

NA SENTENÇA JUDICIAL CONDENATÓRIA 

Resumo 

O depoimento de testemunha, em caso de estupro de vulnerável e de atentado 
violento ao pudor, considerados crimes hediondos segundo a lei federal, possui 
um valor extraordinário para o âmbito jurídico. Analisa-se, neste estudo, a (não) 
assunção da responsabilidade enunciativa a partir da sequência argumentativa 
em dois depoimentos de testemunhas do crime de estupro de vulnerável e 
atentado violento ao pudor, dispostos em uma sentença judicial penal. Esta 
pesquisa qualitativa de cunho interpretativista objetiva identificar, descrever e 
interpretar narrativas de depoimentos de testemunhas no que concerne à 
assunção da responsabilidade enunciativa e à mediatividade. Teoricamente, o 
estudo fundamenta-se nos postulados da Análise textual dos discursos (ATD), 
em diálogo com teorias linguísticas enunciativas (Rabatel, 2016; Adam, 2011; 
Guentchéva, 1994, 2011; Rodrigues, 2016, 2017). A análise dos dados aponta 
para os seguintes resultados: 1. em ambos os depoimentos das testemunhas, a 
Enunciadora sempre assumirá um quadro mediativo; 2. nos depoimentos dos 
Locutores-testemunhas há ora a assunção da responsabilidade enunciativa e 
ora um quadro mediativo, sendo a assunção da responsabilidade estruturada por 
meio de argumentos que auxiliam a construir o Ponto de vista (PDV) de cada 
testemunha sobre o crime; 3. o enunciador segundo, presente no depoimento da 
testemunha 1, assume a responsabilidade enunciativa por meio do verbo de 
indicação de pensamento relatado e lexemas axiológicos. 
 
Palavras-chave: Depoimento de testemunha. Mediatividade. Responsabilidade 

enunciativa. 

TITLE: THE ARGUMENTATIVE FUNCTION OF THE WITNESS TESTIMONY IN 

THE CONDEMNATION JUDICIAL SENTENCE 

Abstract 

The witness testimony, in case of the crime of rape of vulnerable and indecent 
assault, considered crimes heinous according to the federal law, it has a 
extraordinary value for the juridic scope. It is analyzed, in this study, the (not) 
assumption of the commitment from the argumentative sequence in two witness 
testimony of the crime of rape of vulnerable and violent indecent assault, 
arranged in a judicial sentence. This qualitative research type of interpretative 
nature has like objective identify, describe, analyze and interpret narratives of 
witness testimonies, regarding the assumption of commitment and mediativity. 
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Theoretically, this study is based on the postulates of the textual analysis of 
discourses, in dialogue with enunciative linguistic theories (Rabatel, 2016; Adam, 
2011; Guentchéva, 1996, 2011; Rodrigues, 2016, 2017). The data analysis 
shows to the following results: 1. in both testimonies of the witnesses, the 
Enunciator always will assume a mediational framework; 2. in their testimonies, 
the Witness-speakers assume the commitment and also don't assume, however, 
when he assume, the commitment occurs by arguments that help to framing of 
the point of view of witness about the crime; 3.the second enunciator, in testimony 
of the witness 1, assume the commitment by verb of reported thinking and 
axiological lexemes. 
 
Keywords: Witness testimony. Mediativity. Enunciative responsibility 
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TÍTULO: Condições de vida e pobreza em comunidades quilombolas do RN 

Resumo 

Este relatório é parte de uma pesquisa maior intitulada Saúde Mental e Suporte 
Psicossocial em Comunidades Quilombolas no Nordeste Brasileiro. O recorte 
aqui utilizado trata da comunidade quilombola de Grossos, situada no município 
de Bom Jesus, no estado Rio Grande do Norte – Brasil. Este trabalho visa, 
prioritariamente, analisar os dados das 64 famílias respondentes das 
ferramentas metodológicas utilizadas com a finalidade de melhor entender as 
condições de vida de uma forma mais ampla, assim como entender como se dá 
a atenção e suporte psicossocial na comunidade, tentando relacionar com a 
pobreza multidimensional e as possíveis estratégias de superação. Para tanto, 
foi aplicado um Questionário Sociodemográfico Ambiental (QSDA) que serviu 
para auxiliar na identificação do perfil das famílias pesquisadas. Também foi 
utilizado o Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) para o rastreamento de 
transtornos mentais comuns, assim como foram realizadas entrevistas com as 
lideranças para entender melhor as dinâmicas envolvidas nas relações sociais 
entre as famílias residentes, a pobreza multidimensional e o suporte à atenção 
primária desenvolvida na comunidade. Foram identificadas diversas condições 
de vulnerabilidades, como a baixa escolaridade e a extrema pobreza, por 
exemplo, que juntas contribuem para as elevadas taxas de transtornos mentais 
comuns encontradas na comunidade. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Saúde Mental. Suporte Psicossocial. 

Quilombola. 

TITLE: Living conditions and poverty in quilombola communities in Rio Grande 

do Norte 

Abstract 

This report is part of a larger study entitled Mental Health and Psychosocial 
Support in Quilombola Communities in the Northeast of Brazil. The cut used here 
is the quilombola community of Grossos, located in the municipality of Bom 
Jesus, in the state of Rio Grande do Norte - Brazil. This work aims, primarily, to 
analyze the data of the 64 respondent families of the methodological tools used 
in order to better understand living conditions in a broader way, as well as to 
understand how psychosocial attention and support is given in the community, 
trying to relate to multidimensional poverty and possible coping strategies. For 
this purpose, an Environmental Sociodemographic Questionnaire (QSDA) was 
used to help identify the profile of the families surveyed. The Self-Reporting 
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Questionnaire (SRQ-20) was also used to track common mental disorders, as 
well as interviews with leaders to better understand the dynamics involved in 
social relations among resident families, multidimensional poverty, and primary 
care community. A number of vulnerability conditions have been identified, such 
as low schooling and extreme poverty, for example, which together contribute to 
the high rates of common mental disorders found in the community. 
 
Keywords: Keywords: Mental Health. Psychosocial Support. Quilombola 
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TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE A ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

ENUNCIATIVA NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E A SENTENÇA 

CONDENATÓRIA JUDICIAL 

Resumo 

A responsabilidade enunciativa é um tema que permeia a linguagem humana. 
Nessa direção, interessa-nos saber se no depoimento de testemunha, quando o 
locutor enunciador primeiro assume a responsabilidade enunciativa pelo 
conteúdo proposicional do seu dizer, se isso impacta na decisão do juiz, que é o 
locutor enunciador primeiro da sentença condenatória. Desse modo, é 
importante correlacionarmos os dois gêneros (depoimento de testemunha e 
sentença judicial), a fim de compreendermos essa relação. A relevância desse 
fenômeno é tamanha que ele permite ao interlocutor compreender se o locutor 
e/ou enunciador é/são responsável(eis) ou não pelo conteúdo proposicional do 
enunciado veiculado. Para o estudo, seguimos Adam (2011), Guentchéva (1996, 
2011), Rabatel (2009, 2015a, 2015b, 2016), e de muitos outros, como, por 
exemplo, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014), Rodrigues e Passeggi (2015, 
2016), Rodrigues (2016, 2016a, 2017). Os resultados apontam que o locutor 
enunciador primeiro, nesse caso, o juiz da sentença condenatória judicial, 
assume o dizer a partir de pontos de vista assertado, representado e narrado em 
consonância com o depoimento da testemunha, que colabora para a 
culpabilidade do réu. 
 
Palavras-chave: Ponto de vista. Responsabilidade enunciativa. Sentença 

condenatória 

TITLE: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ASSUMPTION OF COMMITMEN 

IN THE WITNESS STATEMENT AND THE JUDICIAL CONDEMNATION 

SENTENCE 

Abstract 

Commitment is a topic that permeates human language. In this direction, we are 
interested in knowing whether in the witness testimony, when the speaker-
enunciator first assumes the commitment for the propositional content of his 
saying, if this impacts on the decision of the judge, who is the speaker-enunciator 
first of the condemnatory sentence. Thus, it is important to correlate the two 
genres (witness testimony and judicial sentence) in order to understand this 
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relationship. The relevance of this phenomenon is such that it allows the 
interlocutor to understand whether the speaker and / or enunciator is / are 
responsible (whether or not) for the propositional content of the utterance uttered. 
For the study, we follow Adam (2011), Guentchéva (1996, 2011), Rabatel (2009, 
2015a, 2015b, 2016), and many others, such as Rodrigues, Passeggi and Silva 
Neto (2014), Rodrigues and Passeggi (2015, 2016), Rodrigues (2016, 2016a, 
2017). The results point out that the speaker enunciator first, in this case, the 
judge of the judicial conviction, assumes the saying from asserted views, 
represented and narrated in consonance with the testimony of the witness, who 
collaborates for the culpability of the defendant. 
 
Keywords: Point of view. Commitment. Judicial condemnation sentence. 
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TÍTULO: Vidas narradas: entre a invisibilidade social e a invenção de modos de 

vida no cotidiano de pessoas em situação de rua 

Resumo 

Através desta pesquisa buscamos identificar as formas pelas quais as pessoas 
que vivem na/da rua, por meio de invenções cotidianas, conseguem resistir ao 
sistema capitalista e sobrepujar as dificuldades da exclusão social. Para analisar 
as relações de poder sobre a vida daqueles que estão às margens, utilizamos a 
biopolítica foucautiana. A pesquisa é de natureza qualitativa, e baseia-se em 
princípios da pesquisa-intervenção, utilizando o método etnográfico. Teve como 
instrumentos do trabalho de campo a observação participante, caminhadas pela 
cidade e entrevistas, registrados em diário de campo, que, categorizados por 
meio do método de análise de conteúdo e, posteriormente analisados, 
permitiram chegar à conclusão de que as políticas públicas vigentes para essa 
população são qualitativamente insuficientes, sendo necessária a elaboração de 
políticas públicas mais coerentes e eficientes. 
 
Palavras-chave: Pessoas em situação de rua, Cotidiano, Resistência. 

TITLE: Lives narrated: between social invisibility and the invention of ways of life 

in the daily lives of people in street situation. 

Abstract 

From the research we sought to identify the ways in which people living on the 
streets, through everyday inventions, are able to resist the capitalist system and 
overcome as the difficulties of social exclusion. To analyze the power relations 
over the lives of those who are at the margin, we use the foucautian biopolitics. 
The research is qualitative in nature, and is based on the principles of intervention 
research, using the ethnographic method. The instruments os the field work were 
participant observation, walks around the city and interviews witch, registrated at 
the field diary, categorized as a means of content analysis, and later analyzed, 
made possible to conclude that the public policies in force for this population are 
qualitatively insufficient, so that more coherent and efficient public policies are 
needed. 
 
Keywords: People in street situation, Daily Life, Resistence. 
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TÍTULO: Transcrição multimodal de dados linguísticos orais em contextos 

argumentativos 

Resumo 

Este trabalho visa a transcrição multimodal de dados linguísticos orais no 
contexto retórico dos cultos neopentecostais das igrejas Universal do Reino de 
Deus e Internacional da Graça de Deus, como forma de desvendar as estratégias 
argumentativas utilizadas por elas que explicam a adesão massiva a essas 
igrejas nas últimas décadas. Para isso, foi verificada a co-ocorrência de 
metáforas e gestos, a fim de explorar o seu papel como estratégia argumentativa 
dentro da retórica neopentecostal. Então, a partir deste estudo, ficou evidente 
que essas metáforas multimodais, além de atuarem na emergência de conceitos 
ligados à Teologia da Prosperidade e a outras crenças basilares dessas igrejas, 
como a crença na Batalha Espiritual e no Segundo Batismo, também 
desempenham o papel de facilitar a compreensão desses conceitos pelos fiéis, 
para que, a partir disso, haja adesão deles ao discurso neopentecostal. Dessa 
forma, as metáforas multimodais apresentam-se como estratégias 
argumentativas de grande relevância à retórica neopentecostal, já que, além de 
atuarem como reforço à argumentação, também fazem evidenciar conceitos 
elementares à Teologia da Prosperidade. 

 
Palavras-chave: metáforas, gestos, neopentecostal. 

TITLE: Multimodal transcription of oral linguistic data in argumentative contexts 

Abstract 

 

This project aims at the multimodal transcription of oral linguistic data in the 
argumentative rhetorical context of the neo-pentecostal cults of the Universal 
Church of the Kingdom of God and International of God’s Grace, as a way of 
unveiling the argumentative strategies used by them that explain the massive 
adhesion to these churches on the last decades. For this, the co-occurrence of 
metaphors and gestures was verified, in order to explore its role as an 
argumentative strategy within neopentecostal rhetoric. From this study, it became 
evident that these multimodal metaphors, in addition to working on the 
emergence of concepts related to Prosperity Theology and other basic beliefs of 
these churches, such as belief in the Spiritual Battle and Second Baptism, also 
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play the role of to facilitate the understanding of these concepts by the followers 
and potential followers, so that, from this, there may be adherence to the neo-
pentecostal discourse. In this way, multimodal metaphors are presented as 
argumentative strategies of great relevance to neopentecostal rhetoric, since, in 
addition to acting as reinforcement to the argumentation, they also highlight 
elementary concepts in Prosperity Theology. 

 
 
Keywords: metaphors, gestures, neo-pentecostal. 
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TÍTULO: Estilo e História em “O Grau Zero da Escrita”, de Roland Barthes 

Resumo 

O presente trabalho se articula a partir das concepções de estilo e de história 
inseridos na primeira obra de Roland Barthes: “O Grau Zero da Escrita” (1953), 
analisando a relação entre a poesia moderna e a sociedade. Pelos poetas da 
época, no molde tradicional, era visado mais o lado social da poesia, enquanto 
nos traços modernos percebe-se mais uma ruptura, na qual a linguagem se torna 
mais flexível, embora nem sempre seja possível a sua compreensão. O aporte 
teórico fixou-se em Friedrich (1978), Motta (2011), Paz (2013), entre outros, 
capazes de dar suporte à construção do trabalho. Para isso, o poema “Sítio”, de 
Cláudia Roquette-Pinto, foi escolhido para ser analisado à luz aos conceitos de 
Barthes, com o intuito de revelar, de maneira prática, seus traços estilísticos e 
históricos vistos na obra “O Grau Zero da Escrita”. 
 
Palavras-chave: Barthes. Estilo. História. Poesia Moderna. Sociedade. 

TITLE: Style and history in "Writing Degree Zero", by Roland Barthes 

Abstract 

This research is based on the conceptions of style and history, articulated by 
Roland Barthes in his first book, “Writing Degree Zero”. More specifically, we 
analyze the relationship between modern poetry and society, considering that the 
language used by modern poetry is much more different and newer if compared 
to the one used by classical poetry, although its comprehension is not always 
possible. Besides a theoretical reflection, we also analyze, at the end, “Sítio”, a 
poem by the Brazilian writer Cláudia Roquette-Pinto, in order of discuss the 
possible range of Roland Barthes’ concepts. 

 
Keywords: History. Modern Poetry. Society. Style. Roland Barthes. 
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TÍTULO: Projeções populacionais em pequenas áreas 

Resumo 

Pesquisas por projeções populacionais de pequenas áreas estão cada vez mais 
interessantes, principalmente, para um maior controle de políticas públicas. Para 
a realização das projeções populacionais de pequenas áreas de 2010 a 2030 de 
todos os municípios do Brasil foram utilizados os dados do censo demográfico 
de 2000 e 2010 disponíveis no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). O método aplicado à base de dados foi o de “Relações de Coortes” 
proposto por Duchesne (1989) em que se utiliza a população da área maior para 
projeção das áreas menores. Com esse método, foram utilizadas funções em 
linguagem R que facilitam os cálculos de todas as projeções para todos os 
municípios do Brasil, além de proporcionar gráficos das pirâmides etárias das 
regiões projetadas com mais facilidade. 
 
Palavras-chave: População; Projeção; Métodos; R; 

TITLE: Population projection in small areas 

Abstract 

Research by population projections of small areas is important for greater control 
of public policies. Population projections for small areas from 2010 to 2030 of all 
municipalities in Brazil were based on demographic census data for 2000 and 
2010 available on the IBGE. The method applied to the database was the "Cohort 
Relations" proposed by Duchesne (1989) in which the population of the larger 
area is used for projection of the smaller areas. Using this method, R-language 
functions were used to facilitate calculations of all projections for all municipalities 
of Brazil, as well as to provide graphs of the age pyramids of the projected regions 
more easily. 
 
Keywords: Population; Projection; Methods; R 
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TÍTULO: PARAÍBA EM LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA ANTES DA 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA GEOGRAFIA ACADÊMICA NO BRASIL 

Resumo 

Esta pesquisa aborda a forma como a Paraíba foi representada enquanto 
conteúdo didático antes da institucionalização da Geografia acadêmica no Brasil 
por meio de levantamento bibliográfico objetivando perceber a gênese e a 
consolidação da Paraíba como conteúdo didático de Geografia e 
consequentemente a própria história da geografia escolar, da sua bibliografia 
didática e em especial a formação e a consolidação da disciplina nos 
movimentos históricos no caso especifico da Paraíba. Destaca-se no trabalho as 
particularidades do desenvolvimento do ensino de Geografia na Paraíba, como 
o pioneirismo na criação de uma cadeira desta disciplina em 1831, a influência 
da elite paraibana no desenvolvimento da educação e principalmente as distintas 
formas como a Paraíba foi abordada enquanto conteúdo didático em 
consequência da evolução da Geografia Escolar. 
 
Palavras-chave: Geografia Escolar; livro didático; Paraíba. 

TITLE: Paraíba in Geography textbooks before the institutionalization of 

Academic Geography in Brazil 

Abstract 

This research deals with the way in which Paraíba was represented as didactic 
content before the institutionalization of academic Geography in Brazil through a 
bibliographical survey aiming at perceiving the genesis and consolidation of 
Paraíba as didactic content of Geography and consequently the very history of 
school geography,his didactic bibliography and in particular the formation and the 
consolidation of the discipline in the historical movements in the specific case of 
Paraíba.Particularly noteworthy in this work are the particularities of the 
development of the teaching of Geography in Paraíba, such as the pioneerism in 
the creation of a chair in this discipline in 1831, the influence of the Paraíbaan 
elite in the development of education, and especially the different ways in which 
Paraíba was approached as content as a consequence of the evolution of School 
Geography. 
 
Keywords: School Geography;textbook;Paraíba. 
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TÍTULO: Padrões estruturais da relativa restritiva 

Resumo 

Este trabalho investigou a oração relativa restritiva sob o viés construcionista, 
considerando suas diferentes formas de instanciação e sua caracterização em 
termos formais e funcionais. O estudo, de caráter qualitativo/quantitativo, utilizou 
como embasamento teórico e metodológico os pressupostos da Linguística 
Funcional Centrada no Uso (FURTADO DA CUNHA; BISPO, 2013) e da 
Gramática de construções (GOLDBERG, 2006; TRAUGOTT; TROUSDALE, 
2013). O banco de dados utilizado consiste de reportagens de capa da revista 
Veja, publicadas no período compreendido entre os meses de janeiro e junho de 
2017. Os resultados apontam a ocorrência, no corpus, de dois padrões 
microestruturais da relativa restritiva, os quais estão relacionados ao gênero 
textual considerado e ao suporte em que foi veiculado, envolvendo, entre outras 
coisas, uso mais monitorado da língua. Verificou-se também que as relativas 
identificadas representam, em sua maioria, construção transitiva (CT) e que o 
núcleo nominal a que elas se vinculam tem papel discursivo de baixa 
proeminência, constituindo elemento não tópico. 
 
Palavras-chave: Construção relativa. Linguística Funcional. Gramática de 

Construções. 

TITLE: Relative restrictive clause on a constructionist approach 

Abstract 

This research has investigated the restrictive relative clause on a constructionist 
approach, by considering the different kinds of patterns and their formal and 
functional properties. This study, using both qualitative and quantitative 
approaches, was supported theoretically by the Usage-based Functional 
Linguistics (MARTELOTTA, 2011; FURTADO DA CUNHA; BISPO, 2013) and by 
the Constructional Grammar (GOLDBERG, 2006; TRAUGOTT; TROUSDALE, 
2013). The data consist of news from the Veja magazines published between 
January and June 2017. The results show the occurrence of two 
microconstructional patterns of the restrictive relative clause is related to the text 
gender and its characteristics and the formal use of language. It was also noticed 
the kinds of constructions according to their transitivity and the cases of the 
antecedent of the relative pronoun as discursive topic of the text. It was also 
verified that the restrictive relatives in corpus are, for the most part, transitive 
construction and that the nominal nucleus in which they are embebed has a 
discursive role of low prominence, constituting a non-topic element. 
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TÍTULO: O CINEMA E A ERA MODERNA 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo contextualizar como alguns filmes podem 
contribuir para a análise da sociedade na era moderna. Considerou-se a 
relevância do cinema como forma simbólica e cultural que reflete os 
comportamentos e problemas da sociedade no tempo e no espaço 
representados nos filmes, e em acordo com as teorias de Siegfried Kracauer 
(1988) e Barbara Mennel (2008). A metodologia adotada diz respeito à técnica 
da revisão bibliográfica e filmográfica com uso do instrumento de fichamento; e 
a análise do filme Uma história de amor (Her, Spike Jonze, 2013) contextualizada 
a partir da interpretação da representação das relações humanas com a 
tecnologia. Como conclusão enfatiza-se a necessidade de refletir sobre os 
hábitos atuais da relação do homem com a tecnologia, em especial os mais 
jovens, para um futuro mais consciente. 
 
Palavras-chave: Cinema. Era Moderna. Tecnologia. Relações Interpessoais. 

TITLE: THE CINEMA AND THE MODERN AGE 

Abstract 

This work aims to contextualize the ways in which films can contribute to the 
analysis of society in the modern era. Here, it was considered the relevance of 
cinema as a symbolic form of culture that reflects the behaviors and problems of 
society in time and space film representation, and the theories developed by 
Siegfried Kracauer (1988) and Barbara Mennel (2008). The methodology used 
was the bibliographical review along the use of the instrument of registration; and 
the film analysis of Her (Spike Jonze, 2013) contextualized within the 
representation of the relationship between the humans and technology. In 
conclusion, it is necessary to reflect the current habits of the relationship between 
the humans and technology, especially the younger ones, for a more conscious 
future. 
 
Keywords: Cinema. Modern Age. Techonology. Interpersonal Relationships. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2045 

 

CÓDIGO: HS0287 

AUTOR: IGOR SENA SAMPAIO 

ORIENTADOR: CARLA GIOVANA CABRAL 

 

 

TÍTULO: Concepções de CTS de alunos do Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciências e Tecnologia da UFRN e uma análise da prática docente 

Resumo 

A pesquisa pretendeu investigar a relação entre os estudos Ciência Tecnologia 
e Sociedade (CTS) e o ensino no Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e 
Tecnologia nda Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (BICT/ECT/UFRN). Foram sistematizadasidentificadas e 
analisadoas as concepções dos alunos do componente curricular CTS do BICT 
na ECT/UFRN,  com o objetivo de melhor compreender as suas concepções de 
Ciência e , Tecnologia e sociedade para e poder desmistificarbuscar a 
desconstrução de concepções neutras acerca da ciência e da tecnologia. Foram 
aplicados dois questionários, no primeiro e último dia de aula, e realizada uma 
entrevista semiestruturada. As análises foram feitas baseadas na suposta 
existência de mitos, tais como Determinismo Tecnológico, Perspectiva 
Salvacionista da CT e a Superioridade do Modelo de Decisões Tecnocráticas, 
de tal maneira que cada questionário havia duas possibilidades: um mito claro e 
outro em segundo plano, ou sem presença de mitos. Para a 
desmistificaçãodesconstrução das visões mitificadas dos mitos foi utilizada a 
proposta da Alfabetização Científica e Tecnológica Ampliada (ACTA) associada 
a referencial teórico de Paulo Freire. Através dos resultados foi feito uma análise 
dos alunos e da ACTA na prática docente. Desta forma, foi possível observar 
que a ACTA foi eficaz para uma desmistificação dos mitos, assim auxiliando os 
alunos a terem uma visão mais crítica da relação entre CTS com a sua atuação 
 
Palavras-chave: Concepções de CTS. BICT. Prática docente 

TITLE: Conceptions of STS of Interdisciplinary Baccalaureate Students in 

Science and Technology of UFRN and an analysis of teaching pratice 

Abstract 

 

The research intends to investigate the relation between science technology and 
society (STS) and teaching in the Interdisciplinary Baccalaureate in science and 
technology at the science and technology school of Federal University of Rio 
Grande do Norte (BICT/ECT/UFRN). The students’ conceptions were 
systematized and analyzed from the CTS curriculum component of BICT in 
ECT/UFRN, with the aim of better understanding their conceptions science in 
technology and demystify neutral conceptions about science. Two questionnaires 
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were applied, on the first and last day of school, and a semi structured interview. 
The analysis were based on the supposed existence of myths, such as 
Technological Determinism, Salvationist Perspective of CT and technocratic 
decisions' model, in such a way that each questionnaire had two possibilities: a 
clear myth and another other in background, or without presence of myths. For 
demystification of myths was used the proposal of Enlarged Scientific and 
Technological Literacy associated with the theoretical reference of Paulo Freire. 
Through the results an analysis of the students and Enlarged Scientific and 
Technological in teaching practice. Then, It was possible to observe that Enlarged 
Scientific and Technological Literacy was effective for demystification of myths, 
so helping students to have a more critical view of the relation between sts and 
with their professional performance. 

 
 
Keywords: Conceptions of STS. BIST. Teaching practice. 
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TÍTULO: Acolhimento e tratamento produzidos na rede sócio-sanitária referentes 

às demandas de saúde mental e uso de álcool numa comunidade quilombola do 

RN. 

Resumo 

A seguinte pesquisa buscou caracterizar os modos de acolhimento e tratamento 
produzidos na rede sócio-sanitária, referentes às demandas de saúde mental e 
uso de álcool na comunidade quilombola de Grossos(RN). A coleta de dados 
experimentou um momento quantitativo e qualitativo. O primeiro abarcou 196 
indivíduos, 92 respondentes do SRQ-20; 93 do AUDIT e 90 do EAS. Foi realizada 
uma entrevista semiestruturada com os participantes que atingiram o ponto de 
corte no AUDIT ou no SRQ-20, que resultou na análise qualitativa de aspectos 
psicossociais que se associam a incidência de transtorno mental comum(TMC) 
e ao uso problemático de álcool. Como resultados, temos que dificuldades de 
renda, emprego, educação, de acesso a serviços e programas de saúde, 
transporte, saneamento, e o isolamento geográfico, tem afetado a população 
quilombola investigada. Transtornos mentais e do comportamento formam a 
quinta maior incidência quanto a problemas de saúde relatados pelas 
famílias(30,2%), e grande parte da população(75%) tem acesso aos serviços 
prestados pelas equipes de Estratégia da Saúde da Família (ESF). A realidade 
sócio-sanitária da comunidade, embora superior quanto à média das 
comunidades quilombolas, enfrenta uma série de problemáticas que as tornam 
carentes de direitos básicos. É destacada, portanto, a necessidade de ampliação 
do entendimento do processo saúde-doença na atenção à essas comunidades, 
bem como maior desenvolvimento de políticas públicas na área. 
 
Palavras-chave: Saúde mental; álcool; rural; comunidade quilombola; psicologia 

social. 

TITLE: Welfare and treatment produced in the socio-sanitary network concerning 

the demands of mental health and use of alcohol in a quilombola community of 

RN. 

Abstract 

The hereafter research aimed to characterize the reception and treatment modes 
produced in the socio-sanitary network, referring to the demands of mental health 
and alcohol use in the quilombo community of Grossos(RN). The data collection 
experienced a quantitative and qualitative moment. The first included 196 
individuals, 92 SRQ-20 respondents; 93 of the AUDIT and 90 of the EAS. A semi-
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structured interview was conducted with participants who reached the cut-off 
point in AUDIT or SRQ-20, which resulted in the qualitative analysis of 
psychosocial aspects associated with the incidence of common mental disorder 
and problematic alcohol use. In the results, we verified difficulties in terms of 
income, employment, education, access to services and health programs, 
transportation, sanitation, and geographic isolation in population investigated. 
Mental and behavioral disorders are the fifth highest incidence of health problems 
reported by families (30.2%), and a large part of the population (75%) have 
access to the services provided by the Family Health Strategy (ESF). The socio-
sanitary reality of the community, although superior to the average of the 
quilombola communities, faces a series of problems that make them lack basic 
rights. Therefore, it’s clear the need to broaden the understanding of the health-
disease process in attention to these communities, and increase the development 
public policies in the area. 
 
Keywords: Mental health; Social psychology; Alcohol; Rural; Quilombola 

community 
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TÍTULO: Programa Bolsa Família em Natal: análise da sua contribuição no 

enfrentamento a pobreza. 

Resumo 

 O presente trabalho resulta da análise das contribuições do Programa Bolsa 
Família para o enfrentamento da pobreza no município de Natal, Rio Grande do 
Norte. Possui como objetivos centrais tanto a apreensão do debate teórico-
conceitual sobre a pobreza e sobre os programas de transferência de renda 
quanto das contribuições do Programa nas condições de vida das famílias 
pobres e extremamente pobres beneficiárias do município. A metodologia abarca 
o estudo da bibliografia de referência da temática e análise de fontes 
documentais a partir de uma abordagem qualitativa fundamentada no método 
crítico dialético. O recorte temporal do estudo são os anos de 2012 e 2016 
escolhidos por referirem-se, respectivamente, aos últimos anos da Gestão 
Micarla de Sousa e de Carlos Eduardo Alves. O Programa contribuiu para 
minorar a situação de extrema pobreza através da transferência monetária e do 
acompanhamento das condicionalidades que no âmbito da educação progrediu 
e na saúde apresentou defasagem, sobretudo no ano de 2012. Notou-se como 
traço análogo entre as gestões a limitação quantitativa e qualitativa das ações 
da Secretaria Municipal de Assistência nos serviços socioassistenciais. Pôde-se 
concluir que uma melhor efetivação do programa prescinde de uma gestão 
comprometida com a efetivação da política de assistência social e da 
intersetorialidade no atendimento as necessidades sociais dos beneficiários. 

 
Palavras-chave: Pobreza. Enfrentamento a pobreza. Programa Bolsa Família. 

TITLE: Bolsa Família Program in Natal: analysis of its contribution to tackling 

poverty 

Abstract 

This work results from the analysis of the contributions of Bolsa Família Program 
to the confrontation of poverty in the city of Natal, Rio Grande do Norte. It has as 
central objectives both the apprehension of the theoretical-conceptual debate 
about poverty and income transfer programs and the possible contributions of the 
Program on the living conditions of the poor families beneficiaries from the city. 
The methodology covers reference the study of bibliography of the subject and 
analysis of documentary sources from a qualitative approach based on the critical 
dialectical method. The temporal cut of the study chose the year 2012 and 2016 
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by referring, respectively, to the last years of management Micarla de Sousa and 
Carlos Eduardo Alves. The Program contributed to alleviate the situation of 
extreme poverty through the monetary transfer and the monitoring of 
conditionalities that in the field of education have progressed, already at health 
has presented a lag because of a management (2012), especially in the year 
2012. The quantitative and qualitative limitation of the actions of the Municipal 
Department of Assistance in the socio-welfare services was noted as an 
analogous feature among the administrations. It was possible to conclude that a 
better implementation of the program prescinds from a management committed 
to the effectiveness of the social assistance policy and the intersectoriality in 
meeting the social needs of beneficiaries. 
 
Keywords: Poverty. Confronting poverty. Bolsa Família Program. 
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TÍTULO: A dicotomia "forma" e "substância" em Saussure e o conceito de 

universais. 

Resumo 

Considerar a razão de ser dos universais linguísticos, a saber, conceitos que nos 
remetem aos gêneros e as espécies, torna-se algo imprescindível para uma 
melhor compreensão acerca dos estudos da linguagem na atualidade. Embora 
a querela dos universais caracterize o debate ocorrido no âmbito da filosofia 
medieval, ela se estende na moderna filosofia da linguagem e, particularmente, 
em duas grandes teorias linguísticas representativas dos estudos formais da 
língua. Por um lado, o pensamento estruturalista saussuriano se apresenta como 
um marco na discussão acerca da arbitrariedade do signo; por outro, o 
gerativismo chomskiano propõe que o sistema conceitual deva ser pensando a 
partir de propriedades que são universais e intrínsecas à interface 
mente/cérebro. Construir um debate entre as questões relativas à nossa 
capacidade de conhecer, traduzidas pela querela dos universais, e as 
concepções de linguagem que caracterizam essas duas grandes teorias 
linguísticas é o objetivo maior deste projeto de pesquisa. 
 
Palavras-chave: filosofia da linguagem, estruturalismo, Chomsky. 

TITLE: The Universal Quarrel and the fundaments of the Linguistic on the XX 

century 

Abstract 

To consider the reason of being of the linguistics universal, in other words, the 
concepts that remind gender and species, it becomes something, essential to a 
better understanding of the language studies now days. Although the universal 
quarrel is characterized by the debate that occurred in the medieval philosophic 
scope, it extend it self until the modern philosophy of language, in particularly, in 
two important linguistics theory, that represent the formal studies of language. By 
one side, the structuralism thought of Saussure presents itself as a important 
point in the discussion of the arbitrariness of the linguistic sign, by the other side 
we the generative theory, which propose that the conceptual system has to be 
thought by the properties that are universal and intrinsic of the brain interface. To 
build a debate between the question relative to the capacity of knowing, 
translated by the universal quarrel, and the understanding of language that 
characterize this two huge linguistics theory is the main point of this Project. 
 
Keywords: philosofy of language, structuralism, Chomsky. 
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TÍTULO: SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA UFRN 

Resumo 

Este estudo transversal quantitativo teve o propósito de estimar a prevalência de 
sinais e sintomas de estresse, depressão e ansiedade dos estudantes de 
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bem como os fatores 
relacionados a estes. A amostra considerada foi 288 estudantes, escolhidos 
aleatoriamente e distribuídos igualmente entre os períodos do curso. Para o 
cálculo amostral, utilizou-se um intervalo de confiança de 95% (z=1,96), um erro 
de amostra de 5% e, baseado em estudos anteriores, uma prevalência de 
transtornos mentais em universitários estimada em 25%. Na caracterização do 
perfil da população foi utilizada uma “Ficha de Identificação”, já para avaliar os 
sintomas de estresse, depressão e ansiedade, foram utilizados, 
respectivamente: o Inventário de Sintomas de Stress Para Adultos de Lipp 
(ISSL), o Inventário de Depressão de Beck (BDI) e o Inventário de Ansiedade de 
Beck (BAI). No estudo, observou-se que há prevalências significantes de 
estresse, ansiedade e depressão entre os acadêmicos de Medicina da UFRN, 
bem como a predominância desses sintomas em mulheres e estudantes em 
situação de vulnerabilidade social, emocional ou econômica. 
 
Palavras-chave: Saúde mental, medicina, estresse, depressão, ansiedade. 

TITLE: Prevalence of stress, depression and anxiety symptoms in medical 

students at UFRN 

Abstract 

This quantitative cross - sectional study aimed to estimate the prevalence of signs 
and symptoms of stress, depression and anxiety among medical students of the 
Federal University of Rio Grande do Norte, as well as the factors related to them. 
The sample considered was 288 students, randomly chosen and distributed 
equally between the periods of the course. For the sample calculation, a 
confidence interval of 95% (z = 1.96), a sample error of 5% and, based on 
previous studies, a prevalence of mental disorders in university students 
estimated at 25% was used. In the characterization of the population profile, a 
"Identification Sheet" was used to evaluate the symptoms of stress, depression 
and anxiety, the Lipp Adult Stress Symptom Inventory (ISSL), the Depression 
Inventory of Beck (BDI) and the Beck Anxiety Inventory (BAI). In the study, it was 
observed that there are significant prevalences of stress, anxiety and depression 
among UFRN medical students, as well as the predominance of these symptoms 
in women and students in situations of social, emotional or economic 
vulnerability. 
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Keywords: Mental health, medicine, stress, depression, anxiety. 
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TÍTULO: PONTO DE VISTA E RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA NO 

GÊNERO JURÍDICO "RESPOSTA À ACUSAÇÃO" 

Resumo 

Investigar os dispositivos enunciativos, entre eles, o ponto de vista e a 
responsabilidade enunciativa, em texto representativo da esfera jurídica, 
contribui para a compreensão desse domínio discursivo, uma vez que há uma 
pluralidade de gêneros discursivos textuais que se constituem em materialidade 
linguística importante de análise. Para esta pesquisa, objetivamos descrever, 
analisar e interpretar a responsabilidade enunciativa e a visada argumentativa 
no gênero jurídico Resposta à acusação a partir da identificação dos pontos de 
vistas revelados pelas instâncias enunciativas, o locutor enunciador primeiro 
(L1/E1) e os enunciadores segundos (e2), presentes no texto. Nossa ancoragem 
teórica situa-se na abordagem da Análise Textual dos Discursos (ATD), enfoque 
desenvolvido por Adam (2011), objetivando analisar a produção co(n)textual de 
sentido, fundamentada na análise de textos concretos. No que se refere à 
responsabilidade enunciativa, acompanhamos os estudos de Rabatel (2010a, 
2015b, 2016) e Guentchéva (1994, 2011). Metodologicamente, o estudo é de 
base qualitativa-interpretativista e segue o método indutivo. Os dados apontam 
para a predominância de ponto de vista assertado, evocando, assim, assunção 
da responsabilidade enunciativa por L1/E1. No que concerne ao não 
engajamento pelo dito, observamos quadro de mediatividade nas ocasiões que 
L1/E1 apresentava ensinamentos do legislador, visando, assim, legitimar sua 
tese de defesa, conferindo-lhe credibilidade. 

 
Palavras-chave: Ponto de vista. Responsabilidade enunciativa. Resposta à 

acusação 

TITLE: POINT OF VIEW AND COMMITMENT IN THE “RESPONSE TO 

ACCUSATION” LEGAL GENRE 

Abstract 

 

Investigating the enunciative devices, among them, the point of view and the 
commitment, in a representative text of the juridical sphere, contributes to the 
comprehension of this discursive domain, since there are a plurality of textual 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2055 

 

discursive genres that constitute important linguistic materiality of analysis. For 
this research, we intend to describe, analyze and interpret the commitment and 
the argumentative aim in the juridical genre Response to the accusation from the 
identification of the points of view revealed by the enunciative instances, the 
speaker first enunciator and the second enunciators, present in the text. Our 
theoretical anchorage is in the approach of Discourse Textual Analysis (DTA), an 
approach developed by Adam (2011), with the purpose of analyzing the 
co(n)textual production of meaning, based on the analysis of concrete texts. 
Concerning commitment, follow the studies of Rabatel (2010a, 2015b, 2016) and 
Guentchéva (1994, 2011). Methodologically, the study is qualitative-interpretative 
and follows the inductive method. The data point to the predominance of asserted 
point of view, thus evoking the assumption of declarative responsibility by L1 / 
E1. Regarding the non- commitment of the said, we observe a mediation in the 
occasions that L1 / E1 presented teachings of the legislator, aiming, therefore, to 
legitimize his defense thesis, giving it credibility. 

 
 
Keywords: Point of view. Commitment. Response to accusation. 
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TÍTULO: Atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) na defesa do consumidor 

Resumo 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
enquanto agência reguladora da administração pública indireta, exerce uma 
função de tutela dos interesses da sociedade, com a descentralização do poder 
do Estado. Um desses interesses, e também direito fundamental e pilar da ordem 
econômica, é a defesa do consumidor. Assim, a ANP exerce sua incumbência 
de fiscalização, contendo a repressão e a prevenção de condutas abusivas que 
prejudiquem o consumidor.  
 
Palavras-chave: Agência Nacional do Petróleo. Direito do Consumidor. 

TITLE: Action of the National Agency of Oil, Natural Gas and Biofuel on the 

consumer defense 

Abstract 

The National Agency of Oil, Natural Gas and Biofuel on the consumer defense 
(in Portuguese: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), 
as a regulatory agency of the indirect public administration, has a role of 
protection of the interests of the society, with the deconcentration of State power. 
One of these interests, which is also a fundamental right and pillar of the 
economic order, is consumer defense. As so, the Agency exercise your 
assignment of fiscalization, restraining and preventing abusive actions that 
prejudice consumers.   
 
Keywords: National Agency of Oil. Consumer Rights. 
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TÍTULO: Ensino de Programação de Computadores para difusão do 

Pensamento Computacional através de Poesia Compilada. 

Resumo 

 

Pensamento Computacional (PC) não é saber usar um editor de texto ou navegar 
na internet, mas usar o computador como instrumento para aumentar a 
produtividade e criatividade, tendo importância comparada às competências de 
ler, escrever e calcular. O PC possui pilares: decomposição de problemas, 
abstrações e algoritmos, sendo que o ensino deste último é restrito aos ensinos 
Técnico e Superior da área Tecnológica e nem todas as Escolas Públicas 
possuem laboratórios de Informática em condições de uso. O propósito desta 
pesquisa é criar uma metodologia de Ensino de Algoritmos para alunos do 
Ensino Fundamental através do gênero textual poema utilizando Computação 
Desplugada, iniciando com revisões e problematizações sobre discussões 
pertinentes ao tema. Foi feito o planejamento e aplicação de oficinas, em turmas 
do 6° ano de escolas públicas em Jardim do Seridó-RN, durante aulas de Língua 
Portuguesa. No geral, os alunos tiveram significante aumento na compreensão 
sobre a prática de leitura, interpretação e produção de textos, bem como 
desempenho acadêmico satisfatório na disciplina após a aplicação das oficinas. 
Como resultados, o projeto teve dois artigos aceitos para publicação em 
congressos nacionais, e foi apresentado em vários eventos acadêmicos, sendo 
destaque na mídia regional e nacional. Como trabalhos futuros, pretende-se 
elaborar material didático para ampliar seu alcance e difundir a discussão 
elencada na metodologia da presente pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: Pensamento Computacional, Algoritmos, Poesia Compilada 

TITLE: Teaching Computer Programming for Dissemination of Computational 

Thinking through Compiled Poetry. 

Abstract 

Computational Thinking (CT) is not only know how to use a text editor or navigate 
on internet, but use computer as an instrument for increasing of productivity and 
creativity, whose importance is compared to competences of reading, writing and 
calculating. CT have like pillars problem decomposition, abstractions and 
algorithms, and the teaching of last one is restrict to technology technical and 
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college courses. Besides that, not every Public School provides informatics labs 
with good conditions. Facing that, this research aims to create a methodology of 
Algorithms Teaching for Elementary Schools students through poem text genre 
using Unplugged Computing, starting with reviews and problematizations about 
pertinent discussions of theme. Workshop planning and application were 
performed in sixth grade classes from public schools in Jardim do Serdó/RN, 
during portuguese classes. Results shown that students had significantly 
increasing on reading comprehension and text production and interpreting, so as 
satisfactory academic performance on discipline after workshop application. This 
project had two papers accepted for publication in national conferences and was 
presented in many academic events, being highlighted in national and regional 
press. For future works, It is aimed to elaborate course materials for extending its 
reach and spread the discussion arisen from proposed methodology. 
 
Keywords: Computational Thinking, Algorithms, Compiled Poetry 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2059 
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TÍTULO: A tumba de Nakht e a concepção do Além no Egito Antigo 

Resumo 

Este trabalho apresenta o plano decorativo da tumba de Nakht (TT 52) e como 
este auxilia na compreensão sobre o Além. A tumba está situada no sítio 
arqueológico da necrópole tebana, na margem ocidental do Nilo, nas 
proximidades do sítio de Sheik el-Qurna. Esse complexo funerário apresenta, ao 
todo, seis paredes pintadas, com sete cenas, sendo essas as nossas fontes 
primárias. As fontes são visuais e escritas, que representam encantamentos do 
Livro dos Mortos, são ricas em termos de representações com a suas cenas de 
caça, pesca, agricultura e criação de gado, além das imagens que retratam o 
banquete funerário com a presença de músicos e dançarinas. Apresentamos 
aqui a ideia de que os planos decorativos das tumbas tebanas egípcias de 
particulares não são meros sistemas de imagens; nesse espaço funerário, as 
cenas agem como uma forma de assegurar e suprir a vida do dono da tumba no 
Além, sendo este, portanto, um espelho da vida no Egito Terreno. 
 
Palavras-chave: Egito Antigo. Novo Império. Necrópole tebana. Nakht (TT 52). 

TITLE: The tomb of Nakht and the conception of the beyond in Ancient Egypt 

Abstract 

This work presents the decorative plan of the tomb of Nakht (TT 52) and how it 
helps in the understanding on the beyond. The tomb is located at the 
archaeological site of the Theban necropolis, on the western bank of the Nile, 
near Sheik el-Qurna. This funeral complex has, in all, six painted walls, with 
seven scenes, that are our primary sources of research. The sources are visual 
and written, which represent incantations of the Book of the Dead, that are rich in 
terms of representations with their scenes of hunting, fishing, agriculture and 
cattle breeding, as well as images depicting the funeral banquet with the 
presence of musicians and dancers. Here we present the idea that the decorative 
plans of the Egyptian theban tombs are not mere systems of images; in this 
funerary space, the scenes act as a way of assuring and supplying the life of the 
tomb owner in the beyond, which is therefore a mirror of life in Egypt Land. 
 
Keywords: Ancient Egypt. New Kingdom. Theban necropolis. Nakht (TT 52). 
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TÍTULO: O RIO GRANDE DO NORTE EM LIVROS DIDÁTICOS DE 

GEOGRAFIA NO SÉCULO XIX 

Resumo 

A Geografia Moderna Científica é um marco teórico-metodológico da Geografia, 
por marcar sua institucionalização enquanto ciência autônoma, definindo seu 
próprio objeto de estudo. Com isso, ela introduz as discussões sobre a relação 
homem-meio, superando as análises envolvendo apenas os aspectos naturais - 
contando com as contribuições de Humboldt e Ritter. Ela também insere o 
método regional nas suas análises. Neste sentido, no século XX, Said Ali e 
Delgado de Carvalho inserem essa metodologia no Brasil. Carvalho tem um êxito 
maior, elaborando mais obras utilizando o método regional, de modo a fazer 
análises variadas – sobre formações geomorfológicas, recursos hídricos, 
atividades econômicas, etc –, considerando a interferência humana sobre todos 
os fenômenos. Analisamos as obras de Carvalho e Scrosoppi, atentando para o 
fato de que o primeiro pertence à Geografia Moderna Científica, e o segundo 
pertence, à Geografia Moderna Clássica – anterior à essa modernização, ela é 
marcada pelas descrições, nomenclaturas e memorizações exacerbadas. 
Apesar disso, notamos que ambos serviam à Geografia Pátria, com discursos 
muito positivos sobre as riquezas e as atividades econômicas brasileiras. 
Analisamos assim, a representação do Rio Grande do Norte nestas obras, dentro 
dessa exaltação das riquezas – mais clara na obra de Scrosoppi, por seguir a 
divisão administrativa brasileira, dedicando um capítulo para cada estado. 
 
Palavras-chave: Livro didático; Representações do Rio Grande do Norte; 

Geografia. 

TITLE: THE RIO GRANDE DO NORTE IN DIGACTIC BOOKS OF GEOGRAPHY 

IN THE NINETEENTH CENTURY 

Abstract 

The Scientific Modern Geography is a theoretical-methodological mark of the 
Geography, for marking its institutionalization as an autonomic science, defining 
its own study object. Therewith, it introduces the discussions about the relation 
man and environment, overcoming the analysis involving only the natural aspects 
– counting with the contributions of Humboldt and Ritter. It also inserts the 
regional method in its analysis. In this sense, in the 20th century, Said Ali and 
Delgado de Carvalho insert this methodology in Brazil. Carvalho has a better 
success, elaborating more works utilizing the regional method, making varied 
analysis – about geomorphologic formations, hydrous recourses, economic 
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activities, etc – considering the human interference about all the phenomena. We 
analyzed the works of Carvalho and Scrosoppi, attempting to the fact that the first 
belongs to the Scientific Modern Geography, and the second belongs to the 
Classical Modern Geography – previous to this modernization, it is marked by the 
descriptions, nomenclatures and exacerbated memorizations. Nevertheless, we 
note that both served to the Geografia Pátria, with very positives speeches about 
the riches and the Brazilian economic activities. We analyze the representation 
of the Rio Grande do Norte in these works, inside of this riches exaltation – clearer 
in the work of Scrosoppi, for following the Brazilian administrative division, 
dedicating one chapter for every state. 
 
Keywords: Didactic book; Rio Grande do Norte Representations, Geography. 
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TÍTULO: Cotidiano de mulheres quilombolas e o uso abusivo de álcool 

Resumo 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar os padrões de uso de álcool entre 
mulheres moradoras de uma comunidade quilombola no RN e os fatores 
associados às vulnerabilidades psicossociais do território. É um trabalho de 
natureza quantitativa e qualitativa, onde foram utilizados diários de campo e 
observação participante como ferramentas. Além disso, foram aplicados três 
instrumentos de coleta de dados: um questionário socioeconômico, o Alcohol 
Use DisordersIdentification Test (AUDIT) e entrevista semiestruturada. Os 
resultados apontam que as mulheres estão bebendo cada vez mais e em 
maiores quantidades, a família e a comunidade aparecem como incentivo para 
o uso do álcool. Além disso, é possível perceber que falar sobre o assunto ainda 
é um tabu na comunidade, e no que diz respeito às mulheres, por questões de 
gênero, pode haver uma subnotificação de casos de uso abusivo de bebidas 
alcoólicas. A sobrecarga de trabalho aparece como um fator de risco para o uso 
abusivo de álcool, e as mulheres não procuram ajuda nos serviços de saúde pela 
precariedade. Diante do estudo, conclui-se que as mulheres negras são as mais 
afetadas pelas desigualdades sociais, e é preciso que haja iniciativas que 
promovam a desnaturalização da dominação masculina sobre as mulheres, além 
de ações de promoção de saúde e educação a respeito do uso do álcool. 

 
 
Palavras-chave: Quilombola. Cotidiano. Mulheres. Uso de álcool 

TITLE: daily life of quilombola women and abusive use of alcohol 

Abstract 

 

The objective of this research was to identify the patterns of alcohol use among 
women living in a quilombola community in the newborn and the factors 
associated with the psychosocial vulnerabilities of the territory. It is a quantitative 
and qualitative work, where field diaries and participant observation were used 
as tools. In addition, three instruments of data collection were applied: a 
socioeconomic questionnaire, the Alcohol Use Disorders Identification Test 
(AUDIT) and semi-structured interview. The results indicate that women are 
drinking more and more and more, the family and the community appear as an 
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incentive to use alcohol. In addition, it is possible to realize that talking about it is 
still a taboo in the community, and as far as women are concerned, due to gender 
issues, there may be an underreporting of cases of abusive use of alcoholic 
beverages. Work overload appears as a risk factor for alcohol abuse, and women 
do not seek help from poor health services. Before the study, it is concluded that 
black women are the most affected by social inequalities, and there must be 
initiatives that promote the denaturalization of male domination over women, as 
well as actions to promote health and education regarding the use of alcohol. 

 
 
Keywords: Quilombola. Daily. Women. Alcohol use. 
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TÍTULO: O diálogo entre o PPP dos cursos de Química da UFRN e as provas e 

relatórios do ENADE: o que podemos aprender? 

Resumo 

 

Este relatório visa apresentar as atividades realizadas como bolsista do projeto 
aprovado pelo Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN intitulado “O diálogo entre 
o PPP dos cursos de Química da UFRN e as provas e relatórios do ENADE: o 
que podemos aprender?” alusivo ao ENADE 2011. Neste sentido, o presente 
documento buscará apresentar a metodologia de análise dos relatórios e a 
organização dos dados em planilhas. Além disso, apontar em linhas gerais como 
se organizou o exame, a sua importância e o tratamento dos dados estatísticos 
da avaliação, em formato de planilha. Como resultados, serão destacados o 
desempenho geral das instituições participantes do projeto e os cursos, a saber 
UFRN, UFU, UTFPR e UFAM, nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em 
Química. 

 
 
Palavras-chave: ENADE 2011. Dados estatísticos, Desempenho. 

TITLE: The dialogue between the PPP of the courses of Chemistry of UFRN and 

the evidence and reports of the ENADE: what can we learn? 

Abstract 

 

This report aims to present the activities carried out as a grant holder to the 
project approved by the Call for Research Grants of UFRN entitled "The dialogue 
between the PPP of the courses of Chemistry of UFRN and the evidence and 
reports of the ENADE: what can we learn?" alluding to ENADE 2011. In this 
sense, the present document will seek to present the methodology of analysis of 
the reports and the organization of the data in spreadsheets. In addition, to outline 
how the examination was organized, its importance and the treatment of the 
statistical data of the evaluation, in a spreadsheet format. As results, the general 
performance of the institutions participating in the project and the courses, 
namely UFRN, UFU, UTFPR and UFAM, will be highlighted in the licentiate and 
bachelor's degree courses in Chemistry. 
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Keywords: ENADE 2011. Statistical data, Performance. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS DE SONO, SONOLÊNCIA DIURNA E 

FUNCIONAMENTO EXECUTIVO EM ADOLESCENTES USUÁRIOS DE 

NOVAS TECNOLOGIAS 

Resumo 

O padrão do ciclo sono-vigília da adolescência é caracterizado por tendência à 
vespertinidade, ou seja, atraso na expressão do ritmo circadiano nos horários de 
início e final do sono, e sonolência diurna excessiva. Isso conflitua com horários 
escolares matutinos. Associados às mídias eletrônicas, isso pode exacerbar a 
privação de sono e afetar o desempenho cognitivo, em especial as funções 
executivas (funções mentais complexas de organização de uma sequência de 
ações para alcance de objetivos). A pesquisa objetivou avaliar o efeito do uso de 
mídias sobre hábitos de sono, sonolência diurna e funções executivas em 
adolescentes de escolas de Natal. A amostra foi composta por 83 alunos 
divididos de acordo com a frequência de uso das mídias em 10 dias: até 6 dias 
(G1), entre 6 e 9 (G2) e todos os dias (G3). Os adolescentes utilizaram actímetros 
para monitorar a atividade motora. Segundo os resultados a maioria dos alunos 
apresentou sonolência diurna excessiva. Cochilos aos finais de semana 
diminuíam conforme aumentava o uso das mídias. O G3 obteve melhor 
desempenho na memória à curto prazo. O G1 obteve melhores resultados para 
a memória operacional e flexibilidade cognitiva. Foram analisadas as actimetrias 
de 11 alunos. Foi identificado que alunos que possuem melhor eficiência do sono 
obtém melhor desempenho em flexibilidade cognitiva. Estudantes com horários 
de deitar mais tardios possuem piores resultados para flexibilidade cognitiva. A 
pesquisa segue analisando a actimetria. 

 
Palavras-chave: Sono, Sonolência, Dispositivos eletrônicos, Funções Executivas 

TITLE: EVALUATION OF SLEEP HABITS, DAYTIME DROWSINESS AND 

EXECUTIVE FUNCTIONING IN ADOLESCENTS USERS OF NEW 

TECHNOLOGIES 

Abstract 

The pattern of the sleep-wake cycle of adolescence is characterized by tendency 
toward evening, ie delayed circadian rhythm expression at the start and end times 
of sleep, and excessive daytime sleepiness. This conflicts with morning school 
schedules. Associated with electronic media, this may exacerbate sleep 
deprivation and affect cognitive performance, especially executive functions 
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(complex mental functions of organizing a sequence of actions to achieve goals). 
The aim of this research was to evaluate the effect of the use of media on sleep 
habits, daytime sleepiness and executive functions in adolescents from 
Christmas schools. The sample consisted of 83 students divided according to the 
frequency of use of the media in 10 days: up to 6 days (G1), between 6 and 9 
(G2) and every day (G3). Adolescents used actimeters to monitor motor activity. 
According to the results, the majority of students presented excessive daytime 
sleepiness. Naps at weekends slowed as the use of the media increased. G3 
achieved better short-term memory performance. The G1 achieved better results 
for operational memory and cognitive flexibility. The actimetry of 11 students was 
analyzed. It has been identified that students who have better sleep efficiency 
obtains better performance in cognitive flexibility. Students with late bedtime have 
worse outcomes for cognitive flexibility. The research continues analyzing the 
actimetry. 
 
Keywords: Sleep, Sleepiness, Electronic Devices, Executive Functions 
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TÍTULO: Seminários no ensino de Língua Portuguesa: em busca de reflexões e 

de aprendizagens significativas 

Resumo 

O presente relatório tem por finalidade apresentar, descrever e analisar os dados 
de pesquisa acerca do evento comunicativo seminário, tendo como foco de 
análise o gênero exposição oral, apresentado por alunos do Ensino Médio de 
uma escola estadual do município de Natal (RN). Utilizando-se aportes do 
Interacionismo Socio-Discursivo e da Linguística Textual, observamos que, ao 
introduzirem sua apresentação, metade dos grupos de alunos-participantes da 
pesquisa limitou-se à apresentação do tema e da equipe, ao passo que a outra 
metade foi além ao apresentar pesquisas introdutórias. No desenvolvimento do 
assunto (momento de análise de textos pelos grupos), foi perceptível o pouco 
uso de mecanismos linguísticos responsáveis pela coesão da exposição oral. E, 
na conclusão, semelhante à introdução, 50% dos grupos encerraram a 
exposição logo após o momento de análise, enquanto os outros 50% 
recapitularam e sintetizaram as informações. Com isso, descreveremos e 
proporemos soluções acerca de cada lacuna apresentada nas exposições orais. 
 
Palavras-chave: Seminário. Exposição oral. Ensino. Prática social. 

TITLE: The Seminar Practice in High School: in search of meaningful reflections 

and learning 

Abstract 

This report aims to present, describe and anayze research data related to the 
communicative event school seminar, focusing on the oral exposition presented 
by high school students of a public school in Natal (RN). From the perspective of 
the socio-discursive interactionism and Textual Linguistics, we observed that, 
when introducing their presentations, half of the students participants limited 
themselves by only presenting the theme and the group, while the other half also 
presented introductory research. In the body of the seminar, it was noticed that 
few linguistic mecanisms associated to textual cohesion were used. In turn, along 
the conclusion, which was similar to the introduction, 50% of the students 
finnished their presentations the moment after the analysis moment, while the 
other half of the class recapitulated and summarized the previous information. 
Hence, we will describe and propose solutions to solve the lacunas presented 
during the oral expositions. 
 
Keywords: Seminar. Oral exposition. Teaching. Social practice. 
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TÍTULO: Televisão Digital no RN 

Resumo 

O projeto de pesquisa em questão, intitulado “Trajetória da Televisão no RN na 
era digital – Parte 2”, pretende promover uma complementação histórica e 
cronológica para uma primeira etapa, realizada entre os anos de 2014 e 2016 
pelas pesquisadoras Valquíria Kneipp e Luciana Salviano, denominada 
“Trajetória da TV no RN”. Nesta primeira fase as pesquisadoras, através de 
levantamentos de dados e uma pesquisa bibliográfica-documental, constituíram 
uma narrativa histórica e descritiva de um período muitíssimo importante para a 
história do Rio Grande do Norte que envolveu os meandros da implantação das 
primeiras televisões no estado. Desta forma, desde a implantação da primeira 
emissora de televisão no estado - TVU, já se passaram pouco mais de quatro 
décadas e justamente neste ano de 2018 o processo de digitalização chegou à 
terra potiguar. A partir disso, esta segunda etapa da pesquisa busca documentar, 
de forma histórica e metodológica, este importante marco na comunicação 
televisiva norte-rio-grandense que foi e está sendo a implantação e consolidação 
do sinal digital. Aspectos como as exigências tecnológicas, dificuldades, 
preparação de material humano (especialização da equipe) ou até mesmo 
processos de divulgação da mudança do sinal serão discutidos com o intuito de 
se entender como ocorreu o processo da transição; isso tanto para os 
profissionais que compõem o corpo técnico das televisões do RN, como também 
para os profissionais do jornalismo – principal produto televisivo 
 
Palavras-chave: Trajetória; Televisão; Digital; Analógica. 

TITLE: Trajectory of television in Rio Grande do Norte in the digital age - Part 

two. 

Abstract 

The present research project, entitled “Trajectory of Television in RN in the Digital 
Age – part 2”, aims to promote a historical and chronological coverage for a first 
stage, carried out between 2014 and 2016 by the researchers Valquíria Kneipp 
and Luciana Salviano, called” Trajectory of TV in the RN”. In the first stage the 
researchers, through data surveys and a documental bibliographical research, 
designed a historical and descriptive narrative of a very important period for the 
history of Rio Grande do Norte, as it involved the meanders of the implantation 
of the first television stations in this state. Thus, since the implantation of the first 
television station in the state – TVU, it has been little more than four decades 
and, precisely in 2018, the digitization process has reached potiguar grounds. 
From this, this second stage of the research seeks to document, in a historical 
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and methodological way, a milestone in television communication in Rio Grande 
do Norte that is the current implantation and consolidation of the digital television 
signal. Aspects such as technological requirements, difficulties, team 
specialization or even processes of dissemination of signal change will be 
discussed in order to understand how the transition process occurred; both for 
the professionals who make up the technical staff of television made in Rio 
Grande do Norte, and for professionals in journalism – the main television product 
of our state. 
 
Keywords: Trajectory; Television; Digital; Analog. 
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TÍTULO: Solução de conflitos de consumo por meio da arbitragem 

Resumo 

  

 

O presente trabalho discorre sobre a utilização da arbitragem para a solução de 
conflitos, no que diz respeito às relações de consumo. Assim, a relevância do 
estudo se dá, pois, a efetivação dos direitos dos consumidores pode ser feita 
tanto através do Poder Judiciário quanto por um conjunto de outros métodos, tal 
como a arbitragem, que pode solucionar conflitos, muitas vezes com mais 
rapidez e eficácia. A problemática se deve a grande demanda de conflitos 
ajuizadas perante o Poder Judiciário, que retardam as soluções de conflitos 
consumeristas, causando uma generalizada insatisfação frente à Justiça. Logo, 
objetiva-se identificar e analisar as possibilidades de incidência da arbitragem 
para o tratamento de questões relacionadas às relações de consumo na 
legislação brasileira; estudar a regulamentação e os procedimentos que são 
geralmente adotados na resolução de conflitos de consumo por meio da 
arbitragem e propor uma releitura do significado de acesso à Justiça, contida no 
inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal. A metodologia utilizada 
consiste em uma pesquisa hipotético-dedutiva, realizada com abordagem 
qualitativa e propósito descritivo, com a finalidade de propor uma avaliação 
formativa sobre a resolução dos conflitos de consumo na seara extrajudicial 
(administrativa) no tocante a atuação dos órgãos arbitrais. Conclui-se que é 
admissível no ordenamento jurídico brasileiro a utilização da arbitragem de 
consumo, desde que, não seja empregada de modo abusiva. 

 

 

 
Palavras-chave: Arbitragem. Consumidor. Lei Federal n. 9.307/96. 

TITLE: Solving consumer disputes through arbitration 

Abstract 
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The present work deals with the use of arbitration for the solution of conflicts, with 
respect to the relations of consumption. Thus, the relevance of the study is given, 
therefore, the realization of consumer rights can be done both through the 
judiciary and a set of other methods, such as arbitration, that can resolve 
conflicts, often faster and more effectively. The problem is due to the great 
demand of conflicts filed with the Judiciary, which delay the solutions of consumer 
conflicts, causing a general dissatisfaction with Justice. Therefore, the objective 
is to identify and analyze the possibilities of incidence of arbitration for the 
treatment of issues related to consumer relations in Brazilian legislation; to study 
the regulations and procedures that are generally adopted in the resolution of 
consumer disputes through arbitration and to propose a re-reading of the 
meaning of access to justice, contained in item XXXV of article 5 of the Federal 
Constitution. The methodology used consists of a hypothetical-deductive 
research, carried out with a qualitative approach and descriptive purpose, with 
the purpose of proposing a formative evaluation on the resolution of the conflicts 
of consumption in the extrajudicial (administrative) area regarding the 
performance of the arbitration bodies. It is concluded that the use of consumer 
arbitration is admissible in the Brazilian legal system, provided that it is not 
misused. 

 

 

 
Keywords: Arbitration. Consumer. Federal Law 9,307 / 96. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2073 

 

CÓDIGO: HS0345 

AUTOR: ALINE LAYANE SOUTO DA SILVA 

ORIENTADOR: SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA LIMA 

 

 

TÍTULO: As marcas do Barroco na peça "Na aldeia de Guaraparim" 

Resumo 

 

O Barroco é um estilo artístico que influenciou múltiplos tipos de artes na Europa, 
tendo seu início no final do século XVI. Abrangeu muitos países no continente 
europeu, tendo seu auge na Espanha mais tardiamente. E apesar de ter 
desabrochado na Europa, o Barroco experimentou outras terras. Por 
consequência do processo de colonização, a América conhece o Barroco 
europeu e depois desenvolve o seu próprio Barroco. No Brasil temos o Padre 
José de Anchieta como primeiro representante do estilo Barroco. Anchieta é um 
homem do velho mundo vivendo em um novo e desconhecido mundo, ávido por 
conhece-lo. Espelho da dualidade entre dois mundos que não se conhecem e 
divergem, Anchieta é a própria essência do espírito barroco vivenciando dois 
extremos, e buscando o equilíbrio entre ambos. Essa dualidade típica barroca 
que fervilha no âmago de Anchieta provem não só de sua experiencia com a 
literatura medieval europeia, mas também por ter sido perpassado pelos 
processos que chamamos de antropofagia e obnubilação, que aqui 
explicitaremos. Além do barroquismo empírico que existia no ser de Anchieta, 
existem traços das características do barroco na sua obra provando que sua 
literatura, e mais ainda, o auto Na aldeia de Guaraparim é um dos primeiros 
exemplares da literatura brasileira barroca. 

 
 
Palavras-chave: Aldeia de Guaraparim. Antropofagia.Barroco.José de Anchieta. 

Teatro. 

TITLE: The Baroque brands in the theatre play “Aldeia de Guaraparim” 

Abstract 

 

The Baroque is an artistic style that influenced many types of arts in Europe, 
beginning in the late 16th century. It covered many countries in the European 
continent, having its peak in Spain later. And although it was born in Europe, the 
Baroque lived also in other lands. As a consequence of the colonization process, 
America gets to know the European Baroque and then develops its own Baroque. 
In Brazil we have Father José de Anchieta as the first representative of the 
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Baroque style. Anchieta is a man from the old world living in a new and unknown 
world, eager to learn more about it. Mirror of the duality between two divergent 
worlds that do not know each other, Anchieta is the very essence of the baroque 
spirit experiencing two extremes, and seeking the balance between them. This 
typical baroque duality that thrives in Anchieta's heart comes not only from his 
experience with medieval European literature, but also because he has been 
permeated by the processes that we call anthropophagy and obnubilation, which 
we will explain here. In addition to the empirical baroquism that existed in 
Anchieta, there are traces of baroque characteristics in his work proving that his 
literature, and even more, the play Na Aldeia de Guaraparim is one of the first 
examples of Brazilian baroque literature. 

 
 
Keywords: Aldeia de Guaraparim. Anthopophagy. Baroque. José de Anchieta. 
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TÍTULO: AVANÇOS, LIMITES E DESAFIOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA A CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: UM 

MILHÃO DE CISTERNAS RURAIS (P1MC) NO RIO GRANDE DO NORTE. 

Resumo 

 

Essa pesquisa, que trata sobre o P1MC como estratégia de convivência com o 
semiárido, se constitui como necessária devido ao seu potencial de atender uma 
necessidade que para os cidadãos é urgente: o acesso à água para beber, limpa 
proporcionando melhoria da nutrição, bem como a saúde preventiva através da 
tecnologia da cisterna. Nesse sentido partindo de uma lógica sustentável do 
desenvolvimento, num viés crítico, analisou-se as potencialidades e avanços que 
essa política trouxe para a realidade nordestina com o recorte no Rio Grande do 
Norte, sendo perceptível também o impacto dessa política pública na geração de 
participação social, uma vez que ela deve ser acompanhada de participação 
ativa da população usuária. Assim, é percebido que a importância dos estudos 
sobre políticas de convivência com o semiárido é importante, pois alcançam 
demandas de sujeitos de direito essenciais para a vida nesse ambiente, 
apontando para a emancipação do sertanejo. Para obtenção de informações 
foram utilizados estudos de caráter bibliográfico, bem como o uso de base de 
dados estatísticos da ASA. 

 

  

 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade do Desenvolvimento ; Convivência ; 

Semiárido. 

TITLE: ADVANCES, LIMITS AND CHALLENGES OF THE TRAINING AND 

SOCIAL MOBILIZATION PROGRAM FOR THE SEMIÁRID COEXISTENCE: 

ONE MILLION RURAL TANKS (P1MC) IN RIO GRANDE DO NORTE. 

Abstract 

 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2076 

 

This research, which deals with P1MC as a strategy for living with the semi-arid 
region, is considered necessary due to its potential to meet a need that is urgent 
for the citizens: access to water for drinking, cleanness and improvement of 
nutrition, and preventive health through tank technology. In this sense, starting 
from a sustainable development logic, in a critical bias, the potentialities and 
advances that this policy brought to the Northeastern reality with the cut in Rio 
Grande do Norte were analyzed, being also noticeable the impact of this public 
policy in the generation of participation social, since it must be accompanied by 
active participation of the user population. Thus, it is perceived that the 
importance of studies on policies of coexistence with the semi-arid is important, 
since they reach the demands of subjects of law essential for life in this 
environment, pointing to the emancipation of the sertanejo. To obtain information, 
we used bibliographic studies, as well as the use of the ASA statistical database. 

 
 
Keywords: Development Sustainability; Coexistence; Semi-arid. 
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TÍTULO: Responsabilidade Social Empresarial e Desenvolvimento Sustentável: 

análise acerca do posicionamento de entidades patronais do Rio Grande do 

Norte 

Resumo 

Historicamente, no Brasil, o Estado tem se colocado como responsável por 
induzir a efetivação e o fortalecimento de uma ordem societária burguesa. Mais 
precisamente na década de 1990 observa-se na sociedade brasileira um 
mosaico de mudanças, originárias sobretudo dos processos de reestruturação 
produtiva neoliberal, responsáveis por afetar significativamente as relações 
sociais de trabalho. É nesse cenário, que surgem novas dimensões na produção 
industrial ancoradas na automação flexível, além de mudanças nas estruturas 
organizacionais. Nesse contexto de mudanças no âmbito empresarial, aparece 
ainda como uma das estratégias de manutenção das empresas no mercado: a 
Responsabilidade Social Empresarial - RSE, entendida como as ações 
empresariais voltadas aos problemas das esferas social e ambiental. A partir de 
estudos bibliográficos e de pesquisa documental, verificou-se o 
comprometimento socioambiental dos sindicatos patronais do RN, através da 
análise dos mecanismos de divulgação das ações de RSE. Para fins desta 
pesquisa, utilizou-se a análise do conteúdo acerca dos documentos, das notícias 
e dos relatórios disponibilizados nos websites da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Norte - FIERN e Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte. - FECOMÉRCIO, bem 
como das informações ligadas às organizações que compõem tais sistemas, 
como é o caso do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Social do 
Comércio (SESC). 
 
Palavras-chave: Estado, Responsabilidade Social Empresarial, Rio Grande do 

Norte. 

TITLE: BUSINESS SOCIAL RESPONSABILITY AND SOCIO-

ENVIRONMENTAL DISCLOSURE: an analysis from employers entities of Rio 

Grande do Norte 

Abstract 

Historically in Brazil the State has put itself as responsable for inducing the 
effecivation and the fortification of a bourgeois society order. More precisely, in 
1990's there is a mosaic of changes in Brazilian society overall originated from 
neoliberal productive reestructure processes, responsable for significantly 
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affecting the work social relations. In this scenario arise new industrial production 
dimensions anchored in flexible automation, as also changes in that 
organizational structures. In this context of changes at business scope, arises a 
strategy for maintenance of companies in market: the Business Social 
Responsability - BSR, the set of business directioned to social and environmental 
spheres. From bibliographic studies and documental research was analysed the 
content of documents, news and technical reports in the websites of Federation 
of Industries do Rio Grande do Norte - FIERN and Federation of Trade of 
Products, Services and Tourism of the State of Rio Grande do Norte - 
FECOMÉRCIO, as also information related to organisations which are part of 
Social Service of Industry - SESI and Social Service of Trade - SESC. 
 
Keywords: State, Business Social Responsability, Rio Grande do Norte. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2079 

 

CÓDIGO: HS0362 

AUTOR: JASMINE MEDEIROS DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: FERNANDO MANUEL ROCHA DA CRUZ 

 

 

TÍTULO: A fruição do Ócio em Teatros e Museus potiguares: estudo de caso com 

docentes e discentes universitários 

Resumo 

O ócio assume uma crescente importância na vida dos discentes e docentes 
universitários assim como para a comunidade em geral, trazendo consigo 
inúmeros benefícios para a vida dos mesmos. O ócio vem contribuindo para o 
desenvolvimento e crescimento pessoal, social e cultural, além de trazer para o 
indivíduo que o pratica diversas sensações positivas. Já o lazer apesar de poder 
ter uma ligação maior com o entretenimento e o tempo livre, acaba por estar 
mais associado a atos de consumo. Porém, apesar da necessidade de tempo 
para o ócio, vemos que segundo a percepção de alguns estudantes 
universitários de Natal/RN, os museus poderiam contribuir mais na oferta de ócio 
na cidade. 
 
Palavras-chave: Ócio. Museu. Natal/RN. 

TITLE: The enjoyment of Leisure in Theaters and Museums in Potiguar: a case 

study with university lecturers and students 

Abstract 

 

Leisure takes on a growing importance in the lives of university students and 
teachers as well as the community in general, bringing with it innumerable 
benefits to their lives. Leisure has contributed to the development and personal 
growth, social and cultural, besides bringing to the individual who practices 
several positive feelings. Leisure, in spite of being able to have a greater 
connection with entertainment and free time, ends up being more associated with 
acts of consumption. However, despite the need for leisure time, we can see that 
according to the perception of some college students from Natal / RN, museums 
could contribute more to the offer of leisure in the city. 

 
 
Keywords: Leisure. Museum. Natal/RN. 
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TÍTULO: Fantasmas do passado, dilemas do presente: a ditadura civil-militar 

como uma dado formal do romance brasileiro no século XXI - Plano de trabalho 

I 

Resumo 

O presente trabalho é vinculado ao Projeto de Pesquisa “Fantasmas do Passado, 
dilemas do presente: A ditadura civil-militar como um dado formal no romance 
brasileiro do século XXI”, orientado pela Profa. Dra. Juliane Vargas Welter do 
Departamento de Letras (DLET) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Partindo do objetivo geral da pesquisa: analisar de que maneira 
a literatura brasileira contemporânea elabora as tensões sociais da ditadura civil-
militar (1964-1985) no seu conteúdo e forma, o trabalho restringiu-se à 
investigação da obra Em Câmera Lenta, do escritor e cineasta Renato Carvalho 
Tapajós, publicado em 1977. Entendo forma literária e processo histórico-social 
como elementos interdependentes, buscou-se analisar de que maneira a 
construção de Em Câmera Lenta, continua e rompe a tradição na literatura 
brasileira, além de apresentar e discutir, através de dois elementos encontrados 
na obra (silêncio e fragmentação do real), categorias como trauma e memória na 
literatura. Em relação ao aporte teórico, o trabalho baseia-se nas análises de 
Seligmann-Silva(2001) acerca da teoria psicanalítica de Freud, assim como nas 
críticas de Jaime Ginzburg (2012), Walter Benjamin (1933) e Antônio 
Candido(1965). 
 
Palavras-chave: Literatura Contemporânea. Ditadura Militar. Trauma. Tortura. 

TITLE: The silence and the fragmantation of the real in the work of Tapajós: an 

analysis of Em Câmera Lenta 

Abstract 

The current production is pegged to Research Project “Past Ghosts, present 
dilemmas: The civil-military dictatorship as a formal data in the Brazilian novel of 
the 21st century”, oriented by the Professor Dra. Juliane Vargas Welter of the 
Letter Department (DLET) in the University of Rio Grande do Norte. Starting from 
the general objective of the research: analyze how contemporary brazilian 
literature elaborates the social tensions of the civil-military dictatorship (1964-
1985) in its content, the production was restricted to investigation of the work Em 
Câmera Lenta, by the writer and filmmaker Renato Carvalho Tapajós, published 
in 1977. I understand literary form and historical-social process as interdependent 
elements, we looked analyze how the construction of Em Câmera Lenta, 
continues and breaks the tradition in brazilian literature, besides presents and 
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discuss, through two elements found in the work (Silence and fragmentation of 
the real), categories as trauma and memory in literature. In relation to theoretical 
contribution, the production is based on the analysis of Seligmann-Silva (2001) 
about Freud’s psychoanalytic theory, as well as on the criticisms of Jaime 
Ginzburg (2012), Walter Benjamin(1933), and Antônio Candido (2012). 
 
Keywords: Contemporary literature. Military dictatorship. Trauma. Torture. 
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TÍTULO: Linguagens e Tecnologias Educacionais: Discussões sobre práticas na 

geografia escolar em escolas de Caicó-RN 

Resumo 

Esta pesquisa aborda as metodologias de ensino de Geografia que são utilizadas 
no Ensino Fundamental II, enfatizando o papel das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) e sua relevância no processo de ensino-aprendizagem. Mais 
do que entender as contribuições das tecnologias na Educação, este artigo 
analisa as dificuldades que envolvem a inclusão desses recursos nas escolas, 
investigando a sua disponibilidade e buscando compreender a formação dos 
professores em se trabalhar com as diferentes formas de linguagens 
proporcionadas pelas TIC. Para entender o assunto e verificar as problemáticas 
encontradas na inserção das tecnologias no ensino, utilizou-se de pesquisa 
bibliográfica e de campo, tendo como base empírica quatro escolas da cidade 
de Caicó-RN, a partir da aplicação de questionários realizados com sete 
professores formados em Geografia. Ao término da pesquisa verifica-se que uma 
das dificuldades em incluir os recursos tecnológicos no processo de ensino-
aprendizagem dos alunos é o fato de as escolas não dispor de tecnologias que 
supram a demanda dos professores e discentes, além de demonstrar uma baixa 
funcionalidade dos que estão disponíveis. Observa-se também que alguns 
docentes não têm uma formação devida para se trabalhar com as TIC. 

 
Palavras-chave: Ensino de Geografia. Tecnologia da informação e comunicação 

(TIC). 

TITLE: Educational Languages and Technologies: Discussions about practices 

in school geography in Caicó-RN schools 

Abstract 

This research addresses the methodologies of Geography teaching that are used 
in Elementary Education II, emphasizing the role of information and 
communication technologies (ICT) and their relevance in the teaching-learning 
process. More than understanding the contributions of technologies in education, 
this article analyzes the difficulties involved in including these resources in 
schools, investigating their availability and seeking to understand the training of 
teachers in working with the different forms of languages provided by ICT. To 
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understand the subject and to verify the problems found in the insertion of the 
technologies in the teaching, we used bibliographical and field research, having 
as empirical basis four schools of the city of Caicó-RN, from the application of 
questionnaires made with seven trained teachers in Geography. At the end of the 
research, one of the difficulties in including the technological resources in the 
teaching-learning process of the students is the fact that the schools do not have 
technologies that meet the demand of teachers and students, as well as 
demonstrate a low functionality of the which are available. It is also observed that 
some teachers do not have the necessary training to work with ICT. 

 
Keywords: Teaching Geography. Information and communication technology 

(ICT). 
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TÍTULO: Compreendendo a vivência dos agricultores frente a seca (Fase 2) 

Resumo 

O trabalho tem como principal objetivo conhecer as implicações 
psicossocioambientais da seca na vida de agricultores familiares, uma vez que 
esse é o público que vivencia a seca de forma mais intensa, visto que a produção 
resultante da sua atividade é diretamente impactada pelas condições climáticas. 
Para isso, será realizado o mapeamento de agricultores rurais da região do 
Trairí/RN, e posteriormente, serão realizadas entrevistas e caminhadas 
comunitárias. Com os dados coletados, serão propostos grupos focais a fim de 
debater sobre os assuntos que emergirem. Desta forma, já foram realizadas as 
primeiras visitas às comunidades rurais junto a Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (EMATER), já que os participantes da pesquisa são os 
agricultores atendidos pelo projeto Segunda Água, que acompanha e presta 
assistência técnica a agricultores impactados pela seca. 
 
Palavras-chave: Seca; Psicologia Ambiental; Agricultores 

TITLE: Understanding farmers' experience of drought (Phase 2) 

Abstract 

The main objective of this work is to understand the psychosocial and 
environmental implications of drought in the life of family farmers, since this is the 
public who experiences drought more intensely, since the production resulting 
from their activity is directly impacted by climatic conditions. For this, the mapping 
of rural farmers of the region of Trairí / RN will be carried out, and later, interviews 
and community walks will be carried out. With the data collected, focus groups 
will be proposed to discuss emerging issues. In this way, the first visits to rural 
communities have already been carried out by the Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (EMATER), since the research participants are the 
farmers assisted by the Segunda Água project, which accompanies and provides 
technical assistance to farmers impacted by 
 
Keywords: Drought; Environmental Psychology; Farmers 
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TÍTULO: O estudo das interferências na produção oral do aluno estagiário de 

Letras Espanhol 

Resumo 

O trabalho, baseado no projeto de pesquisa “Estudo das interferências no 
discurso do aluno de Estágio da Licenciatura de Letras Espanhol” , tem como 
objetivo verificar as interferências que o aluno de Estágio de licenciatura em 
Letras Língua Espanhola apresenta na produção oral. Ao longo do curso eles 
recebem formação na metodologia do ensino, teorias de aquisição de línguas e 
conhecimento da língua espanhola, entre outras, porém não tem espaço para 
uma análise mais exaustiva e reflexão dos discursos que elaboram na sala de 
aula no momento da regência. Objetivamos, ainda, analisar e refletir sobre 
aspectos que surgem durante este processo de formação docente, 
especificamente no que diz respeito à interlíngua, interferências linguísticas, 
input e atividades paradidáticas. Analisamos um total de 32 discursos, os quais 
foram transcritos e analisados qualitativamente e quantitativamente, as 
interferências provenientes da LM. Usamos como instrumento de pesquisa a 
planilha do Excel a partir da qual classificamos os tipos de interferências nos 
discursos analisados segundo os níveis fonético, morfológico, sintático, lexical e 
discursivo. Com base nos resultados obtidos na mesma, vamos apresentar das 
28 interferências que analisamos especificando as que apresentam uma maior 
incidência nos discursos destes alunos/professores em formação. 
 
Palavras-chave: Ensino/aprendizagem de LE. ELE. Interferências. Línguas 

cognatas. 

TITLE: Study of the Interference in the Graduate Internship Student Speech in 

the Bachelors Degree in Spanish Language 

Abstract 

 

This work, based on the research project "Study of the Interferences in the 
Graduate Internship Student Speech in the Bachelors Degree in Spanish 
Language", has the objective of verifying the interferences that the graduate 
Internship student speeches in the Bachelors Degree in Spanish Language 
present in oral production. During their studies, they receive teacher education in 
teaching methodology, languages acquisition theories and Spanish as Foreign 
Language, among others, but they don’t have time for an exhaustive analysis and 
reflection about the speech they give in their Internship classes. We aim to 
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analyze and reflect on aspects that arise during this process of teacher training, 
specifically with regard to interlingua, linguistic interferences, input and 
paradidactic activities. We analyzed a total of 32 speeches, which were 
transcribed and analyzed, qualitatively and quantitatively, for identifying the 
interferences coming from MT. We used as research instrument a Excel 
worksheet designed for classifying the interferences according to the phonetic, 
morphological, syntactic, lexical and discursive levels. Based on these results, 
we present in these work 28 of the whole interferences analyzed, and the more 
significant data from the speeches of these students and future teachers. 

 
 
Keywords: Teaching/Learning Foreign Languages; SFL. Interference; Cognato 

Langua 
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TÍTULO: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB): uma análise sobre seu 

efeito nas matrículas do Ensino Médio no Rio Grande do Norte. 

Resumo 

O artigo verifica se a criação do Fundeb, uma política educacional redistributiva 
direcionada à Educação Básica, teve ou não impactos no número de matrículas 
no Ensino Médio do estado do Rio Grande do Norte (RN), Brasil, como 
inicialmente esperado, entre 2006 e 2017. A pesquisa dialoga com estudos que 
mostraram o efeito de políticas federais na decisão de expandir (ou não) a oferta 
de vagas pelos entes subnacionais de governo, baseado em dados oficiais 
publicados pelo INEP no Ministério da Educação. A análise de dados se deu no 
ano anterior à política (2006), em comparação com os dados disponíveis mais 
recentes (2017). Os resultados mostram que, ao contrário do esperado no 
momento de formulação da política, o RN não expandiu o número de matrículas 
no ensino médio, havendo diminuição de 24,8%. Todavia, foi verificado um 
aumento percentual de 484% de oferta pela rede federal, o que explicaria a 
redução de matrículas pelas escolas do estado do Rio Grande do Norte. Assim, 
pode-se depreender que diferentemente de outros níveis de ensino como a 
educação infantil e o ensino fundamental, a solução para o ensino médio não é 
a mera criação de vagas. Há outros fatores que interferem na provisão e 
atendimento deste nível de ensino como, principalmente, a questão do fluxo 
escolar, taxas de repetência e evasão combinados ao processo de diminuição 
do crescimento demográfico. 
 
Palavras-chave: Fundeb. Ensino médio. Matrículas. Estado do Rio Grande do 

Norte. 

TITLE: Fund for the Maintenance and Development of Basic Education and for 

the Support of Education Professionals (FUNDEB): an analysis of its effects on 

High School Enrollments in Rio Grande do Norte. 

Abstract 

The article tests whether the creation of Fundeb, a redistributive educational 
policy directed to Basic Education, has or not impacted the number of enrollments 
in Secondary School in the state of Rio Grande do Norte (RN), Brazil, as originally 
expected. The article dialogues with studies that show the effect of federal 
policies on the decision to expand (or not) school systems by subnational 
government and is based on official data published by INEP at the Ministry of 
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Education. Data analysis took place in the year preceding the policy (2006) 
compared with the most recent available data (2017). The results show that, 
contrary to what was expected at the time of policy formulation, the state of RN 
did not expand the number of high school enrollments, in fact, there was a 
decrease of 24.8%. However, it was verified a percentage growth of 484% in the 
case of federal-government-run schools, which could explain the reduction in 
enrollments by schools run by the state of Rio Grande do Norte. In conclusion, it 
is possible to say that, unlike other levels of education such as kindergarten and 
elementary education, the solution to high school attendance is not mere case of 
school capacity expansion. There are other factors that influence the provision of 
and the attendance to this level of education, mainly year/grade repetition and 
dropout rates combined with the process of decreasing population growth. 
 
Keywords: Fundeb. High School. Enrollments. State of Rio Grande do Norte. 
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TÍTULO: A ciência como sinônimo de verdade: a crítica de F. Nietzsche 

Resumo 

O tema deste trabalho trata da ciência como sinônimo de verdade a partir da 
crítica de F. Nietzsche. Deste modo, por meio de uma pergunta norteadora, 
inicia-se tal empreendimento refletindo acerca da forma como a ciência é vista 
na sociedade atual, a partir da visão dos sujeitos, e como referencial 
epistemológico, isto é, não apenas como “ferramenta” geradora de respostas 
e/ou verdades, mas também sinônimo de conhecimento. Através da perspectiva 
crítica nietzschiana, propõe-se aproximar a razão grega e o conceito de “vontade 
de verdade” com a ciência. A partir do breve resultado das leituras de O livro do 
filósofo (1976) e Crepúsculo dos ídolos (1976) na primeira fase desta pesquisa, 
percebe-se que a problematização nietzschiana do racionalismo gira em torno 
da discussão acerca do homem como sujeito que nega a vida e o mundo por não 
aceitar estes pela forma como se apresentam. Assim sendo, o racionalismo é 
concebido como saída para suportar a existência. A partir de o pensamento 
socrático, para Nietzsche, surge o ideal de verdade e, por meio disso, Sócrates 
fascina o homem pelo modo como ele se apresenta, como uma espécie de 
médico salvador (1976, p. 22). Posteriormente, a filosofia platônica é marcada 
pela teoria das ideias, através da "promessa" de um mundo-verdade ideal: 
“Platão é covarde diante da realidade e por isso se refugia no ideal” (1976, p. 
107). Portanto, este refúgio do homem em um mundo-verdade para Nietzsche é 
visto como decadência, porque é a negação da vida. 
 
Palavras-chave: Ciência; verdade; razão; existência; decadência; 

conhecimento;crítica. 

TITLE: Science as a synonym for truth: the criticism of f. Nietzsche 

Abstract 

The theme of this work deals of the science as a synonym for truth from the 
critique of f. Nietzsche. In this way, through a guiding question, such a venture 
begins reflecting about how science is seen in current society, from the vision of 
the subject, and as a reference, i.e., epistemological as not only "tool" of 
generating answers and/or truths, but also synonymous with knowledge. Through 
the Nietzschean criticism perspective, it is proposed to bring the Greek ratio and 
the concept of "will to truth" with science. From the brief reading of the book of 
the philosopher (1976) and twilight of the idols (1976) in the first phase of this 
research, the Nietzschean questioning of rationalism revolves around the 
discussion of man as guy who denies life and the world for not accepting these 
by how they present themselves. Therefore, rationalism is designed as output to 
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support the existence. From Socratic thought, for Nietzsche, the ideal of truth 
and, thereby, Socrates fascinates the man by the way he presents himself as a 
kind of doctor savior (1976, p. 22). Subsequently, the platonic philosophy is 
marked by the theory of ideas, through the "promise" of a world-true ideal: "Plato 
is a coward in the face of reality and so takes refuge in the ideal" (1976, p. 107). 
Therefore, this refuge of man in a real-world to Nietzsche is seen to decay 
because it is the denial of life. 
 
Keywords: Science; truth; reason; existence; decay; knowledge; criticism. 
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TÍTULO: Investigando estratégias distintas de processamento como subproduto 

do contexto experimental 

Resumo 

 

Por meio de um experimento de rastreamento ocular durante a leitura, 
investigamos a ocorrência de processos antecipatórios em um contexto 
experimental que oferecesse um nível razoável de plausibilidade e de 
informações pragmáticas em seus itens. Os resultados mostraram maiores 
tempos totais de fixação somente na região do item lexical que seria, em tese, 
antecipado. Nossos resultados, portanto, não corroboram a hipótese da 
antecipação, uma vez que o efeito observado admite explicações alternativas. 
Na discussão, argumentamos que estudos adicionais são necessários para 
termos mais clareza a respeito da interpretação desses resultados. 

 
 
Palavras-chave: Psicolinguística. Antecipação. Rastreamento ocular. 

TITLE: Investigating distinct linguistic processing strategies as a byproduct of the 

experimental environment 

Abstract 

Through an eye tracking experiment during reading, we investigate the 
occurrence of anticipatory processes in an experimental context that provides a 
fair level of plausibility and pragmatic information in its items. Results indicate 
longer dwell times restricted to the area of the lexical item that would be, in theory, 
anticipated. Therefore, because the observed effect can be accounted for by 
alternative explanations, our results do not corroborate the anticipation 
hypothesis. In the discussion section, we argue that further studies need to be 
conducted to shed light on the interpretation of these results. 
 
Keywords: Psycholinguistics. Anticipation. Eye tracking. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2092 

 

CÓDIGO: HS0392 

AUTOR: GABRIELY NASCIMENTO VARELA 

CO-AUTOR: GIOVANA DE OLIVEIRA FREITAS 

ORIENTADOR: VANDINER RIBEIRO 

 

 

TÍTULO: CURRÍCULOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NO 

“PROGRAMA FÓRMULA DA VITÓRIA”: A RELAÇÃO ENTRE DE GÊNERO E 

APRENDIZAGEM EM UMA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 

Resumo 

 

Nesse artigo apresentamos as possíveis relações entre gênero e aprendizagem 
nos currículos de Língua Portuguesa e Matemática em uma escola da rede 
municipal de Natal, nos anos finais do ensino fundamental. 

 
 
Palavras-chave: Currículo; Gênero; Aprendizagem; Posições de Sujeito 

TITLE: The relation between gender and learning, in a Natal municipal school 

Abstract 

 

In this article we present the possible relation between gender and learning 
portuguese language and math. This research was taken place in a Natal 
municipal middle school. 

 
 
Keywords: Curriculum; learning; gender. 
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TÍTULO: “ADOREI AS ALMAS E AS ALMAS ME ATENDERAM”: AS 

NARRATIVAS SOBRE AS ENTIDADES PRETOS-VELHOS NA UMBANDA 

Resumo 

No seio de uma sociedade desconhecida e escravista, os africanos, submetidos 
ao trabalho árduo e inóspito, conseguem reviver o sentimento de pertença 
através dos seus traços religiosos e culturais. A partir do conceito de hibridismo, 
estudado por Néstor Garcia Canclini (2008), pode-se enxergar as religiões afro-
brasileiras como híbridas, que possibilitam, permanência e sobrevivência aos 
seus praticantes. A Umbanda surge em 1908, como uma resistência ao 
espiritismo latente que não aceitava a manifestação dos espíritos negros e 
indígenas. Essa religião de cura e caridade aparece como uma inserção negra, 
indígena e pobre, em um contexto branco, católico e espírita. O panteão 
umbandista mescla aspectos dos povos considerados os formadores da cultura 
brasileira, os negros, os nativos e os europeus; trazendo elementos do 
catolicismo, do kardecismo, dos rituais africanos e das matrizes indígenas. O 
intuito desta comunicação, portanto, é dar ênfase para uma das entidades do 
culto umbandista: os Pretos Velhos. Estas que, segundo Giovani Martins (2011), 
trabalham pela cura e caridade aos necessitados, sendo espíritos de muita luz e 
sabedoria. A análise parte de passagens e capítulos que tratam dos Pretos 
Velhos em diversos livros, entrevistas disponibilizadas pela Tenda Espírita 
Nossa Senhora da Piedade e Pontos Cantados e Riscados de tais entidades, 
buscando entender a visão que essas narrativas trazem sobre tais entidades. 
 
Palavras-chave: Escravidão. Pontos Cantados. Pontos Riscados. Pretos-Velhos. 

Umbanda. 

TITLE: "I LOVED SOULS AND SOULS SERVED ME": THE NARRATIVES ON 

BLACK-ENTITIES IN THE UMBANDA 

Abstract 

In the heart of an unknown slaver society, Africans, submitted to hard and 
unhealthy work, are able to revive the sense of belonging through their religious 
and culture features. Starting from the concept of hybridity, studied by Néstor 
Garcia Canclini (2008), it can be see the afro-brazilian religions as hybrids, that 
make it possible the abiding and surviving of their practitioners. Umbanda 
appears at 1908, as a resistance to the latent spiritualist that didn’t accept the 
manifestation of black and native spirits. This religion of cure and charity appears 
as a black, native and in poor insertion a white, catholic and spirit context. The 
Umbandist pantheon mix the aspects of the people who are considered the 
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pioneer of the Brazilian, black, native and european culture; bringing elements of 
Catholicism, Kardecism, African rituals e natives’ matrices. The purpose of this 
communication is emphasize one of the entities of the Umbadist group: the Old 
Blacks. These, according to Giovani Martins (2011), work for healing and need 
for the needy, being spirits of great light and wisdom. The analysis goes from 
passages and chapters that approach the Old Blacks in diverse books and 
interviews available by the Spiritism Tent Our Lady od Mercy and Singled and 
Stretchered Points of such entities, seeking the understanding that these 
narratives bring about these entities. 
 
Keywords: Slavery. Singing Points. Stretchered Points. Old Blacks Umbanda. 
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TÍTULO: Vulnerabilidades socioambientais nas áreas protegidas contínuas entre 

Natal/RN e os municípios de São Gonçalo do Amarante, Paramirim e 

Extremoz/RN. 

Resumo 

 

O presente artigo discute as fragilidades socioambientais presentes na Região 
Metropolitana de Natal, nos limites entre os municípios de Natal e suas Zonas 
de Proteção Ambiental e os municípios de São Gonçalo do Amarante, 
Parnamirim e Extremoz. Destacam-se as os conflitos territoriais e normativos das 
ZPAs 3, 5, 8 (setor b) e 9 (Natal) e as dificuldades de integração de gestão e 
entendimento desses espaços protegidos com os municípios vizinhos. 
Evidenciam-se as dificuldades de efetivação das normativas ambientais e de 
compreensão sobre as potencialidades e os limites de uso e ocupação dessas 
áreas protegidas, assim como a ausência de uma gestão metropolitana. Essas 
constatações representam uma ameaça aos preceitos de direito à cidade e 
equilíbrio socioambiental, propostos pela Constituição Federal de 1988, 
fomentados pelo Estatuto da Cidade e estabelecidos nos Planos Diretores 
municipais. 

 
 
Palavras-chave: fragilidades socioambientais; gestão metropolitana. 

TITLE: Social and environmental vulnerabilities in protected areas between Natal 

/ RN and the municipalities of São Gonçalo do Amarante, Paramirim and 

Extremoz / RN. 

Abstract 

 

This article discusses the social and environmental fragilities present in the Natal 
Metropolitan Region, between the municipalities of Natal and its Environmental 
Protection Zones and the municipalities of São Gonçalo do Amarante, 
Parnamirim and Extremoz. The territorial and normative conflicts of the ZPAs 3, 
5, 8 (sector b) and 9 (Natal) stand out in this study, as well as the difficulties of 
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integration of management and understanding of these protected spaces with 
neighboring municipalities. Therefore, it is evident that the difficulties of 
implementing environmental norms and of understanding the potentials and limits 
of use and occupation of these protected areas, as well as the lack of 
metropolitan management, represent a threat to the precepts of the right to the 
city and social and environmental balance, proposed by the Federal Constitution 
of 1988, fomented by the City Statute and established in the municipalities master 
plans. 

 
 
Keywords: socio-environmental fragilities; metropolitan management. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2097 

 

CÓDIGO: HS0404 

AUTOR: JEANE DO NASCIMENTO CUSTODIO 

ORIENTADOR: ANDRE LUIS CABRAL DE LOURENCO 

 

 

TÍTULO: Plano de Trabalho 1 para pesquisa em modelos macroeconômicos 

multiblocos e a economia regional brasileira 

Resumo 

No período que antecedeu a crise do suprime iniciada em 2007, a economia 
brasileira passava um cenário econômico extremamente favorável, marcado 
pelo crescimento da economia e melhorias socioeconômicas. A crise financeira 
global desencadeou respostas políticas e regulatórias para lidar com o colapso 
dos sistemas financeiros de vários países desenvolvidos e o impacto no 
desempenho da economia real. A resiliência com a qual a economia e o sistema 
financeiro brasileiro enfrentaram a crise financeira global chamou a atenção, no 
entanto, os formuladores de políticas e muitos economistas concentraram-se nas 
condições que havia antes, negligenciando os efeitos desestabilizadores da 
estabilidade nas estruturas financeiras e da crescente fragilidade financeira da 
economia brasileira. O presente trabalho procura fornecer uma visão alternativa 
da crise brasileira, ao analisar a crise econômica brasileira mais recente sob uma 
perspectiva das teorias de Keynes, Minsky e Godley, em particular 
demonstrando a relevância do trabalho de Hyman P. Minsky para entender a 
crise econômica brasileira, incluindo os limites das finanças externas e a 
inadequação das políticas de ajuste estrutural para estabilizar a economia. 
 
Palavras-chave: Crise econômica brasileira; Fragilidade financeira; Efeitos pós-

crise. 

TITLE: Work Plan 1 - Research on Macroeconomic Models and the Brazilian 

Regional Economy 

Abstract 

In the period leading up to the global financial crisis, which began in 2007, the 
Brazilian economy was experiencing an extremely favorable economic scenario, 
marked by economic growth and socioeconomic improvements. The global 
financial crisis has triggered political and regulatory responses to deal with the 
collapse of the financial systems of several developed countries and the impact 
on the performance of the real economy. The resilience with which the Brazilian 
financial system and economy confronted the global financial crisis drew 
attention, however, policymakers and many economists focused on the 
conditions that had been in place, neglecting the destabilizing effects of stability 
on financial structures and of the growing financial fragility of the Brazilian 
economy. The present work seeks to provide an alternative view of the Brazilian 
crisis by analyzing the most recent Brazilian economic crisis from the perspective 
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of the theories of Keynes, Minsky and Godley, in particular demonstrating the 
relevance of Hyman P. Minsky's work to understand the Brazilian economic crisis 
, including the limits of external finances and the inadequacy of structural 
adjustment policies to stabilize the economy. 
 
Keywords: Brazilian economic crisis; Financial fragility; Post-crisis effects. 
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TÍTULO: GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS FRENTE À 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE EDUCANDOS COM DEFICIÊNCIA, EM ESCOLAS 

MUNICIPAIS E PARTICULARES DE NATAL. 

Resumo 

Resumo: O presente projeto, de caráter qualitativo, objetiva investigar a atuação 
do coordenador pedagógico na educação inclusiva de alunos com deficiência 
nas escolas públicas da rede municipal de Natal/RN, foram selecionadas duas 
instituições públicas e uma privada com o critério de que atendesse alunos com 
deficiência. As estratégias investigativas utilizadas foram: observação, análise 
documental do Projeto Político Pedagógico (PPP), aplicação de questionário e 
entrevista semiestruturada. Dentre as três escolas empreendidas a pesquisa, 
duas delas foram Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e uma do 
Ensino Fundamental I. 
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Gestão. Coordenador. 

TITLE: The role of the pedagogical coordinator in the learning process of students 

with disabilities 

Abstract 

This qualitative project aims to investigate the pedagogical coordinator 's role in 
the inclusive education of students with disabilities in the public schools of the 
Natal / RN municipal network. Two public institutions and one private institution 
with the criterion of attending students with disabilities. The investigative 
strategies used were: observation, documentary analysis of the Political 
Pedagogical Project (PPP), application of questionnaire and semi-structured 
interview. Among the three schools undertaken the research, two of them were 
Municipal Centers of Early Childhood Education (CMEI) and one of Elementary 
School I. 
 
Keywords: Inclusive education. Management. Coordinator. 
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TÍTULO: Caracterização do perfil de exposição à luz pela manhã, padrões 

temporais de sono e componentes da atenção em adolescentes do turno 

matutino em Natal/RN 

Resumo 

Na transição da infância para adolescência há um atraso no horário de sono, que 
pode ser decorrente de mudanças nos processos de regulação circadiano e 
homeostático do sono e em fatores comportamentais, como a maior exposição 
à luz à noite. Além do sono, a luz influencia a atenção, podendo provocar 
mudanças no sistema circadiano. Objetivou-se caracterizar o padrão de 
exposição à luz de estudantes adolescentes do turno matutino entre o horário 
em que acordam até o início das aulas e avaliar a relação do perfil de exposição 
à luz com os hábitos de sono, níveis de sonolência diurna e os componentes da 
atenção. Ao todo 56 estudantes do ensino médio de uma escola privada de 
Natal/RN participaram da pesquisa, respondendo questionários sobre o CSV, 
qualidade de sono e sonolência diurna, usando actímetros por 10 dias e 
realizando uma Tarefa de Execução Contínua para avaliar a atenção. Foram 
observadas correlações positivas entre a intensidade de luz no dia da tarefa e o 
tempo de reação médio para respostas corretas no alerta fásico e seletivo, e a 
porcentagem de respostas corretas no alerta tônico (Spearman, p<0,05). Além 
de uma correlação positiva entre a intensidade de luz na semana e o tempo de 
reação no alerta seletivo, e negativa para o horário de acordar. A partir destes 
resultados sugerimos uma relação entre a exposição à luz no início da manhã e 
os níveis de atenção em adolescentes. Estudos com um número maior de 
indivíduos são necessários para confirmar esta relação. 
 
Palavras-chave: Adolescência; Atenção; Luz; Sono 

TITLE: Characterization of the profile of light exposure in the morning, temporal 

patterns of sleep and components of attention in adolescents of the morning shift 

in Natal / RN 

Abstract 

In transition of the childhood to adolescense, there is a delay on sleep times that 
can be due to changes in the circadian and homeostatic processes of sleep 
regulation and behavioral factors, as the greater exposition to nightlight. Besides 
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sleep, light influences attention and may change the functioning of circadian 
system. The aim of this study was to characterize the light exposure of teenager 
students in the morning between the time they wake up till the beginning of the 
classes, and to evaluate the relationship of the profile of light exposure with sleep 
habits, daytime sleepiness and attention components. A total of 56 high school 
students of a private institution of Natal/RN participated by filling questionnaires 
about sleep habits and quality, and diurnal sleepiness, using actwatches for 10 
days and doing a Continuous Execution Task to evaluate attention. There were 
positive correlations between the intensity of the light in the day of the task and 
the reaction time to correct answers in phasic alertness and selective attention, 
and the percentual of correct answers in tonic alertness (Spearman, p<0,05). 
Besides, there was a positive correlation between the intensity of light in the week 
and the reaction time of selective attention, and a negative correlation with wake 
up time. We suggest a relationship between light exposure in the beginning of 
morning and attention levels on teenagers. Studies with more individuals are 
need to ratify this relationship. 
 
Keywords: Adolescense; Attention; Light; Sleep 
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CÓDIGO: HS0414 

AUTOR: TIAGO VILELA FERREIRA 

ORIENTADOR: TARCISIO GOMES FILHO 

 

 

TÍTULO: O ENSINO COLETIVO DE PIANO NA UFRN: TRAJETÓRIA, 

METODOLOGIA E RESULTADOS. 

Resumo 

 

O presente projeto destina-se a uma investigação histórica sobre a implantação 
do Ensino de Piano em Grupo - EPG - e criação do Laboratório de Ensino de 
Piano em Grupo – LEPG - na Escola de Música da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Por meio de metodologia específica pretende-se resgatar a 
história da criação do LEPG da EMUFRN juntamente com a investigação dos 
processos metodológicos que geriram o ensino coletivo na época, recuperar as 
composições feitas especialmente para as aulas no laboratório e, ao mesmo 
tempo, realizar um paralelo com os trabalhos desenvolvidos atualmente no 
LEPG. Para isso, busca-se investigar os critérios estabelecidos para a sua 
criação e organização, quais foram os aportes teóricos e qual a motivação que 
fez com que na época fosse adotado o ensino coletivo em uma escola que 
sempre teve por tradição o ensino tutorial individual. A motivação para a 
pesquisa surgiu da falta de estudos e publicações que abordassem e 
registrassem o EPG, desde a sua instauração na UFRN até os dias atuais. A 
metodologia de trabalho abarcará fases e etapas distintas e cada fase e etapa 
fará uso de uma metodologia de trabalho específica. A primeira fase constou dos 
estudos exploratórios, através de documentos e contatos diretos. A segunda 
fase é caracterizada pelo método da pesquisa de campo. 

 
 
Palavras-chave: Piano - Ensino - Música – História 

TITLE: THE TEACHING OF GORUP PIANO IN UFRN: TRAJECTORY, 

METHODOLOGY AND RESULTS 

Abstract 

 

This project is intended for a historical investigation into the implementation of 
Group Piano Teaching - EPG - and creation of the Piano Laboratory Teaching 
Group - LEPG - at the School of Music of the Federal University of Rio Grande 
do Norte. Through a specific methodology, it is intended to rescue the history of 
the creation of the LEPG of EMUFRN together with the investigation of the 
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methodological processes that managed the collective education at the time, to 
recover the compositions specially made for the classes in the laboratory and, at 
the same time, to perform a parallel with the works currently developed in the 
LEPG. In order to do this, we seek to investigate the established criteria for its 
creation and organization, what were the theoretical contributions and what 
motivation that made at that time a collective teaching in a school that has 
traditionally had individual tutorial teaching. The motivation for the research came 
from the lack of studies and publications that approached and recorded the EPG, 
from its inception in UFRN to the present day. The work methodology will cover 
different phases and stages and each phase and stage will use a specific work 
methodology. The first phase consisted of the exploratory studies, through 
documents and direct contacts. The second phase is characterized by the field 
survey method. 

 
 
Keywords: Piano- Teaching- Music- History 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2104 

 

CÓDIGO: HS0420 
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CO-AUTOR: ALCIO FARIAS DE AZEVEDO 
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TÍTULO: Docência Assistida na formação docente de estudantes de pós-

graduação stricto sensu da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN): uma análise de planos e relatórios de estágio 

Resumo 

 

O presente trabalho parte do projeto de pesquisa “Formação Docente na Pós-
Graduação Stricto Sensu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN)” teve como objetivo geral mapear a Docência Assistida desenvolvida por 
pós-graduandos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFRN com 
base na análise de Planos de Atuação e Relatórios Finais de estágio docência. 
Para atingir esse objetivo, elencamos analisar como o estágio docência favorece 
a formação do professor universitário, além de descrever os planos e relatórios 
de docência assistida de pós-graduandos do maior Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da UFRN, dentre os objetivos específicos. Metodologicamente 
utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental em fontes primárias, de modo 
que realizamos uma leitura densa de 11 planos e relatórios de estágios 
docências realizados nos componentes curriculares PEC0683 / EDU0683 / 
PEC5015 - Didática e FPE5018 - Educação Infantil, realizados no período de 
2015 a 2017, por pós-graduandos do Programa de Pós-Graduação em 
Educação. Dentre os resultados do estudo anotamos um aumento significativo 
na formalização dos estágios no período de 2015 a 2016, sendo esse interesse 
pelo estágio justificado, sobretudo pelas lacunas de conteúdos específicos 
relativos à docência no ensino superior. 

 
 
Palavras-chave: Pós-Graduação. Formação Docente. Estágio Docência. 

TITLE: Teaching Assistant in the teaching training of Stricto Sensu graduate 

students from the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN): an analysis 

of internship plans and reports. 

Abstract 
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The present work, as part of the research project "Teacher Training at Stricto 
Sensu Post-Graduation at the Federal University of Rio Grande do Norte 
(UFRN)", outlines the general objective of mapping Assisted Teaching developed 
by graduate students of the Post- Graduation Stricto Sensu from UFRN based on 
the analysis of Plans of Action and Final Reports of teaching internship. In order 
to reach this objective, we are going to analyze how the teaching stage favors 
the university professor's formation, besides describing the plans and reports of 
assisted teaching of post-graduate students of the Stricto Sensu Post-Graduation 
Programs of UFRN, among the specific objectives. Methodologically we used 
bibliographical and documentary research in primary sources, so that we 
performed a dense reading of 11 plans and reports of teaching internships carried 
out in the curricular components PEC0683 / EDU0683 / PEC5015 - Didática and 
FPE5018 - Infant Education, carried out in the period from 2015 to 2017, by post-
graduate students of the Graduate Program in Education. Among the results of 
the study, we noted a significant increase in the formalization of the internships 
in the period from 2015 to 2016, and this interest in the stage was justified mainly 
by the specific content gaps. 

 
 
Keywords: Postgraduate studies. Teacher Training. Teaching Internship. 
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CÓDIGO: HS0426 

AUTOR: MATHEUS BARBOSA SANTOS 

ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO 

 

 

TÍTULO: MÃOS DE OUTREM: UM ESTUDO DE CASO SOBRE ANTONIO VAZ 

FERREIRA JÚNIOR E JOÃO DE SOUSA E SILVA (RIBEIRA DO TOTORÓ, 

SERTÕES DO SERIDÓ, 1777-1816) 

Resumo 

 

Discute as possibilidades do uso de fontes judiciais e eclesiásticas para a 
compreensão das dinâmicas de mestiçagens no sertão do Rio Grande do Norte 
(XVIII-XIX). Constitui parte do Projeto de Pesquisa História das mestiçagens nos 
sertões do Rio Grande do Norte por meio de um léxico das “qualidades” (XVIII-
XIX), e plano de trabalho com o objetivo de examinar as trajetórias de vida dos 
agentes da Justiça que produziram os documentos em que estão registrados os 
indivíduos frutos das mestiçagens, com o fito de estabelecer um perfil acerca de 
quem nomeava pessoas com as “qualidades” de “mestiço”, mameluco, pardo, 
mulato, cabra e curiboca. Metodologicamente partiu de revisão historiográfica, 
leitura, transcrição e análise de inventários post-mortem em que Antonio Vaz 
Ferreira Júnior e João de Sousa e Silva exerceram o seu ofício de escrivão e 
tabelião, bem como, o cruzamento de fontes judiciais e eclesiásticas relativas à 
Ribeira do Seridó (XVIII-XIX), afim de traçar um perfil acerca dos indivíduos 
mencionados. Antonio Vaz Ferreira Júnior, segundo a documentação, 
permaneceu nos sertões do Seridó de 1788 até 1810, e João de Sousa e Silva, 
por sua vez, de 1777 a 1805. Partindo da reflexão teórico-metodológica sobre as 
“dinâmicas de mestiçagens”, discutida por Eduardo França Paiva, sustenta que 
a variabilidade de “qualificações” existente nas escravarias em que os escrivães 
e tabeliães supracitados atuaram no processo, fosse fruto de suas percepções 
pessoais e de formação. 

 
 
Palavras-chave: Seridó. Dinâmicas de mestiçagens. Justiça. Escrivão. Tabelião. 

TITLE: HANDS OF OUTREM: A STUDY CASE OF ANTONIO VAZ FERREIRA 

JÚNIOR AND JOÃO DE SOUSA E SILVA (RIBEIRA DO TOTORÓ, 

HINTERLAND OF SERIDÓ, 1777-1816) 

Abstract 

This work discusses the possibilities of the use of judicial and ecclesiastical 
sources for the understanding of the dynamics of miscegenation in the hinterland 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2107 

 

of Rio Grande do Norte (18th and 19th centuries). It is part of the Project of 
Research História das mestiçagens nos sertões do Rio Grande do Norte por meio 
de um léxico das “qualidades” (séculos XVIII-XIX), a work plan that aims to 
examining the life trajectories of the agents of Justice who produced documents 
where are registered the fruits of the miscegenation, with the purpose of draw a 
profile about who named people with the "qualities" of "mestizo"/“mestiço”, 
mamluk/“mameluco”, brown/“pardo”, mulatto/“mulato”, goat/“cabra” and 
coriboca/“coriboca”. Methodologically started of historiography review, reading, 
transcription and analysis of post-mortem inventories in which Antonio Vaz 
Ferreira Júnior and João de Sousa e Silva acted in the process, crossing judicial 
and ecclesiastical sources of Ribeira do Seridó (18th and 19th centuries) in order 
to draw a profile of the mentioned individuals. Antonio Vaz Ferreira Júnior 
remained in hinterland of Seridó from 1788 to 1810, João de Sousa e Silva, in 
turn, from 1777 to 1805. Aligned with the theoretical-methodological reflection of 
the "dynamics of miscegenation ", discussed by Eduardo França Paiva, we 
maintain that the variability of "qualifications" existing in slavery was the result of 
the personal perceptions and formation of the clerks and notaries above-
mentioned 
 
Keywords: Seridó. Dynamics of miscegenation. Justice. Scrivener. Notary. 
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CÓDIGO: HS0429 

AUTOR: GERLANNY LARYSSA FELIX GENUINO 

ORIENTADOR: RAFAEL BORGES RIBEIRO DOS SANTOS 

 

 

TÍTULO: Leituras dramáticas e a formação do leitor jovem 

Resumo 

Considerando estudos contemporâneos sobre a leitura e as dificuldades 
enfrentadas na formação do leitor jovem na atualidade, nossa participação na 
pesquisa inicialmente direcionou-se a divulgá-la entre os alunos do Ensino 
Técnico integrado ao Ensino Médio da Escola Agrícola de Jundiaí, de modo que 
pudéssemos formar um grupo de leitura com encontros semanais. Com isso 
pudemos amadurecer nossa criticidade através de leituras coletivas seguidas de 
debates, bem como conhecer mais acerca da literatura brasileira e estrangeira 
(principalmente hispânica), o que contribuiu para estabelecermos contato com 
outras realidades e referências de mundo, e, consequentemente, tornarmos 
mais conscientes da diversidade humana, cultural, social e ideológica existentes. 
Ao longo dos encontros, conseguimos formar um grupo com mais de 30 
participantes e nos sentimos tão motivados pelas leituras e discussões 
realizadas a partir destas que passamos a produzir nossos próprios textos, 
desenvolvendo a nossa escrita literária. Através das leituras, as teorias que 
fundamentaram nossas discussões foram a História Cultural do livro e da leitura, 
alguns princípios da teoria do letramento e alguns postulados da análise do 
discurso de linha foucaultiana, principalmente acerca do conceito de verdade ou, 
nos termos empregados pelo estudioso francês “vontade de verdade” 
(FOUCAULT, 2014). Para tais fins consideramos as interfaces e as 
preocupações que essas teorias compartem em comum acerca da leitura em 
sociedade. 
 
Palavras-chave: Leitura; Formação Leitora; Leitor Jovem 

TITLE: Dramatic readings and the formation of the young reader 

Abstract 

Considering contemporary studies on reading practices and the difficulties faced 
by the young readers in their formation nowadays, our participation in the 
research was focused initially on presenting it to the students of professional/high 
school level of the Agricultural School of Jundiai, and aiming to form a reading 
group with weekly meetings. With the meetings, we had the opportunity to 
develop our critical thinking through collective readings followed by debates, and 
got to know more about Brazilian and foreign literatures (mainly the Hispanic 
one). The reading practices allowed us to make contact with other realities and 
references of the world and, thus, to make us more aware of human cultural, 
social and ideological diversity. Throughout the meetings, we were able to form 
a group of more than thirty participants and felt so motivated by the readings and 
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discussions that we started to write our own texts, developing our literary writing. 
Our discussions were based on readings from the fields of cultural history of the 
book and the reading practices, as well as some principles of literacy theories 
and Foucaultian discourse analysis – mainly around the concept of truth, or, as 
Foucault (2014) would say, the “will to truth”. In order to meet our purposes, we 
have considered the interfaces and concerns that those theories share in 
common about reading in society. 
 

  

 
Keywords: Reading, reader education, young reader. 
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TÍTULO: A presença do neoplatonismo na interpretação eckhartiana da 

"metafísica do Êxodo" 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo fazer a relação entre o pensamento de 
Mestre Eckhart com ênfase na obra “comentário ao êxodo” e as suas fontes 
neoplatonicas, tendo como base Proclo e o Liber de Causis. Nesse sentido, 
serão analisado dois pontos principais: A doutrina da superioridade do ente 
cognitivo e a superioridade do nome de Deus. A pesquisa tem como instrumento 
a revisão bibliográfica dos dois autores, assim como de pesquisadores desse 
tema. 
 
Palavras-chave: Liber de Causis; Mestre Eckart; Proclo. 

TITLE: The neoplatonism presence on eckhart’s interpretation of exodus 

metaphysics. 

Abstract 

The aim of this present study is to investiguate the relationship between the 
Master Eckhart’s throught with emphasis on his work “the comment on exodus” 
and his neoplatonic sources, having as fount Proclo and the liber de causis. In 
this sense, we are going to analyse two subjects: the doctrine of being rational 
superiority and the god’s name supremacy. This researsh has as a tool the 
bibliographic review of this two authors as well as authorities on this field. 
 
Keywords: Liber de causis; Mestre Eckhart; Proclo. 
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TÍTULO: GÊNEROS DISCURSIVOS INTERCALADOS E HIBRIDIZAÇÃO NAS 

ESFERAS ARTÍSTICA E PUBLICITÁRIA 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa 
acerca dos gêneros intercalados e os processos de hibridização realizada no 
período de 2017-2018 enquanto bolsista de iniciação científica do projeto 
Gêneros discursivos intercalados e hibridização nas esferas artística e 
publicitária. Para tal, faz uma revisão do tema, objetivos e metodologia expostos 
no plano de trabalho da presente pesquisa e apresenta uma discussão acerca 
dos gêneros híbridos a partir de resultados obtidos graças a análise de um 
exemplar da literatura fantástica. A pesquisa se insere na Linguística Aplicada e 
se orienta teórico-metodologicamente em uma análise qualitativa dos dados. 
 
Palavras-chave: Gêneros intercalados. Hibridização. Literatura fantástica. 

TITLE: INTERCHANGEAL DISCURSIVE GENES AND HYBRIDIZATION IN THE 

ARTISTIC AND ADVERTISING AREAS 

Abstract 

The present work aims to present the results of the research about the 
intercalated genres and hybridization processess carried out in the period of 
2017-2018 as a scientific initiation fellow of the project Discursive genres 
intercalated and hybridization in the artistic and advertising spheres. To do so, it 
reviews the theme, objectives and methodology presented in the work plan of the 
present research and presents a discussion about the hybrid genres from results 
obtained through the analysis of a copy of the fantastic literature. The research 
is inserted in Applied Linguistics and is oriented theoretically-methodologically in 
a qualitative analysis of the data. 
 
Keywords: Intercalated genres. Hybridzation. Fantastic literature. 
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TÍTULO: ENTRE BONECOS E BONEQUEIROS: O RELATO DE UM 

PESQUISADOR BRINCANTE. 

Resumo 

A cultura do Teatro de Bonecos Populares no Nordeste brasileiro é bastante 
diversificada. A começar pela pluralidade de nomes que recebe: Em 
Pernambuco, por exemplo é chamado por Mamulengo, já no Rio Grande do 
Norte de João Redondo, ou Calunga. O projeto de Iniciação Cientifica Mudança 
e Permanência do Mamulengo Contemporâneo objetiva identificar como essa 
forma de teatro popular converge e interage com a contemporaneidade. A 
presente pesquisa toma como base autores que discutem sobre cultura como 
Canclini (2015) e Camara Cascudo (2010), e também nos estudiosos do Teatro 
de Bonecos Populares, como Fernando Augusto Gonçalves Santos (1979), 
Hemílio Borba Filho (1969), Izabela Brochado (2001), Graça Cavalcanti (2011) 
André Carrico (2016) e Zildalte Ramos de Macêdo (2015). 
 
Palavras-chave: Teatro de Bonecos Populares. João Redondo. Mamulengo. 

Cultura Popular. 

TITLE: Between dolls and puppet masters: a report of a Brincante researcher. 

Abstract 

Theater culture of puppets in northeastern Brazil is very diverse. Firstly it has 
many names: In Pernambuco, for example it is call Mamulengo, however in Rio 
Grande do Norte it is call João Redondo, or Calunga. This scientific research, 
change and Permanence of Contemporary Mamulengo, aim to identify how this 
form of popular theater converges and interacts with contemporaneity. This 
research is based on: Canclini (2015), Camara Cascudo, (2010) Fernando 
Augusto Gonçalves Santos (1979), Hemílio Borba Filho (1969), Izabela 
Brochado (2001), Graça Cavalcanti (2011) André Carrico (2016) e Zildalte 
Ramos de Macêdo (2015). These authors argue about culture and theater of 
popular puppets. 
 
Keywords: Theater of popular puppets. João Redondo. Mamulengo. Popular 

Culture. 
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TÍTULO: Livros em série e sagas: leitores e obras em diálogo 

Resumo 

“O jovem brasileiro não lê” é uma frase propagada há anos, visto que 
aparentemente não leem o que é considerada a -literatura canônica ou clássica. 
As outras literaturas, como Harry Potter, Jogos Vorazes e Percy Jackson, sagas 
da literatura infanto-juvenil, chamados de literatura de massa, têm atraído jovens 
leitores, mesmo sendo desconsiderados como literatura boa e, assim, 
consideram que os jovens que só leem essa literatura não leem de verdade. 
Problematizando essa visão, a pesquisa foi realizada para demonstrar que esses 
livros são formadoras de leitores e de leitores críticos, que veem os livros além 
da história, a exemplo das distopias, como Jogos Vorazes, e que levam esses 
jovens a formar comunidades de leitores, para compartilhar de suas visões, seus 
gostos e seus livros, unindo-se para discutir a enredo, personagem, adaptações 
para o cinema, fanfics. A ancora-se na perspectiva de linguagem e de gênero do 
discurso do Círculo de Bakhtin e outros pensadores que discutem a formação de 
leitores juvenis. 
 
Palavras-chave: Comunidade de leitores. Leitores. Sagas. Gêneros do discurso. 

TITLE: Books in series and sagas: readers and works in dialogue 

Abstract 

"The young Brazilian does not read" is a phrase propagated years ago, since 
apparently they do not read what is considered the canonical or classic literature. 
Other literatures, such as Harry Potter, The Hunger Games, and Percy Jackson, 
sagas of children's literature, called mass literature, have attracted young 
readers, even though they are disregarded as good literature, and thus consider 
that young people who only read this literature does not really read. 
Problematically, the research was carried out to demonstrate that these books 
are for readers and critical readers, who see books beyond history, such as 
dystopias such as Hunger Games, and that lead these young people to form 
communities of readers, to share his visions, his likes and his books, uniting to 
discuss the plot, character, adaptations for the movies, fanfics. It is anchored in 
the language and gender perspective of the discourse of the Bakhtin Circle and 
other thinkers who discuss the formation of young readers. 
 
Keywords: Communities of readers. Readers. Sagas. Discourse gender. 
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TÍTULO: Análise da política do FUNDEB e seus efeitos na expansão de 

matrículas na Educação Infantil em 2006 e 2017 no estado do Rio Grande do 

Norte. 

Resumo 

 

Este artigo se detém na análise dos efeitos do FUNDEB – uma política nacional 
de redistribuição de receitas da educação atreladas ao número de alunos sendo 
atendidos - sobre o número de matrículas nas instituições de ensino que 
oferecem atendimento em Creche e Pré-Escola, que corresponde a primeira 
etapa da Educação Básica brasileira, a Educação Infantil (EI). A pesquisa verifica 
a variação nas vagas em todos é os municípios do estado do Rio Grande do 
Norte, analisada num recorte temporal, que compreende o ano anterior a 
implementação da política (2006) e posterior (2017), implementação do 
FUNDEB de modo a captar seus efeitos. Os bancos de dados do Censo Escolar 
(INEP/MEC) de 2006 e 2017 foram utilizados como fonte de informação para 
comparar se entre esse período houve ou não aumento de oferta e em quais 
redes de ensino se concentrou o crescimento ou decréscimo. Verificou-se, ao 
final, que as matrículas em Educação Infantil apresentaram crescimento de 6,5% 
de 2006 a 2017 em todo o Estado, mas o crescimento se deu de modo mais 
intensivo na creche. A pré-escola, ao contrário, apresentou redução na sua oferta 
total. Porém, nota-se uma reorganização dos papéis entre as dependências 
administrativas com crescimento de vagas das redes municipais e diminuição 
nas privadas e estadual e federal. 

 
 
Palavras-chave: Políticas Educacionais. FUNDEB. Educação Infantil. Matrículas. 

TITLE: Analysis of the FUNDEB policy and its effects on the expansion of 

enrolments in Infant Education in 2006 and 2017 in the state of Rio Grande do 

Norte. 

Abstract 

 

This article focuses on the analysis of the effects of FUNDEB – a national policy 
which redistribute revenues according to student's enrolment -, working with the 
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issue of the influence that this policy had on the number of enrollments in 
educational institutions offering care in nursing and pre-primary education, which 
corresponds to the first stage of Brazilian formal education, known as Infant 
Education. The research is directed specifically at schools in the municipalities of 
the state of Rio Grande do Norte, Brazil, and analyzes the previous year the 
implementation of the policy (2006) and the latest one available (2017) in order 
to estimate the impacts of this national policy on enrollments. Databases of the 
School Census (INEP / MEC) of 2006 and 2017 was used to compare whether 
or not there was an increase in entrollments during that period, and in which type 
of school (municipal, state-level, federal or private). It was verified, at the end, 
that Infant Education presented an overall growth of 6.5% from 2006 to 2017, but 
mainly in the nursing attendance. Regarding pre-primary education, there was a 
reduction in its total supply, but a reorganization of the roles among administrative 
units with municipal schools expanding enrollments and private, state and 
federal-run schools, on the contrary, diminishing their role. 

 
 
Keywords: Educational Policies. FUNDEB. Infant Education. Enrolment. 
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TÍTULO: Re-estimação da Matriz Regional a partir da Matriz Insumo-Produto 

Nacional 2010 

Resumo 

 

O presente relatório vai detalhar o esforço de pesquisa que teve o objetivo de 
estudar a estrutura de produção do estado do Rio Grande do Norte no ano de 
2010. A pesquisa teve caráter analítico e foram utilizados ferramentas como as 
matrizes de insumo-produto que permitiram o estudo setorial da economia 
potiguar, bem como a análise da produção nacional de insumos utilizados 
internamente no RN. As matrizes estaduais estimadas permitiram comparações 
com o nível nacional e conclusões acerca das interligações presentes na 
economia estado. O estado do Rio Grande do Norte é altamente concentrado na 
atividade de extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos, que possui 
um multiplicador de produção comparativamente alto. Considerando as 42 
atividades para o ano de 2010, os maiores multiplicadores de produção podem 
ser encontrados nas atividades relacionadas a manufatura, como por exemplo a 
atividade de fabricação de calçados e de artefatos de couro. Também foi 
estimado que uma alteração de 1 milhão de reais na demanda final no setor de 
alimentos (atividade chave do RN com o maior multiplicador de produção para o 
estado), seria capaz de gerar 830 mil reais de valor bruto de produção para a 
economia potiguar. 

 
 
Palavras-chave: Matriz Insumo-Produto; Economia; Rio Grande do Norte 

TITLE: Re-estimation of the Regional Matrix from the Input-Output Model 2010 

Abstract 

This report will detail the research effort that aimed to study the production 
structure of the state of Rio Grande do Norte in the year 2010. The research was 
analytical and was used as an input matrix tool. economy, as well as an analysis 
of the domestic production of inputs used internally in the RN. The estimated 
state matrices compared the national level and measures on the interactions 
present in the state economy. With this research it was concluded that the state 
of Rio Grande do Norte is an activity of extraction of mineral coal and non-metallic 
mineral, which has a comparatively high production multiplier. The 42 activities 
for the year 2010, the largest production multipliers can be seen in activities 
related to a manufacturing, such as an activity of manufacturing footwear and 
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leather goods. It was also possible that a change in the price of one million reais 
in the production sector to 830 thousand reais of gross production value for the 
Potiguar economy. 
 
Keywords: Economics; Input-Output Matrix Model; Rio Grande do Norte 
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TÍTULO: CENTRO IMPERIAL E ELITES PROVINCIAIS ROMANAS: 

FORMAÇÃO DA ELITE PROVINCIAL E REPRESENTAÇÕES FUNERÁRIAS 

NAS EPÍGRAFES PROVINCIAIS DOS SÉCULOS I A. E. C – I E. C. 

Resumo 

 

O presente trabalho é o desdobramento do projeto de pesquisa “Pedras, Letras 
e Memórias: a cultura material e o estudo das elites provinciais romanas” 
desenvolvido pela Profª Drª Airan dos Santos Borges de Oliveira, o qual está 
inserido no plano de trabalho “A cultura material e o estudo das elites provinciais 
romanas: mapeando a documentação epigráfica romana”, também elaborado 
pela supracitada professora. Desse modo, este artigo é a conclusão do referido 
plano de trabalho o qual tem como objetivo mapear a documentação epigráfica 
do catálogo Hipânia Epigraphica Online Database (através de uma busca 
simples direcionada para as epígrafes que indicassem os topônimos de origem 
dos sujeitos os quais as epígrafes se referiam) e catalogar em um banco de 
dados específico, no programa Access para o manuseio do material catalogado. 
Assim, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do supracitado projeto 
foi, após a catalogação, a tradução das epígrafes, as análises para compreender 
como o centro imperial interagiu com a sociedade provincial existente no atual 
território da Península Ibérica, antiga Lusitânia romana após a consolidação da 
“dominação romana” por Otávio Augusto no século I a.e.c.; e, por último, foi 
gerado gráficos como forma de potencializar as análises referentes à formação 
provincial. 

 
 
Palavras-chave: Epigrafia. Lusitânia. Augusto. Dominação romana. 

TITLE: IMPERIAL CENTER AND ROMAN PROVINCE ELITES: FORMATION 

OF THE PROVINCIAL ELITE AND FUNERAL REPRESENTATIONS IN THE 

PROVINCIAL SECTIONS OF THE CENTURIES I A. E. C - I E. C. 

Abstract 

 

The present work is the development of the research project "Stones, Letters and 
Memories: Material Culture and the Study of Roman Provincial Elites" developed 
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by Prof. Dr. Airan dos Santos Borges de Oliveira, which is inserted in the work 
plan " The material culture and the study of the Roman provincial elites: mapping 
the Roman epigraphic documentation, "also elaborated by the above-mentioned 
teacher. Thus, this article is the conclusion of the aforementioned work plan, 
which aims to map the epigraphic documentation of the Hipânia Epigraphica 
Online Database catalog (through a simple search directed to the epigraphs that 
indicate the place of origin of the subjects, which the epigraphs refer to) and 
catalog in a specific database in the Access program for the handling of cataloged 
material. The methodology used for the development of the aforementioned 
project was, after the cataloging, the translation of the epigraphs, the analyzes to 
understand how the imperial center interacted with the provincial society existing 
in the present territory of the Iberian Peninsula, former Roman Lusitania after the 
consolidation of the "Roman domination" by Otávio Augusto in the first century 
BCE; and, lastly, graphs were generated as a way to strengthen the analyzes 
concerning provincial formation. 

 
 
Keywords: Epigraphy. Lusitânia. Augusto. Roman domination. 
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TÍTULO: A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL E A RELAÇÃO 

ENTRE ESTADO E SOCIEDADE NO RN 

Resumo 

O projeto de pesquisa traz como objeto de estudo a política de Assistência 
Técnica Rural (ATER) e a relação entre Estado e sociedade no Rio Grande do 
Norte. Com isso, procurou-se identificar as formas como se processa a 
efetivação da ATER na região, analisando o papel desempenhando pelo Estado 
e os impactos da participação de organizações da sociedade civil na política de 
assistência técnica e rural. 

 

Dessa forma, a escolha deste objeto de estudo emergiu a partir da reflexão sobre 
o fato de a efetivação da política ATER no RN se processar por meio de 
mecanismos de parceria entre o público e privado, por meio da abertura de 
editais de licitação para contratação de serviços de ATER. Em suma, o presente 
projeto de pesquisa se justifica tendo em vista as tensões que permeiam a 
relação entre as composições governamentais e as organizações da sociedade 
civil na efetivação de tal política. 

 

Logo, este estudo parte do pressuposto que as entidades que prestam os 
serviços de assistência técnica e rural são provenientes de um cenário afetado 
pelo processo de contrarreforma do Estado, assim como os ajustes fiscais 
observados, à priori, em 2011 e intensificados em 2014. E, com isso, trazem à 
tona contínuos processos de deslocamento de funções entre o público e privado. 

 
Palavras-chave: ATER; Estado; Sociedade Civil; ajuste fiscal. 

TITLE: A POLICY OF RURAL TECHNICAL ASSISTANCE AND A 

RELATIONSHIP BETWEEN STATE AND SOCIETY IN RN 

Abstract 

The research project brings as object of study the Rural Technical Assistance 
(RTA) policy and the relationship between State and society in Rio Grande do 
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Norte. The purpose of this study was to identify the ways in which RTA is being 
carried out in the region, analyzing the role played by the State and the impacts 
of the participation of civil society organizations in the technical and rural 
assistance policy. 

 

Thus, the choice of this object of study emerged from the reflection on the fact 
that the RTA policy in the RN is carried out through public-private partnership 
mechanisms, through the opening of bidding documents for the contracting 
of RTA services. In short, this research project is justified in view of the tensions 
that permeate the relationship between government compositions and civil 
society organizations in the implementation of such a policy. 

 

Therefore, this study assumes that the entities providing the technical and rural 
assistance services come from a scenario affected by the state counter-reform 
process, as well as the fiscal adjustments observed a priori in 2011 and 
intensified in 2014. And , with this, bring to the surface continuous processes of 
displacement of functions between the public and private. 

 
Keywords: RTA; State; Civil society; fiscal adjustment. 
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TÍTULO: Análise da produção científica na área de projeto no âmbito dos 

Seminários e da Revista PROJETAR (2003-2016) 

Resumo 

Em sete edições do Seminário PROJETAR, evento agora internacional e de 
periodicidade bienal, sobre o ensino, pesquisa e prática na área de Projeto 
de Arquitetura e Urbanismo, foi produzido um amplo acervo de títulos com 
resultados de pesquisas e experimentos na área. Essa variedade de trabalhos 
contém importantes dados estatísticos e qualitativos para caracterização do 
estado da arte e desenvolvimento de pesquisas na área de Projeto no Brasil e 
na América Latina. Este relatório apresenta os principais resultados da 
continuação da análise dos 1.064 artigos publicados nos Anais dos Seminários 
PROJETAR entre os anos de 2003 e 2015. Na primeira etapa, foi feita uma 
análise geral dos artigos, abrangendo as categorias “Metadados”, 
“Desenvolvimento do Artigo” e “Bibliografia”. Na segunda etapa, a análise foi feita 
qualitativamente, a partir de uma leitura aprofundada da amostra de 206 artigos 
sorteados aleatoriamente, de maneira proporcional ao total publicado em cada 
edição do evento, com um nível de confiança de 95%. Foram feitas em planilha 
do Excel tabulações e análises das categorias analíticas, que incluíam não só os 
temas como também teorias, conceitos, métodos e principais referências 
empregados nas pesquisas. Como principais resultados, destacam-se a maior 
incidência dos artigos nas categorias de Ensino e Projeto arquitetônico, bem 
como a pouca ocorrência de pesquisas sobre práticas profissionais. 
 
Palavras-chave: Arquitetura; Projeto; Ensino; Pesquisa; Prática. 

TITLE: Analysis of the scientific production in the project area within the 

framework of the Seminars and the Revista PROJETAR (2003-2016) 

Abstract 

In seven editions of the seminar PROJETAR, event now international and 
biennial, on teaching, research and practice in the area of Architecture and 
Urbanism Project, a large collection of titles and research was produced. This 
variety of articles contains important statistical and qualitative data for the study 
of research development in the project area in Brazil and Latin America. This 
article presents the main results of the continuation of the analysis of the 1,064 
articles published in the Proceedings of the PROJETAR Seminars between the 
years 2003 and 2015. In the first step, a general analysis of the articles was made, 
covering the categories "Metadata", "Article Development" and "Bibliography". In 
the second stage, the analysis was qualitatively analyzed, based on an in-depth 
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reading of the sample of 206 randomly selected articles, in a proportional manner 
to the total published in each edition of the event, with a confidence level of 95%. 
Tabulations and analyzes of the analytical categories were done in Excel 
spreadsheet, which included not only the themes but also theories, concepts, 
methods and main references used in the research. The main results are the 
higher incidence of articles in the categories of <Teaching> and <Architectural 
Project>, as well as the low occurrence of research on professional practice. 
 
Keywords: Architecture; Project; Teaching; Search; Practice. 
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TÍTULO: Kant e a relação entre direito e moral 

Resumo 

 

A presente pesquisa teve como objetivo central a análise acerca da possibilidade 
de continuidade ou descontinuidade entre os âmbitos da ética e do direito na 
filosofia prática kantiana. A Pesquisa se deu a partir de duas etapas: a primeira 
etapa foi caracterizada pela leitura e a argumentação acerca dos conceitos de 
moral e direito presentes nas principais obras de Kant, como a: Fundamentação 
da Metafísica dos Costumes (1785) e a Metafísica dos Costumes (1797), já na 
segunda etapa foi feito um levantamento acerca de como a problemática vem 
sendo abordada entre seus intérpretes. 

 
 
Palavras-chave: moralidade; direito; filosofia prática. 

TITLE: KANT AND THE RELATION BETWEEN LAW AND MORAL 

Abstract 

 

The present research had as its central objective the analysis about the possibility 
of continuity or discontinuity between the ambit of ethics and law in Kantian 
practical philosophy. The research was based on two stages: the first stage was 
characterized by the reading and conceptualization of the concepts of moral and 
law present in the main works of Kant, such as: Fundamental Principles Of The 
Metaphysic Of Morals (1785) and The Metaphysics of Morals (1797), already in 
the second stage a survey was made on how the problematic has been 
approached among its interpreters for the know a best results. 

 
 
Keywords: morality; law; practical philosophy. 
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TÍTULO: Construção e alimentação de um banco de dados acerca da análise 

morfológica da evolução urbana de Natal 

Resumo 

Tendo em vista a importância do estudo da Morfologia Urbana, o objetivo do 
plano de trabalho tratado neste relatório foi contribuir para a formação de um 
banco de dados acerca da análise morfológica da evolução de Natal, a partir de 
trabalhos produzidos no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Como metodologia, foram desenvolvidos 
passos para organizar e tratar os dados dos trabalhos, reunindo, ao fim, 
informações sobre diversos bairros das regiões administrativas Leste e Sul da 
cidade. Em planos futuros, segue o trabalho para remontar o crescimento 
morfológico da cidade. 
 
Palavras-chave: Morfologia Urbana. Análise Morfológica. 

TITLE: Construction and analysis of a database on the morphological analysis of 

Natal’s urban development. 

Abstract 

Considering the importance studying Urban Morphology, the objective of the work 
plan discussed in this report was to contribute to the formation of a database 
about the morphological analysis of Natal’s development, based on works 
produced in the Architecture and Urbanism Course of the Federal University of 
Rio Grande do Norte. As a methodology, a process to organize and process the 
data of the works was created, gathering, at the end, information on several 
districts of the administrative regions East and South of the city. In future plans, 
it follows the work to reassemble the morphological growth of the city. 
 
Keywords: Urban Morphology. Morphological Analysis. 
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TÍTULO: Coleta de dados e informações sobre o setor da reciclagem dos 

materiais na cidade de Natal/Brasil 

Resumo 

Com o atual modo de produção vigente há um impulsionamento ao consumo, de 
forma que atrelado aos avanços tecnológicos, tendem por possibilitar uma maior 
produção, acarretando a extração dos recursos naturais como também o 
aumento da geração de resíduos sólidos e consequentemente o aumento da 
poluição, chamando atenção para a gestão desses resíduos. Para debater o 
tema da reciclagem se faz necessário abordar o universo de um dos principais 
agentes da reciclagem, são eles os catadores de materiais recicláveis, no 
presente projeto se buscou investigar a inclusão social dos catadores, após e 
antes a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para tanto, 
realizou-se um apanhado de teses, dissertações e artigos, publicados em meios 
eletrônicos, utilizando-se diversas chaves de pesquisa específicas. Em seguida, 
as publicações foram analisadas considerando-se as categorias título, tipo do 
estudo, ano de publicação, tema, objetivo e principais conclusões. Entre os 
estudos coletados foi possível denotar que as regiões sudeste e nordeste se 
destacaram na produção dos estudos sobre a temática da reciclagem e em 
particular sobre em relação à inclusão social de catadores, foi possível perceber 
um aumento do número de artigos a partir do ano de 2011. A pesquisa prossegue 
a coleta de mais estudos sobre o tema da reciclagem e sua organização em 
banco de dados para análise. 
 
Palavras-chave: Reciclagem, inclusão social e Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

TITLE: Collection of data and information on the sector of the recycling of 

materials in the city of Natal/Brazil 

Abstract 

With the current mode of production in force there is a boost to consumption, so 
that coupled with technological advances, tend to enable greater production, 
leading to extraction of natural resources as well as increased solid waste 
generation and consequently increased pollution, drawing attention to the 
management of this waste. To discuss the theme of recycling it is necessary to 
approach the universe of one of the main agents of recycling, they are the 
recyclable material collectors, in this project we sought to investigate the social 
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inclusion of the collectors, after and before the publication of the National Waste 
Policy Solids. For that, a collection of theses, dissertations and articles, published 
in electronic means, was carried out using several specific research keys. Then 
the publications were analyzed considering the categories title, study type, year 
of publication, theme, objective and main conclusions. Among the collected 
studies it was possible to denote that the Southeast and Northeast regions stood 
out in the production of the studies on the theme of recycling and in particular on 
the social inclusion of scavengers, it was possible to perceive an increase in the 
number of articles from the year of 2011. The research continues the collection 
of more studies on the subject of recycling and its organization in database for 
analysis. 
 
Keywords: Recycling, social inclusion and National Policy on Solid Waste. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2128 

 

CÓDIGO: HS0475 

AUTOR: DEBORA TALITA DOS SANTOS SENA 

ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVAO 

 

 

TÍTULO: A modalidade oral em sala de aula de Língua Portuguesa: traçando um 

perfil 

Resumo 

Apresentamos, nesta comunicação, algumas considerações acerca da oralidade 
no ensino da língua portuguesa em uma turma do oitavo ano do ensino 
fundamental. Para tanto, buscamos respaldo teórico nos estudos de Marcuschi 
(1986 e 2005); Castilho (1998); Cavalvante e Teixeira (2007), além de reflexões 
sobre o texto falado como objeto de ensino, de Leal, Brandão e Lima (2012); 
Lima e Bezerra (2012); Melo, Marcuschi e Cavalcante (2012), entre outros. Trata-
se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e interpretativa. Esse tipo de pesquisa 
foi utilizado por ser uma modalidade que se preocupa com os aspectos da 
realidade, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 
sociais. Os resultados evidenciam que mesmo priorizando os discursos orais e 
dialogais, formas primordiais de realização da linguagem, são raras as situações 
reais em que o professor valoriza os textos da tradição oral, trabalha a variação 
linguística e as relações entre fala e escrita ou estimula a produção e 
compreensão de gêneros orais. Concluímos que para a formação de alunos 
linguisticamente competentes, é preciso trabalhar em sala de aula as noções de 
língua socialmente concebida, de fala e escrita enquanto merecedoras da 
mesma atenção e do texto como interação social. 
 
Palavras-chave: Oralidade; Ensino Fundamental; Gêneros Orais; Realização da 

Linguagem. 

TITLE: Orality in the classroom 

Abstract 

We present, in this communication, some considerations about orality in the 
teaching of the Portuguese language in a class of the eighth year of elementary 
school. Therefore, we seek theoretical support in the studies of Marcuschi (1986 
and 2005); Castilho (1998); Cavalvante and Teixeira (2007), as well as reflections 
on the text spoken as teaching object, by Leal, Brandão and Lima (2012); Lima 
and Bezerra (2012); Melo, Marcuschi and Cavalcante (2012), among others. It is 
a qualitative, descriptive and interpretive research. This type of research was 
used because it is a modality that is concerned with the aspects of reality, 
focusing on the understanding and explanation of the dynamics of social 
relations. The results show that even when prioritizing oral and dialogical 
discourses, primordial forms of language realization, the real situations in which 
the teacher values the texts of the oral tradition are rare, works the linguistic 
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variation and the relations between speech and writing or stimulates the 
production and understanding of oral genres. We conclude that for the formation 
of linguistically competent students, it is necessary to work in the classroom the 
notions of socially conceived language, speech and writing while deserving the 
same attention and text as social interaction. 
 
Keywords: Orality; Elementary School; Oral Genres; Language Accomplishment. 
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TÍTULO: AVANÇOS, LIMITES E DESAFIOS DO PROGRAMA UMA TERRA E 

DUAS ÁGUAS (P1+2) NO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Até 2016, a área de domínio do clima semiárido no Brasil abrangia 1.133 
municípios com quase 1 milhão de km2 na Região Nordeste e mais o Norte de 
Minas Gerais, onde viviam cerca de 24 milhões de pessoas, sendo também uma 
região caracterizada pela irregularidade e a escassez dos regimes 
pluviométricos anuais e, sobretudo, nos períodos de estiagem prolongada, a 
questão hídrica no Semiárido tem sido historicamente eleita como a principal 
causa das problemáticas regionais . Sendo assim, o presente projeto de 
pesquisa pretende apreender e analisar as políticas públicas do Governo Federal 
para a redução de vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais no 
Semiárido brasileiro nesse início do Século XXI (2000 a 2016), mas 
especificamente o Programa P1+2 onde se buscou determinar quais os seus 
limites e as suas contribuições para vida e a convivência com o semiárido. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas; Semiárido 

TITLE: ADVANCES, LIMITS AND CHALLENGES OF THE UMA TERRA E DUAS 

ÁGUAS PROGRAM(P1 + 2) IN RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

By 2016, the semi-arid climate domain area in Brazil covered 1,133 municipalities 
with almost 1 million km2 in the Northeast Region and the North of Minas Gerais, 
where 24 million people lived, and also a region characterized by irregularity and 
the shortage of annual rainfall regimes, and especially in periods of prolonged 
drought, the water issue in the semi-arid region has historically been chosen as 
the main cause of regional problems. Therefore, the present research project 
intends to apprehend and analyze the public policies of the Federal Government 
for the reduction of social, economic and environmental vulnerabilities in the 
Brazilian semi-arid at the beginning of the XXI Century (2000 to 2016), but 
specifically the P1 + 2 Program where it was tried to determine what their limits 
and their contributions to life and the coexistence with the semiarid. 
 
Keywords: Public policy, semiarid 
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TÍTULO: Aquisição e análise de sinais eletrofisiológicos durante a realização de 

um teste de reconhecimento de palavras baseado nos subtipos “familiaridade” e 

“lembrança” da memória episódica 

Resumo 

Os sinais eletrofisiológicos são oriundos das atividades celulares e dos 
processos fisiológicos bioeletrogênicos. Dentre eles se destaca a atividade 
eletroencefalográfica, que pode ser registrada por meio de macroeletrodos 
colocados superficialmente no escalpo. As variações dos potenciais elétricos 
cerebrais geram oscilações, que apresentam frequência e amplitude diferentes 
de acordo com determinados processos perceptuais, motores e cognitivos. A 
memória humana, nesse contexto processual, é entendida como recurso que 
cria e mantêm disponíveis representações mentais, sendo então didaticamente 
dividida e organizada em torno de suas funcionalidades. A memória dos seres 
humanos é classicamente dividida em memória não-declarativa (procedural ou 
implícita) e declarativa (semântica ou explícita). A memória declarativa pode ser 
subdividida em: 1 - memória semântica, que representa o nosso conhecimento 
de fatos (triviais ou importantes) relacionados ao nosso conhecimento de mundo, 
como qual é a capital de um país, e 2 - memória episódica, que se baseia na 
nossa memória autobiográfica, ou seja, nas experiências que passamos na 
nossa vida, com informações de “o que”, “quando” e “onde” acerca dos eventos. 
A lembrança está relacionada com a recuperação vívida e detalhada dos itens e 
suas informações contextuais, enquanto que a familiaridade é a capacidade de 
reconhecer os itens previamente vistos como familiares. De acordo com a 
confiança relatada pelo sujeito frente ao item, assim como 
 
Palavras-chave: Memória; Familiaridade; Lembrança; Eletrofisiologia; Memória 

episódica 

TITLE: ACQUISITION AND ANALYSIS OF ELECTROPHYSIOLOGICAL SIGNS 

DURING THE CONDUCT OF A WORD RECOGNITION TEST BASED ON THE 

"FAMILIARITY" AND "REMEMBRANCE" SUBTYPES OF THE EPISODIC 

MEMORY 

Abstract 

Electrophysiological signs are derived from cellular activities and bioelectrogenic 
physiological processes. Among them, the electroencephalographic activity is 
highlighted, which can be recorded through macroelectrodes placed superficially 
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on the scalp. Variations of the electrical potentials of the brain generate 
oscillations, which present different frequency and amplitude according to certain 
perceptual, motor and cognitive processes. Human memory, in this procedural 
context, is understood as a resource that creates and maintains available mental 
representations, being then divided and organized around its functionalities. The 
memory of human beings is classically divided into non-declarative (procedural 
or implicit) and declarative (semantic or explicit) memory. The declarative 
memory can be subdivided into: 1 - semantic memory, which represents our 
knowledge of facts (trivial or important) related to our knowledge of the world, 
such as which is the capital of a country, and 2 - episodic memory, which is based 
in our autobiographical memory, that is, in the experiences we spend in our lives, 
with information about "what", "when" and "where" about the events. The 
remembrance is related to vivid and detailed retrieval of items and their contextual 
information, while familiarity is the ability to recognize items previously viewed as 
familiar. According to the degree of confidence reported by the subject on the 
item, as well as its rate of correct answers and false alarms, 
 
Keywords: Memory; Familiarity; Remembrance; Electrophysiology; Episodic 

memory. 
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TÍTULO: Vai de táxi? Sexo, meio de transporte e consumo na avaliação da 

atratividade. 

Resumo 

Na contemporaneidade, é inquestionável o papel que o consumismo exerce no 
processo de tomada de decisão. Papel este que determina como, quando e onde 
um indivíduo irá, por meio da análise de produtos que denotam status, interagir 
com outras pessoas, sendo este um fator de grande importância na criação e 
manutenção de laços sócio-afetivos, como, por exemplo, a escolha de parceiros 
românticos. Este trabalho teve como objetivo investigar o efeito do sexo do 
participante e do seu meio de transporte na percepção de atratividade de 
sujeitos-estímulo que possuem automóveis (de luxo ou populares) ou que não 
possuem (situação controle). Participaram do estudo 202 pessoas, sendo 101 
mulheres e 101 homens. Todos os participantes avaliaram, por meio 
questionários com escalas que variavam de 0-9 (de “não desejável” até “muito 
desejável), o nível de atratividade em manter um relacionamento de curto ou 
longo prazo com sujeitos-estímulo do sexo oposto. Os resultados sugerem que, 
ao se tratar de relações curto prazo, homens avaliam melhor os sujeitos-estímulo 
para encontro romântico do que as mulheres. Para relações de longo prazo 
(casamento) não foi encontrada uma diferença significativa entre os sexos, mas, 
sim, uma interação entre possuir ou não meio de transporte e o tratamento 
utilizado. 
 
Palavras-chave: Consumo conspícuo, Status, Escolha de parceiros, Automóvel. 

TITLE: Go by taxi? Sex, means of transport and consumption in the evaluation of 

attractiveness. 

Abstract 

In contemporary times, the role that consumerism plays in the decision-making 
process is unquestionable. This role determines how, when and where an 
individual will, through the analysis of products that denote status, interact with 
other people, being a factor of great importance in the creation and maintenance 
of social-affective bonds, the choice of romantic partners. The aim of this study 
was to investigate the effect of the sex of the participant and his / her means of 
transport on the perception of attractiveness of subjects who have automobiles 
(luxury or popular) or who do not have (control situation). 202 people participated 
in the study, 101 women and 101 men. All participants evaluated the level of 
attractiveness in maintaining a short or long-term relationship with subjects of the 
opposite sex, using questionnaires with scales varying from 0-9 (from 
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"undesirable" to "very desirable"). The results suggest that, in the case of short-
term relationships, men better evaluate the stimulus subjects for a romantic 
encounter than women. For long-term relationships (marriage), a significant 
difference between the sexes was not found, but rather an interaction between 
whether or not the means of transportation was used and the treatment used. 
 
Keywords: Conspicuous consumption, Status, Choice of partners, Automobile. 
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TÍTULO: As práticas de produção de conteúdo em fotografia e audiovisual no 

jornalismo: o uso dos dispositivos móveis nos meios alternativos em Natal 

(RN/Brasil) 

Resumo 

O relatório aqui exposto tem por finalidade apontar os dados obtidos, assim como 
o desenvolvimento da pesquisa científica realizada ao longo de dois anos 
(outubro de 2016 a julho de 2018) intitulada "As práticas de produção de 
conteúdo em fotografia e audiovisual no jornalismo: o uso dos dispositivos 
móveis nos meios alternativos em Natal (RN/Brasil)” . Nesta explanação, 
teremos por objetivo oferecer um resumo acerca de tal pesquisa, indicando como 
se deu tal procedimento, bem como os resultados obtidos ao final dos 
procedimentos, no que diz respeito ao uso de dispositivos móveis como 
ferramenta de produção audiovisual pelos meios alternativos de comunicação 
natalenses. 
 
Palavras-chave: Dispositivos móveis; audiovisual; meios alternativos de 

comunicação. 

TITLE: The practices of production of content in photography and audiovisual in 

journalism: the use of mobile devices in alternative media in Natal (RN / Brazil) 

Abstract 

 

The purpose of this report is to show the data obtained, as well as the 
development of the scientific research carried out over two years (October 2016 
to July 2018) entitled "The practices of production of content in photography and 
audiovisual in journalism: the use of mobile devices in alternative media in Natal 
(RN / Brazil)".In this explanation, we will aim to offer a summary about such 
research, indicating how it happened, as well as the results obtained at the end 
of the procedures, with respect to the use of mobile devices as an audiovisual 
production tool by means of alternative natal communication. 

 
 
Keywords: Mobile devices; audiovisual; alternative means of communication. 
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TÍTULO: Sociologia da Ciência e o ensino da Evolução Biológica: produzindo e 

avaliando uma intervenção didática a partir de dados de pesquisa 

Resumo 

A teoria da evolução, que explica e discute a respeito dos processos de origem 
da diversidade da vida na Terra, é considerada como unificadora dos 
conhecimentos biológicos e reconhecidamente importante para alfabetização 
científica de estudantes do ensino médio. No entanto, vários estudos têm 
evidenciado dificuldades para a compreensão da teoria, associadas a 
concepções alternativas, e também em função da contraposição a ideais 
religiosos dominantes. No que diz respeito às concepções alternativas, estudos 
apontam que sua origem pode estar associada a certas tendências de 
pensamento do indivíduo, que são estabelecidas a partir de suas experiências e 
do senso comum. As tendências de pensamento evidenciadas na literatura são: 
o essencialismo, a teleologia e o pensamento de intencionalidade. A partir disso, 
objetivamos, neste trabalho, realizar uma intervenção em sala de aula com 
alunos de ensino médio, organizada posteriormente à aplicação de um 
questionário usado para identificar as concepções alternativas mais presentes 
em sala de aula, assim como a presença de indícios de tais tendências do 
pensamento. 
 
Palavras-chave: Ensino de evolução; teorias de aprendizagem; intervenção 

didática 

TITLE: Sociology of science and the teaching of biological evolution: Producer 

and evaluator a dodática internveção from research data 

Abstract 

The theory of evolution, which explains and discusses the processes of origin of 
the diversity of life on Earth, is considered as unifying the biological knowledge 
and recognized as important for scientific literacy of high school students. 
However, several studies have shown difficulties for the understanding of the 
theory, associated with alternative conceptions, and also as opposed to dominant 
religious ideals. With regard to alternative conceptions, studies indicate that their 
origin may be associated with certain tendencies of thought of the individual, 
which are established from their experiences and common sense. The 
tendencies of thought evidenced in the literature are: essentialism, teleology and 
the thought of intentionality. From this, we aim, in this work, to perform a 
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classroom intervention with high school students, organized after the application 
of a questionnaire used to identify the most present alternative conceptions in the 
classroom, as well as the presence of evidence of such tendencies of thought. 
 
Keywords: Teaching of evolution; theories of learning; didactic intervention 
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TÍTULO: Invsetigando os recursos didáticos utilizados por professores da 

educação básica para o processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos/conceitos relacionados à química inorgânica 

Resumo 

No trabalho apresentamos um resumo das principais dificuldades de 
aprendizagem e concepções alternativas relativas ao processo de ensino e 
aprendizagem de conceitos relacionados aos conteúdos de química inorgânica 
e estratégias de ensino para garantir uma aprendizagem significativa por parte 
dos alunos. 
 
Palavras-chave: Ensino de química, concepções alternativas, química inorgânica 

TITLE: Investigating the didactic resources used by teachers of basic education 

for the teaching and learning process of contents / concepts related to inorganic 

chemistry 

Abstract 

 

In the paper we present a summary of the main learning difficulties and alternative 
conceptions related to the teaching and learning process of concepts related to 
inorganic chemistry content and teaching strategies to ensure meaningful 
learning by the students. 

 
 
Keywords: Chemistry teaching, alternative conceptions, inorganic chemistry 
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TÍTULO: EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO DO PLANO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2014-2024) 

Resumo 

 

O presente trabalho é parte integrante do Projeto de Pesquisa “Expansão e 
qualidade da educação superior no contexto do Plano Nacional de Educação 
(2014-2024): tensões, limites e perspectivas”. Discute o processo de expansão 
das matrículas de graduação na educação superior brasileira, procurando 
evidenciar a sua repercussão, principalmente, na consecução da meta 12 do 
Plano Nacional de Educação 2014-2024. Utilizamos como base os dados 
contidos no Censo da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação (MEC/Inep). 
São discutidos aspectos e delineamentos que influenciam a expansão do ensino 
superior no contexto do PNE (2014-2024). É analisado o número de matrículas 
na graduação por setores público e privado no Brasil (2012-2016), a taxa líquida 
de matrículas da população de 18 a 24 anos Brasil/Nordeste/Rio Grande do 
Norte e a taxa bruta de matrículas na graduação Brasil/Nordeste/Rio Grande do 
Norte (2012-2016). Por fim são apresentadas conclusões que realçam as 
características da expansão do ensino superior, ratificando o aumento gradativo 
no número de matrículas, impulsionado por programas governamentais. 
Entretanto, reafirma-se uma emergente precisão de esforço do Estado por meio 
de políticas públicas de expansão, de inclusão e de permanência dos estudantes 
na educação superior, notadamente da população de 18 a 24 anos de idade. 

 
 
Palavras-chave: Ensino Superior. Expansão. Plano Nacional de Educação 

(2014-2024). 

TITLE: EXPANSION RESEARCH OF HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT 

OF THE NATIONAL EDUCATION PLAN (2014-2024) 

Abstract 

This paper is an integral part of the Research Project "Expansion and quality of 
higher education in the context of the National Education Plan (2014-2024): 
Tensions, limits and perspectives". It discusses the process of expansion of 
undergraduate enrollment in Brazilian higher education, seeking to highlight its 
repercussion, mainly, in the achievement of goal 12 of the National Education 
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Plan 2014-2024. We used as a basis the data contained in the Higher Education 
Census, of the National Institute of Studies and Educational Research Anísio 
Teixeira, of the Ministry of Education (MEC / Inep). It discusses aspects and 
delineations that influence the expansion of higher education in the PNE context 
(2014-2024). The number of undergraduate enrollments by public and private 
sectors in Brazil (2012-2016), the net enrollment rate of the population aged 18 
to 24 years Brazil / Northeast / Rio Grande do Norte and the gross enrollment 
rate in Brazil / Northeast / Rio Grande do Norte (2012-2016) are studied. Finally, 
conclusions are drawn that highlight the characteristics of the expansion of higher 
education, confirming the gradual increase in the number of enrollments, driven 
by government programs. However, an emergent need for effort of the State is 
reaffirmed through public policies of expansion, inclusion and permanence of 
students in higher education, especially of the population from 18 to 24 years of 
age. 
 
Keywords: Higher Education. Expansion. National Education Plan (2014-2024). 
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TÍTULO: Direito Internacional dos Migrantes e o desafio dos controles regionais 

dos fluxos migratórios 

Resumo 

Por meio da análise da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 28 
de julho de 1951, bem como os demais instrumentos internacionais pertinentes 
à temática dos refugiados, investiga-se quais os documentos relevantes que a 
União Europeia produziu para regular seu tratamento dos fluxos de refugiados, 
que chegam ininterruptamente, sempre em maiores números, no continente 
europeu. Importa entender sua adequação com o direito internacional dos 
refugiados, mas também com o Tratado de Lisboa, de 2007, e mesmo os 
principais dispositivos deste último que norteiam o método de enfrentamento da 
crise dos refugiados. Explora-se também, no campo prático, como se dá a 
cooperação realizada pela UE com Estados que não fazem parte do grupo, bem 
como com o principal organismo internacional responsável pelos refugiados, 
qual seja, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Na medida 
em que entendemos como a União Europeia ocupa-se desse fenômeno que 
mobiliza todo o planeta, podemos encontrar suas falhas e conquistas, para 
futuras evoluções que servem tanto para a União em si, como para qualquer 
outra nação que olhe para ela como exemplo no campo de cuidado dos 
refugiados, para cumprimento das obrigações internacionais por ela assumidas, 
mas ainda para o melhor desenvolvimento do país em si. 
 
Palavras-chave: Refugiados. União Europeia. Direito comunitário. Estados 

terceiros. 

TITLE: The Role of the European Union in the International Protection of the 

Refugee 

Abstract 

Through the analysis of the 1951 Refugee Convention, and the other international 
instruments relevant to the theme of the refugees, it is investigated what are the 
relevant documents produced by the European Union to regulate its treatment of 
the refugee flows, that arrive uninterruptedly and in greater numbers, at the 
European continent. It is important to understand the adequacy of those 
documents with the international refugee law, but also with the Lisbon Treaty, of 
2007, and even the main articles of this last instrument that guide de method of 
coping with the refugee crisis. It is also explored, in the practical field, how the 
cooperation is made, between the EU and States that are not part of the group, 
and the main international organism responsible for the refugees, meaning, the 
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United Nations High Commissioner for Refugees. As we understand how the 
European Union occupies itself with this phenomenon that mobilizes the entire 
planet, we can find its flaw and conquers, for future evolutions that fit the Union 
itself, but also any other nation that looks at it as an exemplo on the field of 
refugee’s care, to fulfill the international obligations accepted by them, bur also 
for the better development of the country itself. 
 
Keywords: Refugees. European Union. Community Law. Third States. 
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TÍTULO: Condições de moradia e mobilidade nos conjuntos habitacionais do 

Programa Minha Casa Minha Vida faixa 1, na Região Metropolitana de Natal/RN. 

Resumo 

A moradia é uma necessidade básica dos seres humanos e foi reconhecida, no 
Brasil, enquanto um direito a partir da Emenda Constitucional 26/2000. 
Entretanto a casa é uma mercadoria de difícil acesso, fazendo com que apenas 
uma pequena parcela populacional tenha acesso a habitação digna e de 
qualidade. O Estado brasileiro, vem até então, promovendo políticas 
habitacionais na tentativa de diminuir o déficit habitacional e promover o acesso 
à moradia. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo discorrer sobre o 
que é uma moradia digna, e como, cronologicamente, os programas 
habitacionais tentam mudar a realidade do déficit habitacional no Brasil. Além 
disso, visa compreender quais são os impactos da política habitacional atual, o 
Programa Minha Casa Minha Vida, na Região Metropolitana de Natal. Para isso, 
foi desenvolvida pesquisa bibliográfica por meio de leitura de artigos acadêmicos 
e pesquisa in loco através de idas a campo, levantando e identificando a 
infraestrutura dos empreendimentos do Programa na RMNatal. Assim, com os 
resultados obtidos, observa-se que a elevação do valor de terrenos e a falta de 
infraestrutura urbana são os maiores obstáculos para a implantação do PMCMV. 
Os terrenos com preço compatível com a faixa 1 do programa se localizam nas 
periferias das cidades, onde não há infraestrutura adequada, oferta de transporte 
público e equipamentos sociais. 

 
Palavras-chave: moradia; déficit habitacional; programa habitacional 

TITLE: Housing and mobility conditions in the housing complexes of the Minha 

Casa Minha Vida Program 1, in the Metropolitan Region of Natal / RN. 

Abstract 

Housing is a basic need of human beings and was recognized in Brazil as a right 
from the Constitutional Amendment 26/2000. However a house is a commodity 
of difficult access, making only a small part of the population have access to 
decent housing and quality. The Brazilian Government, until then, has promoted 
housing policies in an attempt to reduce the housing deficit and promote access 
to housing. In this sense, this article aims to discuss what is a decent dwelling, 
and how, chronologically, housing programs try to change the reality of the 
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housing deficit in Brazil. In addition, it aims to understand the impact of the current 
housing policy, the Programa Minha Casa Minha Vida, in the Metropolitan Region 
of Natal. For this, a bibliographical research was developed through reading of 
academic articles and in loco research through field trips, gathering data and 
identifying the infrastructure of the program's projects in RMNatal. Thus, with the 
results obtained, it is observed that the increase in land value and the lack of 
urban infrastructure are the main obstacles to the implementation of the PMCMV. 
The lands with a price compatible with the program's lowest standart are located 
in the outskirts of cities, where there is no adequate infrastructure, public 
transportation and social facilities. 

 
Keywords: home; housing deficit; housing program 
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TÍTULO: O Ministério Público e a defesa administrativa do consumidor por meio 

do Termo de Ajustamento de Conduta 

Resumo 

O presente trabalho trata da defesa do consumidor efetuada pelo Ministério 
Público através do Termo de Ajustamento de Conduta. Nesse sentido, serão 
abordados os limites e implicações desses meios que visam proteger os direitos 
transindividuais, como o Termo de Ajustamento de Conduta, o Inquérito Civil e a 
Ação Civil Pública. O estudo demonstrará como a sociedade pode solucionar 
diversos problemas que estão presentes no mercado de consumo de maneira 
eficaz através da atuação do Ministério Público no âmbito administrativo. Um 
óbice para a efetivação da tutela administrativa do consumidor pelo Ministério 
Público é o desconhecimento por parte da população a respeito das 
competências do referido órgão e da sua capacidade reparar a violação. Dentre 
as dificuldades apontadas, tem-se o objetivo de analisar os meios que o 
Ministério Público pode utilizar para reparar danos aos direitos transindividuais, 
abordando principalmente o Termo de Ajustamento de Conduta. A metodologia 
utilizada consiste em pesquisa básica, com abordagem dedutiva e qualitativa, 
método de pesquisa bibliográfico e documental, além de objetivo descritivo, cujo 
propósito é propor avaliação formativa. Conclui-se que, mesmo com todo um 
aparato legal ainda se demonstra na sociedade um tênue uso destes meios de 
proteção, por desconhecimento da população, precisando de mais estudos para 
revelar as implicações do uso do Termo de Ajustamento de Conduta na redução 
da morosidade judicial e seus limites de atuação. 
 
Palavras-chave: Termo de Ajustamento de Conduta; Ministério Público. 

TITLE: The Ministério Público and the administrative defense of the consumer by 

means of Term of Adjustment of Conduct. 

Abstract 

The present work deals with consumer protection carried out by the Ministério 
Público by means of Term of Adjustment of Conduct. In this sense, the limits and 
implications of these means that aim to protect trans-individual rights, such as the 
Term of Adjustment of Conduct, the Civil Inquiry and the Public Civil Action will 
be addressed. The study will demonstrate how society can solve several 
problems that are present in the consumer market in an effective way through the 
performance of the Ministério Público in the administrative scope. An obstacle to 
the effective enforcement of consumer administrative supervision by the 
Ministério Público is the lack of knowledge by the population of the authority's 
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competence and of its capacity to remedy the violation. Among the difficulties 
pointed out, the objective is to analyze the means that the Public Prosecution 
Service can use to repair damages to transindividual rights, addressing mainly 
the Term of Adjustment of Conduct. The methodology used consists of basic 
research, with a deductive and qualitative approach, method of bibliographic and 
documentary research, besides a descriptive objective, whose purpose is to 
propose formative evaluation. It is concluded that, even with a whole legal 
apparatus, it is still demonstrated in society a tenuous use of these means of 
protection, due to the lack of knowledge of the population, requiring further 
studies to reveal the implications of using the Term of Adjustment of Conduct. 
 
Keywords: Term of Adjustment of Conduct; Ministério Público. 
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TÍTULO: O PROBLEMA DO PROLONGAMENTO DA VIDA NA FILOSOFIA 

ÉTICA DE HANS JONAS 

Resumo 

O presente trabalho discute os aspectos éticos do progresso tecnológico, 
conforme propostos por Hans Jonas, sobretudo no que respeita à necessidade 
de preservação dos interesses da humanidade futura. Analisa a proposta de uma 
nova moralidade apta a lidar com as questões trazidas pelo desenvolvimento 
técnico, buscando distingui-la da ética tradicional. Discute a questão da busca 
pela imortalidade em tal contexto, almejando discernir quais os efeitos de tal 
aspiração sobre as presentes e futuras gerações. 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Palavras-chave: Progresso tecnológico. Imortalidade. Preservação do homem. 

TITLE: THE PROBLEM OF EXTENDING OF LIFE IN HANS JONAS' ETHICAL 

PHILOSOPHY 

Abstract 

This paper discusses the ethical aspects of the technological progress, as 
proposed by Hans Jonas, especially regarding the need to preserve the future 
humanity. Analyzes the proposal of a new morality able to deal with the issues 
brought about by technical development, seeking to distinguish it from traditional 
ethics. Discusses the question of the search for the immortality in this context, 
aiming to discern the effects of that aspiration on the present and future 
generations. 
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Keywords: Technological progress. Immortality. Preservation of humanity. 
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TÍTULO: Corpos irônicos, Risíveis e Paródicos na Dança Mediados Pelas Novas 

Tecnologias. 

Resumo 

 

O presente plano de trabalho é resultado da articulação entre a pesquisa 
empírica e teórica sobre processos de criação coreográfica que se originam nos 
estudos sobre a ironia, a paródia e o riso mediados pelas novas tecnologias. 
Neste artigo os processos coreográficos se utilizam das figuras de linguagem e 
as relações com a dança mediada pelas novas tecnologias, cuja a interligação 
entre os diferentes campos de conhecimento norteiam a criação artística na 
contemporaneidade. O referencial teórico-metodológico adotado são as bases 
conceituais e epistemológicas do método cartográfico. 

 
 
Palavras-chave: Corpos, Novas Tecnologias, Dança. 

TITLE: Ironic, laughable and parody bodies in dance mediated by the new 

technologies. 

Abstract 

 

The present work plan is the result of the articulation between the empirical and 
theoretical research on choreographic creation processes that originate in the 
studies on irony, parody and laughter mediated by the new technologies. In this 
article the choreographic processes are used of the figures of language and the 
relations with the dance mediated by the new technologies, whose 
interconnection between the different fields of knowledge guide the artistic 
creation in the contemporaneity. The theoretical-methodological framework 
adopted is the conceptual and epistemological bases of the cartographic method. 

 
 
Keywords: Body, New Technologies, Dance. 
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TÍTULO: As implicações da situação migratória no Seridó Norte-Riograndense 

no pagamento da contribuição aos regimes de previdência pública 

Resumo 

Em todo o Brasil o pagamento da contribuição de aposentadoria a institutos de 
previdência públicos é um tema de grande relevância. Sendo assim, torna-se 
necessário buscar informações a respeito da contribuição que deve ser realizada 
pela população, e caso essa contribuição não seja realizada, deve-se analisar o 
porquê. Uma das razões da mudança da contribuição na população brasileira é 
a situação de migração, fenômeno responsável pela possível alteração da 
proporção de pessoas que contribuem ou não para os institutos, alternando essa 
proporção até quando falamos do local de onde esse imigrante veio ou do local 
para onde esse emigrante foi. 
 
Observando os dados do Censo 2010 em relação ao Seridó Norte-Rio 
Grandense, percebe-se uma grande discrepância no sentido do pagamento da 
contribuição em relação à situação de migração. Quando ponderamos o contexto 
dos não migrantes do Seridó, vemos que 18% deles pagam a contribuição, mas 
ao analisar os emigrantes vindos do Seridó que mudaram para qualquer canto 
do Brasil, exceto todo o Semiárido Setentrional, apenas 10% deles contribuem, 
o que pode tornar-se uma diferença ainda maior quando olhamos para os 
imigrantes do Seridó que vieram de qualquer canto do Brasil exceto todo o 
Semiárido Setentrional, pois estamos falando de 21% deles que contribuem. 
 
Em vista disso, este trabalho objetiva analisar o pagamento da contribuição a 
institutos de previdência públicos em relação à situação de migração dos 
moradores do Seridó Norte-Rio Grandens 
 
Palavras-chave: Previdência social; Seridó; Migração 

TITLE: The implications of the migratory situation in the Seridó Norte-

Riograndense in the payment of the contribution to the public pension schemes 

Abstract 

Across Brazil, the payment of the retirement contribution to social security 
institutes is a matter of great importance. Therefore, it is necessary to seek 
information about the contribution that must be made by the population, and if 
this contribution is not carried out, one must analyze why. One of the reasons for 
the contribution change in the Brazilian population is the migration situation, a 
phenomenon responsible for the possible change in the proportion of people who 
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contribute or not to the institutes, alternating this proportion even when we talk 
about where the immigrant came from or the place to where this emigrant was. 
 
Observing the data from the 2010 Census regarding the Rio Grande do Norte’s 
Seridó, there is a great discrepancy in the payment of the contribution in relation 
to the migration situation. When we consider the context of Seridó non-migrants, 
we see that 18% of them pay the contribution, but when analyzing the emigrants 
coming from Seridó who have moved to any place of Brazil except the whole of 
the Northern Semiarid, only 10% of them contribute. become an even greater 
difference when we look at the Seridó immigrants who came from every corner 
of Brazil except the whole of the Northern Semiarid, as we are talking about 21% 
of them that contribute. 
 
Therefore, this study aims to analyze the payment of the contribution to social 
security institutes in relation to the migration situation of the residents of Seridó 
Norte-Rio Grandense and the emigrants 
 
Keywords: Social security; Seridó; Migration 
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TÍTULO: ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DO EMPREGO DA INSIGNIFICÂNCIA 

À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 

Resumo 

O presente estudo possui como fim precípuo a análise da aplicação do princípio 
da insignificância à improbidade administrativa pelo Superior Tribunal de Justiça. 
De início, partiu-se da definição dos conceitos administrativos na doutrina 
específica, para só então observar o posicionamento do Poder Judiciário, sem, 
contudo, deixar de realizar os apontamentos críticos necessários. Da análise 
documental, restou elucidado o rechaço, na maior parte dos julgados, da 
aplicação da insignificância à improbidade administrativa por parte da Corte 
Superior, em observância à impossibilidade de valoração econômica do ato 
ofensivo à moralidade. Outrossim, constatou-se o prestígio conferido pelo 
entendimento majoritário à exegese do texto constitucional e da Lei de 
Improbidade Administrativa. Não obstante, o trabalho acadêmico não deixou de 
tecer críticas à oscilação subjetiva dos Ministros em casos específicos. Ao final, 
concluiu-se que a menor ou maior relevância do ato de improbidade será objeto 
da dosimetria da sanção à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, e não do 
exame de sua materialidade. 

 

  

 
Palavras-chave: Direito Administrativo. Corrupção. Improbidade Administrativa. 

TITLE: JURISPRUDENTIAL ANALYSIS OF EMPLOYMENT OF 

INSIGNIFICANCE TO ADMINISTRATIVE IMPROBITY BY THE SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Abstract 

The main purpose of this study is to analyze the application of the principle of 
insignificance to administrative misconduct by the brazilian Superior Tribunal de 
Justiça. At the outset, it was based on the definition of administrative concepts in 
the specific doctrine, only to observe the position of the Judiciary, without, 
however, failing to perform the necessary critical notes. From the empirical and 
jurisprudential analysis, it was verified the rejection, in most of the judged ones, 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2153 

 

of the application of insignificance to administrative improbity by the Superior 
Tribunal de Justiça, in observance of the impossibility of economic valuation of 
the act offensive to the morality. In addition, the study found the prestige 
conferred by the majority understanding of the exegesis of the constitutional text 
and the Law of Administrative Improbity. Nevertheless, he criticized the 
subjective oscillation of Ministers in specific cases. In the end, he concluded that 
the less or greater relevance of the act of improbity will be subject to the dosimetry 
of the sanction in the light of reasonableness and proportionality, and not the 
examination of its materiality. 
 
Keywords: Administrative Law. Corruption. Administrative Improbity. 
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TÍTULO: A inserção da criatividade nas propostas dos Cursos de Arquitetura e 

Urbanismo brasileiros 

Resumo 

Ser criativo é uma habilidade esperada de qualquer arquiteto, motivo pelo qual 
os cursos de arquitetura e urbanismo (CAU) devem promover essa habilidade 
na formação profissional, propósito que deveria estar indicado nos documentos 
referentes à sua concepção. Inserido em projeto de pesquisa que se propõe a 
entender o papel da criatividade no desenvolvimento do projeto de arquitetura 
em âmbito acadêmico e indicar modos para incentivá-la nos CAU’s brasileiros, 
esse plano de trabalho de bolsista investigou sua inserção nos projetos 
pedagógicos (PP). A partir da busca do termo ‘criatividade’ ou vocábulo com 
mesma raiz nos textos dos PP’s e ementários das respectivas disciplinas, 
procurou-se entender em que itens são encontradas referências a ela, de que 
modos e em que contextos acontece sua menção. Foram analisados 87 PP’s de 
todas as regiões do país, sendo encontradas 447 citações que continham o 
termo, majoritariamente relacionadas aos componentes curriculares e aos 
objetivos dos cursos. Tais resultados, além de serem parte estruturante da 
pesquisa maior, também podem ajudar no entendimento e na reformulação dos 
CAU’s. 
 
Palavras-chave: Criatividade; Projeto Pedagógico; Arquitetura; Urbanismo. 

TITLE: The insertion of creativity in the proposals of Brazilian architecture and 

urbanism courses. 

Abstract 

Being creative is an expected skill of any architect, which is why architecture and 
urbanism courses (CAU) should promote this skill in professional training, a 
purpose that should be stated in the documents pertaining to their design. As part 
of a research project that intends to understand the role of creativity in the 
development of the architecture project in the academic field and to indicate ways 
to encourage it in the Brazilian CAUs, this scholarship work plan investigated its 
insertion in pedagogical projects. From the search for the term 'creativity' or word 
with the same root in the texts of the PP's and ementaries of the respective 
disciplines, we tried to understand in which items are found references to it, in 
what ways and in what contexts its mention happens. A total of 87 PPs were 
analyzed from all regions of the country, with 447 citations containing the term, 
mostly related to the curricular components and the objectives of the courses. 
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These results, besides being a structuring part of the larger research, can also 
help in the understanding and reformulation of CAU's. 
 
Keywords: Creativity; Pedagogical project; Architecture; Urbanism. 
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TÍTULO: PROJETO DE IDENTIFICAÇÃO, ZONEAMENTO E GESTÃO DO 

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO NA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇU – 

MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU - RN 

Resumo 

 

O presente trabalho busca expor o projeto de iniciação científica realizado no 
município de Ipanguaçu/RN. Dessa forma, estabeleceu-se um convênio com a 
prefeitura do município para identificar, zonear e gerir o patrimônio arqueológico 
da região através de etapas crucias. A equipe do Laboratório de Arqueologia da 
UFRN – LARQ/UFRN, durante o período de execução do projeto, ainda em 
andamento, realizou uma parceria com a prefeitura do município de 
Ipanguaçu/RN, o que gerou atividades de educação patrimonial, cadastramento 
de sítios e quadriculamento de áreas que ainda serão escavadas. Cada uma 
dessas etapas é evidenciada e aprofundada para explicar a importância da 
aplicação do projeto. Durante sua execução foram cadastrados seis sítios 
arqueológicos de ocupação histórica e pré-colonial. Durante todo o processo 
buscou-se mostrar a importância dos bens arqueológicos para a comunidade, e 
de como estes poderiam ser aproveitados pelo os municípios para incrementar 
os mais diversos âmbitos, como educação, cultura e turismo. 

 
 
Palavras-chave: Vale do Açu. Patrimônio Arqueológico. Ipanguaçu. Zoneamento 

TITLE: PROJECT OF IDENTIFICATION, ZONING AND MANAGEMENT OF 

THE ARCHEOLOGICAL HERITAGE IN VALE DO AÇU ÁREA - 

IPANGUAÇU/RN TOWN. 

Abstract 

 

This projec seeks to expose the scientific initiation project carried out in the town 
of Ipanguaçu / RN. In this way, an agreement was established with the city council 
to identify, zoned and manage the archaeological heritage of the region through 
crucial stages. The Laboratory of Archeology of UFRN’s (LARQ / UFRN) team, 
during the project execution period, still in progress, held a partnership with the 
town of Ipanguaçu / RN, which generated heritage education, site registration 
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and areas that will still be excavated. Each of these steps is highlighted and 
deepened to explain the importance of project implementation. During the 
execution were registered six archaeological sites of historical and pre-colonial 
occupation. Throughout this process, we sought to show the importance of 
archaeological goods to the community and how these could be used by cities to 
increase the diversity of areas such as education, culture and tourism. 

 
 
Keywords: Açu Valley, Archaeological Heritage, Ipanguaçu, Zoning 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2158 

 

CÓDIGO: HS0535 

AUTOR: CARLA DUARTE DA COSTA SILVA 

ORIENTADOR: JULIANE VARGAS WELTER 

 

 

TÍTULO: Fantasmas do passado, dilemas do presente: a ditadura como dado 

formal da literatura brasileira do século XXI_ Plano de trabalho 3 

Resumo 

O objetivo deste relatório é discutir a respeito da ditadura militar no Brasil no livro 
Dois irmãos (2004) de Milton Hatoum. Além disso, é importante destacar a 
trajetória dos irmãos Yaqub e Omar que representam um dualismo brasileiro em 
seu desenvolvimento desigual na década de 50. Dessa forma, a relação dos 
gêmeos na narrativa é marcada pelo antagonismo e pelas imagens duplicadas 
e divergentes entre Yaqub e Omar – reiterando a figuração do duplo. É válido 
refletir também sobre a ditadura militar e entender como esse elemento e seus 
efeitos são fundamentais para a construção dos personagens, principalmente o 
professor Laval, assim como as relações sociais e a exploração os conflitos 
existentes no romance. Para realizar tal análise e estabelecer um olhar obre as 
personagens, o aporte teórico utilizado foi (Birman, 1997) para a caracterização 
do romance histórico contemporâneo. 

 
Palavras-chave: Literatura e sociedade; Ditadura Militar; Dois irmãos; Milton 

Hatoum. 

TITLE: Ghosts of the past, dilemmas of the present: dictatorship as a formal data 

of Brazilian literature of the XXI century_ Work plan 3 

Abstract 

The purpose of this report is to discuss the military dictatorship in Brazil in the 
book Two Brothers (2004) by Milton Hatoum. In addition, it is important to 
highlight the trajectory of the Yaqub and Omar brothers who represent a Brazilian 
dualism in their uneven development in the 1950s. Thus, the relationship of the 
twins in the narrative is marked by antagonism and the duplicate and divergent 
images between Yaqub and Omar - reiterating the figuration of the double. It is 
also valid to reflect on the military dictatorship and to understand how this element 
and its effects are fundamental for the construction of the characters, especially 
Professor Laval, as well as social relations and the exploitation of the conflicts 
existing in the novel. In order to make such an analysis and to establish a look at 
the characters, the theoretical contribution used was (Birman, 1997) for the 
characterization of the contemporary historical novel. 
 
Keywords: Literature and society; Military dictatorship; Two brothers; Milton Ha 
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TÍTULO: Fantasmas do passado, dilemas do presente: a ditadura como dado 

formal da literatura brasileira do século XXI_ Plano de trabalho 2 

Resumo 

O presente trabalho de Iniciação Científica tem como objetivo central articular as 
relações entre literatura e sociedade em obras literárias contemporâneas em que 
retomam a ditadura civil-militar brasileira no plano do enredo e sua internalização 
no plano formal. O projeto “Fantasmas do passado, dilemas do presente: a 
ditadura como dado formal da literatura brasileira do século XXI” é organizado 
por diferentes planos de trabalhos, assim, cada membro do grupo se 
responsabiliza por um plano em que se encaixa um eixo de pesquisa. Desse 
modo, o projeto visa desenvolver uma pesquisa sistemática, identificando, entre 
outros elementos, traços constitutivos das narrativas, levantando as principais 
questões abordadas que dialogam com a sociedade na qual estão inseridas as 
obras pesquisadas. Outro objetivo do plano do trabalho é oportunizar um 
conhecimento fora do cânone literário aos alunos de graduação, contrastando a 
escrita feminina e masculina, visando à construção e problematização de uma 
história da literatura contemporânea. A bibliografia teórica que ancora a 
discussão parte de textos que exploram desde métodos de análise, como o de 
Candido (1970), até textos que expõem estudos sobre as categorias que 
emergem do nosso corpus literário de pesquisa. A principal delas, para este 
plano de trabalho que analisa o romance K. Relato de uma Busca, de Bernardo 
Kucinski, é a Literatura de Testemunho, incorporada ao trabalho pelo texto de 
Seligmann-Silva (2005). 
 
Palavras-chave: Literatura B. C.; Ditadura Civil-Militar; Literatura de testemunho 

TITLE: Ghosts of the past, dilemmas of the present: dictatorship as a formal data 

of Brazilian literature of the 21st century 

Abstract 

The following report of Scientific Initiation has as its main goal to articulate the 
relationship between literature and society in contemporary literary works that 
reflect upon the civil-military dictatorship in Brazil, both in terms of plot and in 
terms of its internalization at the formal plan. The project "Ghosts of the past, 
dilemmas of the present: the dictatorship as a formal data of the Brazilian 
literature in 21th Century", in which this plan is part of, is organized by different 
work plans, thus each member of the group is responsible for an inquiry framed 
upon a research axis. Therefore, the project intends to develop a systematic 
research, identifying, among other elements, constitutive features of those 
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narratives, raising questions to dialogue with the society in which this works are 
constitutive. Other objective in this work plan is to develop a form of knowledge 
outside of the literary canon of graduation students, contrasting the feminine and 
masculine writings, aiming to build up and problematize a Contemporary History 
of Literature. The theoretical bibliography that supports this discussion exploits 
the analytical methods, like Candido (1970), but it also exposes categories that 
arise from our literary corpus in the research. The main one, on this work plan 
that analyze the novel K. Relato de uma Busca, of Bernardo Kucinski, is the idea 
of Testimonial Literature, which was introduced by the text of Seligmamm-Silva 
(2005). 
 
Keywords: C. B. Literature; Civil-Military Dictatorship; Literature of testimony 
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TÍTULO: VOZES DA CIDADE: REFLEXÕES SOBRE QUESTÕES URBANAS 

CONTEMPORÂNEAS 

Resumo 

 

A presente pesquisa foca nos movimentos sociais que trazem como demanda 
os problemas urbanos da cidade contemporâneos. Sendo a cidade o locus da 
formação da cidadania, a mesma deve ser pensada para as pessoas. Entretanto, 
ao se observar atentamente para as cidades atuais percebe-se o distanciamento 
das ações promovidas pelos poderes constituídos da maioria da população que 
vive de forma inadequada num ambiente que não é acolhedor. Por isso a 
pesquisa buscou dar voz aos excluídos como forma de aproximar os seus 
anseios dos profissionais que pensam e desenham as cidades à realidade que 
essas pessoas vivenciam cotidianamente. Sendo assim foram discutidas 
questões atuais que ajudam a se repensar a forma de intervir nas cidades 
contemporâneas, a partir da perspectiva dos seus usuários. Dessa forma 
levantou-se a seguinte questão: Quais as principais demandas dos movimentos 
sociais urbanos contemporâneos que devem ser consideradas ao se planejar as 
cidades, de forma a contribuir para a efetivação da justiça social? Para isso, 
foram realizadas duas rodas de conversa, sobre mobilidade urbana e 
intervenções temporárias, com o intuito de pensar as possibilidades de 
articulação das vivências e experiências de diferentes movimentos sociais 
relacionados a questões urbanas com as formas de pensar o planejamento e 
desenho urbano na cidade de Natal. Além de promover o intercâmbio entre os 
saberes teóricos e empíricos, aproximando a universidade e sociedade e 
valorizando o contexto local. 

 
 
Palavras-chave: Mobilidade urbana. Intervenções temporárias. Roda de 

conversa. 

TITLE: VOICES OF CITIES: REFLECTIONS ON CONTEMPORARY URBAN 

ISSUES 

Abstract 
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This project intends to focus on the social movements that pose as issues the 
contemporary urban problems of the city. The city is the locus of the formation of 
the citizenship, so the same one must be thought for the people. This statement 
may seem obvious, but when we observe closely for present-day cities we can 
perceive the distance from the actions promoted by the powers of the majority of 
the population who live inadequately in an environment that is not welcoming. 
That is why this research sought to give voice to the excluded people to bring 
their aspirations closer to the professionals who think and design cities. Thus, we 
discussed current issues that help to rethink the way to intervene in contemporary 
cities, from the perspective of its users. This project discusses how the postures 
of citizens facing contemporary urban issues can dialogue with urban planning 
and modify the design of cities, contributing to the realization of social justice. For 
that, two dialogue circles were held with the intention of thinking about the 
possibilities of articulating the way people live at cities and experiences of 
different social movements related to urban issues with the ways of thinking about 
urban planning and design in the city of Natal. In addition to promoting the 
exchange between theoretical and empirical knowledge, approaching the 
university and society and valuing the local context. 

 
 
Keywords: Urban mobility. Temporary interventions. Dialogue circle. 
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TÍTULO: UMA ANÁLISE SOBRE A OFERTA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REALIDADE INVESTIGADA NO 

MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN 

Resumo 

 

O presente trabalho apresenta informações referentes a uma pesquisa realizada 
por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, caracterizada como pesquisa 
qualitativa do tipo etnográfico. Seu embasamento teórico e metodológico tomou 
como aporte os seguintes referenciais: Bogdan e Biklen (1994), Brasil (2008), 
Fávero (2007), Mantoan (2006), Martins (2008), Rapoli (2010), dentre outros. 
Teve como objetivo geral identificar como se estrutura e funciona a educação 
especial nas escolas municipais da cidade de Caicó/RN e como objetivos 
específicos: identificar as ações realizadas por meio do atendimento educacional 
especializado – AEE para possibilitar a inclusão escolar dos alunos público alvo 
da educação especial e identificar as dificuldades e necessidades que se 
constituem como barreiras à organização da educação especial na cidade de 
Caicó/RN. A investigação foi realizada em sete escolas municipais de Caicó/RN, 
que possuem Salas de Recursos Multifuncionais em pleno funcionamento, por 
meio de observações e questionários aplicados com as professoras que atuam 
nas referidas salas. Por meio da análise das informações, constatou-se que o 
funcionamento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, no 
referido município ainda não apresenta as condições recomendadas, 
necessitando de ações efetivas que garantam a efetiva inclusão dos estudantes 
que integram o público alvo da educação especial. 

 
 
Palavras-chave: Educação Especial. Educação Inclusiva. Dificuldades. 

TITLE: AN ANALYSIS ON THE SPECIAL EDUCATION OFFER IN THE 

PERSPECTIVE OF INCLUSIVE EDUCATION: RESEARCHED REALITY IN THE 

MUNICIPALITY OF CAICÓ/RN 
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The present work shows information related to a research carried out through the 
Institutional Program of Scientific Initiation Grants, from the Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, characterized as a qualitative research of the 
ethnographic type. Its theoretical and methodological basis was based on the 
following references: Bogdan and Biklen (1994), Brasil (2008), Fávero (2007), 
Mantoan (2006), Martins (2008) and Rapoli (2010). The main objective of this 
study was to identify how special education is structured and operated in the 
municipal schools of the city of Caicó/RN and as specific objectives: to identify 
the actions carried out through the specialized educational service (AEE) to 
enable the inclusion of students in public education and to identify the difficulties 
and needs that constitute barriers to the organization of special education in the 
city of Caicó/RN. The research was carried out in seven municipal schools of 
Caicó/RN, which have Functional Multifunctional Resource Rooms in full 
operation, through observations and questionnaires applied with the teachers 
who work in such rooms. Through the analysis of the information, it was verified 
that the operation of special education in the perspective of inclusive education 
in the mentioned municipality still does not present the recommended conditions, 
requiring effective actions that guarantee the effective inclusion of the students 
that integrate the target public of the special education. 
 
Keywords: Special Education. Inclusive education. Difficulties. 
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TÍTULO: MEMÓRIA DA CENA POTIGUAR – preservação da memória artística 

local e democratização do acesso ao conhecimento. 

Resumo 

O território de criação do ator é um reservatório de experiências em fluxo 
contínuo. Nesse processo, as narrativas que percorrem o trabalho artístico, se 
intensificam e se reinventam no instante presente da produção poética. Esta 
pesquisa tem como pressuposto básico problematizar a prática teatral a partir do 
conceito de “caos” no processo de criação do ator. Enquanto procedimento 
metodológico, a cartografia será a propulsora de um mapeamento de 
documentos artísticos que podem ser utilizados tanto como escrita performática 
em pesquisas em arte quanto na produção de biografias que auxiliem no 
levantamento das diversas práticas teatrais que vem sendo desenvolvidas pelos 
artistas da cidade de Natal/RN. A reflexão teórica deste projeto de iniciação 
científica é acompanhada por alguns territórios criativos, a saber: intercâmbio 
com os artistas da cidade de Natal, atores, performers e dançarinos a fim de 
contribuir com a preservação da memória potiguar e democratização do acesso 
ao conhecimento. 
 
Palavras-chave: Ator, Teatro, Dançarino, Performer 

TITLE: MEMORY OF POTIGUAR SCENE - preservation of local artistic memory 

and democratization of access to knowledge. 

Abstract 

The territory of creation of the actor is a reservoir of experiences in continuous 
flow. In this process, the narratives that go through the artistic work, intensify and 
reinvent themselves in the present moment of the poetic production. This 
research has as basic assumption to problematize the theatrical practice from the 
concept of "chaos" in the process of creation of the actor. As a methodological 
procedure, cartography will be the propeller of a mapping of artistic documents 
that can be used both as performance writing in art research and in the production 
of biographies that help in surveying the various theatrical practices that have 
been developed by the artists of the city of Natal / RN. The theoretical reflection 
of this project of scientific initiation is accompanied by some creative territories, 
namely: exchange with the artists of the city of Natal, actors, performers and 
dancers in order to contribute to the preservation of the potiguar memory and 
democratization of access to knowledge. 
 
Keywords: Actor, Theater, Dancer, Performer 
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TÍTULO: O jornal A Cruz no período do ativismo político católico (1934-1937) 

Resumo 

Este relatório objetiva analisar a atuação política da Igreja Católica no contexto 
da década de 1930, por meio do exame documental do periódico A Cruz, órgão 
oficial de imprensa da Arquidiocese do Rio de Janeiro em sua versão digital. 
Sendo A Cruz, jornal detentor de um lugar de fala privilegiado, por servir a 
subdivisão católica que se avizinhava ao Distrito Federal no período estudado e 
diante da postura politicamente ativa do catolicismo frente a condução dos 
destinos políticos e sociais do Brasil, com ênfase ao Arcebispo Cardeal D. 
Sebastião Leme, verificamos grandes potencialidades de pesquisa no referido 
jornal, porta-voz arquidiocesano. Vemos no período em estudo a aproximação 
do discurso político com ao ideário fascista, protestado pelo Partido Integralista, 
sendo o referido periódico instrumento de defesa e fortalecimento político em 
torno da referida aproximação e das causas políticas e sociais do Catolicismo no 
Brasil. 
 
Palavras-chave: Igreja Católica; Jornal A Cruz; Neocristandade; Bôa Imprensa 

TITLE: The newspaper A Cruz in the period of catholic political activism (1934-

1937). 

Abstract 

This report aims to analyze the political activity of the Catholic Church in context 
of the 1930s through the documentary examination of the newspaper A Cruz, the 
official press of the Archdiocese of Rio de Janeiro in its digital version. Being A 
Cruz , with a privileged place to serve the catholic subdivision that was 
apapproach geographically the Federal District in the period studied and view of 
the politically active stance of Catholicism in the period studied and in view of the 
politically active stance of Catholicism, in the direction of the political and social 
destinies of Brazil, with emphasis on the Cardinal Archbishop Sebastião Leme, 
verified great research potential. in the said periodical instrument of defense and 
political strengthening also around the political and social citations Brazilian 
Caholicism. 
 
Keywords: Catholic Church; Newspaper A Cruz; Neocristandade; Bôa Imprensa 
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TÍTULO: Agências Reguladoras e proteção do consumidor na seara 

administrativa 

Resumo 

A presente pesquisa trata do papel da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) na consolidação dos direitos dos consumidores que utilizam 
o transporte interestadual rodoviário de passageiros. Nesse contexto, são 
abordadas as questões referentes aos aspectos assistencialista e fiscalizador de 
tal autarquia federal. O estudo do tema escolhido é importante tendo em vista 
que tal serviço é o mais utilizado no país no tocante ao transporte em massa, 
impactando diretamente na realidade social, econômica e jurídica da nação. 
Apesar disso ainda é muito incipiente o conhecimento da população em relação 
ao modo de atuação da Agência e em razão disso há um baixo envolvimento 
social. A partir da presente pesquisa objetiva-se identificar os principais pontos 
da atuação da ANTT na concretização dos direitos dos consumidores. A 
metodologia utilizada consiste em pesquisa aplicada, com abordagem hipotético-
dedutiva e qualitativa, com objetivo descritivo, propósito de propor avaliação 
formativa. Conclui-se que a ANTT possui uma atuação preventiva, interpondo 
medidas rigorosas de segurança a serem cumpridas pelos prestadores do 
serviço de transporte e também uma atuação repressiva, aplicando sanções 
administrativas aos fornecedores que desrespeitam os direitos do consumidor. 
 
Palavras-chave: Consumidor. Transporte rodoviário. Qualidade de serviços. 

TITLE: The role of the Land Transportation National Agency on the consolidation 

of the rights of the consumers who use the interstate road transportation of 

passengers. 

Abstract 

This research deals with the role of the Land Transport National Agency (LTNA) 
in the consolidation of the rights of the consumers who use the road interstate 
passengers transportation. In this context, the issues related to the assistance 
and supervision aspects of such federal authority are approached. The study of 
this subject is important considering that this is the most used service in the 
country in terms of mass transportation, impacting directly on the social, 
economic and legal reality of the nation. Despite this, the knowledge of the 
population regarding the way the Agency works is still very incipient, and because 
of this there is a low social involvement. Based on the present research, the 
objective is to identify the main points of LTNA's performance in the realization of 
consumer rights. The methodology used consists of applied research, with 
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hypothetical-deductive and qualitative approach, with descriptive goals and the 
purpose of proposing formative evaluation. It is concluded that LTNA has a 
preventive action, interposing strict security measures to be fulfilled by the 
providers of the transport service and also a repressive action, applying 
administrative sanctions to the suppliers that disrespect the consumer rights. 
 
Keywords: Consumer. Land transport. Service quality 
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TÍTULO: A atuação docente na visão de professores da educação infantil de um 

CMEI de Natal/RN 

Resumo 

O presente trabalho é fruto da pesquisa A atuação docente na educação infantil: 
cenários, possibilidades e limitações. O objetivo foi dar vez e voz aos docentes 
que atuam na educação infantil de um CMEI de Natal/RN, tendo em vista a 
importância de identificar e elucidar a realidade do pedagogo no que diz respeito 
à atuação com crianças pequenas e, consequentemente, aos desafios e 
possibilidades consoantes as condições e modos de organização do trabalho. A 
coleta de dados se deu em um Centro Municipal de Educação Infantil localizado 
no Bairro das Quintas, que atende crianças da comunidade e vizinhança. Foram 
aplicados com 11 professoras da instituição, um questionário e uma entrevista 
semiestruturada. Os aspectos destacados, pertinentes ao trabalho docente com 
as crianças pequenas, foram: a necessidade de uma relação próxima entre 
escola e família; um olhar acerca da construção da identidade e autonomia das 
crianças; as particularidades do atendimento na educação Infantil e as atividades 
pertinentes para essa etapa, além da relação afetiva estabelecida entre docente 
e criança. Em contraponto, apontaram as dificuldades institucionais, de 
infraestrutura e políticas, que interferem no desenvolvimento do trabalho. A 
pesquisa suscitou um olhar sensível para as justificativas de algumas práticas 
que são desenvolvidas com as crianças, bem como as dificuldades do cotidiano, 
sob a perspectiva docente dessa etapa de ensino. 

 
Palavras-chave: Atuação. Docência. Educação Infantil. 

TITLE: The teaching performance in the vision of teachers of the early childhood 

education of a CMEI of Natal/RN. 

Abstract 

The present work is the result of the research The teaching activity in early 
childhood education: scenarios, possibilities and limitations. The objective was to 
give time and voice to the teachers who work in the early childhood education of 
a CMEI of Natal / RN, considering the importance of identifying and elucidating 
the reality of the pedagogue with regard to the work with small children and, 
consequently, the challenges and possibilities depending on the conditions and 
modes of work organization. The data collection took place in a Municipal Infant 
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Education Center located in Bairro das Quintas, which serves children from the 
community and neighborhood. They were applied with 11 teachers of the 
institution, a questionnaire and a semistructured interview. The highlights, 
pertinent to teaching work with young children, were: the need for a close 
relationship between school and family; a look at the construction of children's 
identity and autonomy; the particularities of the attendance in the Infantile 
education and the activities pertinent for this stage, besides the affective 
relationship established between teacher and child. In contrast, they pointed out 
the institutional, infrastructure and political difficulties that interfere with the 
development of work. The research elicited a sensitive look at the justifications of 
some practices that are developed with children, as well as the difficulties of daily 
life, under the teaching perspective of this stage of teaching. 
 
Keywords: Acting. Teaching. Child education. 
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TÍTULO: A “RIBEIRA SYSTEMATIZADA”: Análise Gráfica de Transformações 

Urbanas do Bairro 

Resumo 

  
 
O bairro da Ribeira sofreu diversas modificações durante a década de 1930 em 
virtude do Plano Geral de Sistematização, proposto pelo arquiteto greco-italiano 
Giacomo Palumbo, entre 1929 e 1930. Este Plano nasce a partir da influência de 
ideais de modernização embebidos na lógica da Paris de Haussmann, a qual 
Palumbo teve contato quando cursou a Escola de Belas Artes, na França, na 
década de 1910. Esta pesquisa pretende resgatar e reconstruir o avanço da 
forma urbana do bairro entre as décadas de 1920 e 1930, tendo como motivação 
a restituição do Plano de Palumbo a partir de análise cartográfica, criando mapas 
comentados com as transformações urbanas da Ribeira. Para isso, usou-se 
também de outras fontes primárias para firmar o cruzamento de dados gráficos 
e textuais, tais como Mensagens do Governo, Resoluções da Intendência 
Municipal, Periódicos, e registros fotográficos. Além desses, nomes como 
Antoine Picon, Beatriz Piccolotto e David Harvey serviram também como 
referências para guiar e esclarecer os caminhos desta pesquisa. Por fim, 
apurando as análises e a sobreposição de dados, os resultados indicam, mesmo 
que de forma preliminar, modificações na estrutura urbana da Ribeira que 
apagam memórias inerentes à história do bairro, seja ao demolir casas para criar 
largas avenidas ou ao substituir nomenclaturas de ruas. 
 
  
 
Palavras-chave: Palumbo; transformações urbanas; Plano; modernização. 

TITLE: THE “RIBEIRA SYSTEMATIZED”: Graphic Analysis of the District’s 

Urban Transformations 

Abstract 

  
 
The district of Ribeira went through several modifications during the decade of 
1930, due to the Master Plan, created by the greek-italian architect Giacomo 
Palumbo, between 1929 and 1930. This Plan takes place in the influence of the 
modernization ideas impregnated on the logic of Haussmann’s Paris, which 
Palumbo had contact when coursed the School of Fine Arts, in France, on the 
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decade of 1910. This research intends to rescue and rebuild the advance of the 
district’s urban form between the decades of 1920 and 1930, having as motivation 
the restitution of Palumbo’s Plan from the cartographic analysis, creating 
commented maps with the Ribeira’s urban transformations. Thereunto, it was 
used, as well, other primary sources to firm the graphic and textual data crossing, 
such as Provincial Presidential Reports, Municipal Laws Resolutions, periodics, 
and photographic registers. Besides those, names such as Antoine Picon, Beatriz 
Piccolotto, and David Harvey served, as well, as a solid base as secondary 
sources to guide and clarify this research's paths. Lastly, crossing the analysis 
and the data overlapping, the results indicate, even if preliminarily, modification 
on the Ribeira’s urban structure that erases memories inherents to the district’s 
history, as when houses are demolished to create large avenues, as when 
street’s names are substituted. 
 
  
 
Keywords: Palumbo; urban transformations; Plan; modernization. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2173 

 

CÓDIGO: HS0556 

AUTOR: NAIARA MEDEIROS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: ORISON MARDEN BANDEIRA DE MELO JUNIOR 

 

 

TÍTULO: A literatura brasileiro-americana (brazuca): uma abordagem dialógica 

Resumo 

 

Este trabalho adota uma abordagem dialógica ao estudo e análise da literatura 
Brasileiro-Americana (Brazuca), tendo como base teórica os estudos de Bakhtin 
e o Círculo. Objetivamos aqui descrever as atividades realizadas durante o plano 
de trabalho A literatura brasileiro-americana (brazuca): uma abordagem 
dialógica (PIBIC UFRN 2017-2018), bem como os resultados da análise do 
primeiro romance da Literatura Brazuca, Samba Dreamers (2006), de Kathleen 
de Azevedo, no intuito de identificar as diferentes formas de os discursos de 
hifenização/ fronteira se concretizam na obra. A partir da análise da 
materialidade da obra, que revela sempre um contexto social imediato ou mais 
distante, houve a criação de duas principais categorias de análise: as palavras e 
as ações da protagonista. Dessa forma, o discurso de fronteira, tensão social em 
estar sempre “entre” duas culturas foi percebido por meio do uso de uma língua 
hibridizada e das ações da personagem em três momentos na obra em que sua 
identidade fronteiriça é afirmada. Concluímos, portanto, que o romance Samba 
Dreamers apresenta discursos de hifenização/fronteira, concretizados na obra 
por meio da fronteira linguística e da formação ideológica da personagem. 

 
 
Palavras-chave: Perspectiva dialógica. Literatura Brazuca. Discurso. Fronteira. 

TITLE: THE BRAZILIAN-AMERICAN LITERATURE: A DIALOGIC APPROACH 

Abstract 

 

This study adopts a dialogic approach to the study and analysis of Brazilian-
American literature (Brazuca), based on the theoretical framework of Bakhtin and 
the Circle. We aim to describe activities carried out during the course of the 
research plan entitled Brazilian-American (Brazuca) Literature: A Dialogical 
Approach (PIBIC UFRN 2017-2018) as well as the results of the analysis of 
Kathleen de Azevedo’s Samba Dreamers (2006), the first Brazuca novel. We 
sought to identify the different ways the hyphenation/border discourse is 
materialized in the novel. Based on the analysis of its material composition, which 
always reveals an immediate or distant social context, two main categories of 
analysis were created: the main character’s words and actions. As a result, the 
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border discourse, the social tension of being always "between" two cultures, was 
perceived through the use of a hybrid language and the actions of the character 
in three moments in the novel, in which her border identity is affirmed. We thus 
conclude that Samba Dreamers presents hyphenation/border discourses, 
materialized in the work through a linguistic border and the ideological 
development of the character. 

 
 
Keywords: Dialogical perspective. Brazuca literature. Discourse. Border. 
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TÍTULO: Imagens e imaginários de Cleópatra na obra de Plutarco e Dion Cássio 

Resumo 

O trabalho de Iniciação Científica desenvolvido entre agosto de 2017 e julho de 
2018 partiu do Projeto de Pesquisa “Imagens e imaginários de Cleópatra na obra 
de Plutarco e de Dion Cássio”. O estudo teve como objetivo a inserção na 
discussão acadêmica a respeito dos estudos da Antiguidade, mais 
particularmente o caso do Egito romano e a representação da rainha Cleópatra 
VII. As obras que serviram como fontes para esta pesquisa foram Vida de 
Antônio, de Plutarco e História Romana, de Dion Cássio, dois dos historiadores 
gregos mais antigos a tratar da vida da última rainha do Egito. Nessa perspectiva, 
os conceitos historiográficos e retóricos que nortearam a abordagem desse 
corpus foram, prioritariamente, ethos (Dominique Maingueneau), imaginário 
social (Patrick Charaudeau) e orientalismo (Edward Said e Tzvetan Todorov). 
 
Palavras-chave: Cleópatra, Plutarco, Dion Cássio, ethos, orientalismo 

TITLE: Images et imaginaires de Cléopâtre dans l'œuvre de Plutarque et de Dion 

Cassius 

Abstract 

Le travail d'Initiation Scientifique développé entre août 2017 et juillet 2018 a 
débuté à partir du Projet de Recherche "Images et imaginaires de Cléopâtre dans 
l'œuvre de Plutarque et Dion Cassius". Cette étude a eu comme but l'insertion 
dans la discussion académique concernant les études de l'Antiquité, plus 
particulièrement le cas de l'Egypte romaine et la représentation de la reine 
Cléopâtre VII. Les œuvres qui ont servi de source à cette recherche ont été Vie 
d'Antoine de Plutarque et Histoire Romaine de Dion Cassius, deux des premiers 
historiens grecs traitant de la vie de la dernière reine d'Égypte. Dans cette 
perspective, les concepts historiographiques et rhétoriques qui ont guidé 
l'approche de ce corpus ont été, principalement, l'ethos (Dominique 
Maingueneau), l'imaginaire social (Patrick Charaudeau). et l'orientalisme 
(Edward Said et Tzvetan Todorov). 
 
Keywords: Cléopâtre, Plutarque, Dion Cassius, ethos, orientalisme 
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TÍTULO: A psicologia educacional e os estágios nas áreas de Ciências Humanas 

e Linguagens: as relações teoria e prática 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as concepções dos estudantes das áreas de 
Ciência Humanas e Linguagens no que se refere aos conhecimentos da 
psicologia educacional e suas implicações nas experiências práticas vivenciadas 
nos estágios supervisionados de formação de professores. O trabalho apresenta 
aspectos metodológicos da pesquisa qualitativa. A investigação obedeceu aos 
critérios de sigilo e livre consentimento. A metodologia apresentada partiu da 
leitura bibliográfica via levantamento da produção nacional do banco de dados 
do Scielo e da Capes nos últimos cinco anos, culminando na produção de uma 
matriz de dados. Foi feita uma análise de ementas nos cursos de licenciaturas 
em linguagens e ciências humanas de uma universidade, a fim de perceber 
possíveis relações que as teorias aprendidas teriam com a prática docente. Foi 
elaborado um questionário piloto aplicado com os alunos, onde eles contribuíram 
e sugeriram melhorias para o questionário final, aplicado com licenciados das 
turmas de: Letras Português, História, Geografia e Pedagogia. Dos resultados 
pôde-se observar concepções que os discentes têm de estágio, ensino, 
aprendizagem, e relações teoria e prática, junto aos conhecimentos da 
psicologia da educação. Conclui-se, que a maioria dos estudantes percebem 
estas relações e associam às teorias e conhecimentos da psicologia da 
educação, usando-as como ferramentas para pensar sobre ensino e processos 
de aprendizagem em diferentes estágios de desenvolvimento humano. 

 
 
Palavras-chave: Formação docente. Conhecimentos psicológicos. Teoria e 

Prática. 

TITLE: EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND STAGES IN THE AREAS OF 

HUMAN SCIENCES AND LANGUAGES: THE RELATIONSHIPS THEORY AND 

PRACTICE 

Abstract 
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The objective of this work is to analyze students' conceptions of the Human 
Sciences and Languages areas with regard to the knowledge of educational 
psychology and its implications in the practical experiences experienced in the 
supervised stages of teacher training. The paper presents methodological 
aspects of qualitative research. The investigation obeyed the criteria of secrecy 
and free consent. The methodology presented was based on the bibliographical 
reading through the survey of the national production of the database of Scielo 
and Capes in the last five years, culminating in the production of a data matrix. It 
was done an analysis of menus in the undergraduate courses in languages and 
human sciences of a university, in order to perceive possible relationships that 
the theories learned would have with the teaching practice. An applied pilot 
questionnaire was elaborated with the students, where they contributed and 
suggested improvements for the final questionnaire, applied with graduates of the 
classes of: Portuguese Literature, History, Geography and Pedagogy. From the 
results it was possible to observe conceptions that the students have of stage, 
teaching, learning, and relations theory and practice, together with the knowledge 
of the psychology of education. It is concluded that the majority of students 
perceive these relationships and associate them with theories and knowledge of 
the psychology of education, using them as tools to think about teaching and 
learning. 

 
 
Keywords: Teacher training. Psychological knowledge. Theory and practice. 
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TÍTULO: O ensino e aprendizagem da música no contexto das escolas de 

educação básica no Rio Grande do Norte. 

Resumo 

Esse relatório apresenta uma pesquisa que foi desenvolvida em uma escola de 
rede básica de ensino no estado do Rio Grande do Norte, onde utilizamos a 
flauta Pífano de PVC como principal ferramenta para a musicalização dos 
alunos. Os alunos não aprenderam apenas a tocar os instrumentos, mas também 
a fabricá-los e uma iniciação musical por meio deles. Essa pesquisa é fruto de 
um projeto realizado na Escola de Música do Rio Grande do Norte (EMUFRN) 
intitulado de Laboratório de Instrumentos Artesanais no qual alunos do curso de 
Licenciatura em Música da UFRN ensinam a luteria de flautas pífanos de PVC e 
estão sempre desenvolvendo novos instrumentos. As oficinas ocorreram na 
escola Municipal Yayá Paiva da cidade de Nísia Floresta RN turma do 7° ano A 
turno vespertino sob a regência professora de música Camila Luna. Os 
resultados foram bastante satisfatórios e motivadores para a continuidade desse 
projeto, onde a aceitação dos alunos e o total empenho por parte deles, mostrou 
a importância de desenvolver novas ferramentas para o ensino e aprendizagem 
com materiais acessível a todos. 
 
Palavras-chave: Música na educação básica, Pífano PVC, novas ferramentas 

pedagógicas. 

TITLE: The teaching and learning of music in the context of schools of basic 

education in Rio Grande do Norte. 

Abstract 

This report presents a research that was developed in a school of basic education 
network in the state of Rio Grande do Norte, where we used the PVC Fife flute 
as the main tool for students' musicalization. The students did not only learn to 
play the instruments, but also to make them and a musical initiation through them. 
This research is the result of a project carried out at the School of Music of Rio 
Grande do Norte (EMUFRN) entitled Laboratory of Handicrafts in which students 
of the Licentiate degree in Music of UFRN teach the luteria of PVC flutes and are 
always developing new instruments. The workshops took place in the Municipal 
School Yayá Paiva of the city of Nísia Floresta RN class of the 7th year The 
afternoon shift under the regency music teacher Camila Luna. The results were 
very satisfactory and motivating for the continuity of this project, where students' 
acceptance and total commitment showed the importance of developing new 
tools for teaching and learning with materials accessible to all. 
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Keywords: Music in basic education, PVC Fife, New pedagogical tools 
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TÍTULO: Observação direta das audiências de custódia 

Resumo 

 

Audiência de Custódia é um mecanismo idealizado para propor uma nova visão 
sobre o processo de humanização das prisões em flagrante, ou seja, abarca 
diretamente o combate à violência contra a dignidade da pessoa humana. Neste 
sentido, o objetivo do trabalho é entender o procedimento de atuação e a 
implantação da Audiência de Custódia no Brasil, especialmente no Rio Grande 
do Norte, com ênfase na análise da efetividade funcional do projeto, como 
também observar os resultados secundários advindos da instalação deste novo 
sistema no Brasil. A justificativa para a pesquisa é o problema enfrentado pelo 
Brasil atualmente na área prisional, essencialmente nas relações com os direitos 
humanos e a guerra as drogas, revelando uma crescente cultura do 
encarceramento e um tratamento de subcidadania aos presos. A metodologia 
aplicada ao estudo tem como ponto basilar a técnica de observação direta, a 
qual dialoga com as pesquisas bibliográficas e de dados, com intuito de embasar 
o debate sobre a efetividade das Audiências de Custódia.  

 

  

 
 
Palavras-chave: Audiência de Custódia. Humanização. Dignidade. 

Subcidadania. 

TITLE: Direct Observation of Custody Hearing 

Abstract 

 

Custody hearing is a mechanism conceived to propose a new vision about the 
humane process of in flagrant imprisonment, in other words, it directly embraces 
the battle against violence against human dignity. In this way, this work aims to 
understand the procedure and implementation act of brazilian’s custody hearing, 
especially in Rio Grande do Norte, with emphasis of functional effectiveness of 
the project, as well as to observe the secondary results from the installation of 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2181 

 

this new system in Brazil. The justification for the research is the problem faced 
in Brazil in the penitentiary area, essentially in relationships with human rights 
and war on drugs, revealing a growing culture of imprisoning and a sub-
citizenship to imprisoned people. The applied methodology has as main pillar the 
direct observation technique, which dialogues with bibliographical and data 
researches, intentioning to underpin the debate about custody hearing’s 
effectiveness.  

 
 
Keywords: Custody hearing. Humanisation. Dignity. Sub-citizenship. 
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TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DAS TESES E DISSERTAÇÕES EM 

PSICOLOGIA QUE ADOTAM O REFERENCIAL HISTÓRICO-CULTURAL 

Resumo 

Este trabalho tem a intenção de contribuir com a discussão a respeito do método 
nas pesquisas de pós-graduação brasileira em Psicologia que adotam o 
referencial histórico-cultural particularmente referenciadas por L. S. Vygotsky. 
Sendo uma meta-análise, foi feito um levantamento do período entre 2010 e 
2015 nos bancos de dados CAPES e BDTD, por meio do qual foram identificados 
182 trabalhos incluídos nos critérios desta pesquisa. Partindo desse quantitativo, 
foram selecionados 51 trabalhos onde a análise de dados estava 
categoricamente coerente com o método concebido na diretriz filosófica 
Vygotskyana: o materialismo histórico-dialético. No entanto, a análise em 
profundidade ainda constata uma dissonância na apropriação dos conceitos do 
referencial histórico-cultural, o que revela uma lacuna teórica nos trabalhos que 
buscam desenvolver pesquisas sob tal orientação. 
 
Palavras-chave: histórico-cultural; método; Vygotsky. 

TITLE: SYSTEMATIZATION AND ANALYSIS OF THESES AND 

DISSERTATIONS IN PSYCHOLOGY THAT ADOPT THE HISTORICAL-

CULTURAL REFERENCE 

Abstract 

This work intends to contribute to the discussion about the method in brazilian 
postgraduate studies in Psychology that adopt the historical-cultural referential 
particularly referenced by L. S. Vygotsky. As a meta-analysis, a survey of the 
period between 2010 and 2015 was made in the CAPES and BDTD databases, 
through which 182 papers were included in the criteria of this research. Starting 
from this quantitative, 51 papers were selected where the data analysis was 
categorically coherent with the method conceived in the Vygotskya philosophical 
guideline: historical-dialectical materialism. However, the in-depth analysis still 
reveals a dissonance in the appropriation of the concepts of the historical-cultural 
referential, which reveals a theoretical gap in the works that seek to develop 
research under this orientation. 
 
Keywords: historical-cultural; method; Vygotsky. 
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TÍTULO: UMA ANÁLISE ACERCA DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL E SUA RELAÇÃO COM A EFETIVAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN 

Resumo 

Este trabalho aborda informações de uma pesquisa realizada por meio do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, caracterizada como pesquisa qualitativa do tipo 
etnográfico. Seu embasamento teórico e metodológico tomou como aporte os 
seguintes referenciais: Bogdan e Biklen (1994), Brasil (2008), Fávero (2007), 
Mantoan (2006), Martins (2008), Ropoli (2010), dentre outros. Teve como 
objetivo geral identificar como se estrutura e funciona a educação especial nas 
escolas municipais da cidade de Caicó/RN e como objetivos específicos: analisar 
de que forma a educação especial é organizada no âmbito da secretaria 
municipal de educação e identificar como se estruturam os espaços e as ações 
referentes à educação especial nas escolas municipais de Caicó/RN, 
considerando a perspectiva educacional inclusiva. A investigação foi realizada 
em vinte e três escolas municipais de Caicó/RN, localizadas na zona urbana, 
tendo como instrumentos a análise de documentos e a entrevista 
semiestruturada, realizada com gestores e professores que atuam nas Salas de 
Recursos Multifuncionais – SRM. Os resultados mostraram que, embora o 
município conte com dez SRM ainda não atende satisfatoriamente aos alunos 
que integram o público alvo da educação especial, pois nem todas estão em 
funcionamento e aquelas que estão contam apenas com um professor para 
todos os atendimentos, o que demanda medidas urgentes para garantir a 
inclusão de todos. 
 
Palavras-chave: Educação Especial. Educação Inclusiva. Organização. 

TITLE: AN ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF SPECIAL EDUCATION 

AND ITS RELATION WITH THE EFFECTIVENESS OF INCLUSIVE 

EDUCATION IN THE MUNICIPALITY OF CAICÓ/RN 

Abstract 

This work approaches information from a research carried out through the 
Institutional Scholarship Program of Scientific Initiation, from the Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, characterized as a qualitative research of the 
ethnographic type. Its theoretical and methodological basis was based on the 
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following references: Bogdan and Biklen (1994), Brasil (2008), Fávero (2007), 
Mantoan (2006), Martins (2008) and Ropoli (2010). The general objective was to 
identify how special education is structured and operated in the municipal schools 
of the city of Caicó/RN and as specific objectives: to analyze how special 
education is organized within the scope of the municipal education department 
and to identify how spaces and the actions are structured regarding special 
education in the municipal schools of Caicó/RN, considering the inclusive 
educational perspective. The research was carried out in twenty-three municipal 
schools of Caicó/RN, located in the urban zone, having as instruments the 
analysis of documents and the semistructured interview conducted with 
managers and teachers who work in the Multifunctional Resource Rooms – SRM. 
The results showed that although the city counts with ten SRMs, it still does not 
satisfactorily meet the students who are part of the target population of special 
education, since not all of them are in operation and those that are, only have 
one teacher for all the attendance, which demands measures to ensure the 
inclusion of all. 
 
Keywords: Special Education. Inclusive education. Organization. 
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TÍTULO: Mudança no uso dos conectores E, AÍ e ENTÃO em relatos de opinião 

produzidos por natalenses de diferentes faixas etárias 

Resumo 

 

Orientada pelos pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística 
variacionista, a presente pesquisa analisa quantitativamente o uso dos 
conectores E, AÍ e ENTÃO na indicação de sequenciação retroativo-propulsora 
de informações (SRPI) entre falantes natalenses. Os dados foram coletados em 
relatos de opinião produzidos em entrevistas sociolinguísticas que compõem o 
Banco de Dados de Fala-Natal (BDFN), feitas com pré-adolescentes, 
adolescentes, adultos entre 25 e 45 anos e adultos com mais de 50 anos. 
Considerou-se, além da faixa etária, o sexo dos informantes. Os resultados não 
revelaram indícios de mudança em progresso, isto é, não houve aumento 
gradual no uso do AÍ, conector mais recente, à medida que diminuía a idade dos 
informantes. A correlação entre idade e sexo também não revelou indícios de 
mudança. Os resultados apontam para uma situação de variação estável em que 
as mulheres usam mais o ENTÃO, forma prestigiada, e os homens usam mais o 
AÍ, forma desprestigiada. Pressões advindas do mercado de trabalho podem ter 
influenciado a distribuição dos conectores nos grupos etários. 

 
 
Palavras-chave: Conectores. Idade. Sexo. Mudança. Relatos de opinião. 

TITLE: Change in the usage of connectors E, AÍ and ENTÃO in opinion reports 

produced by speakers from Natal (RN/Brazil) of different age groups 

Abstract 

 

Guided by theoretical and methodological assumptions of variationist 
sociolinguistics, the present research analyzes quantitatively the usage of 
connectors E, AÍ and ENTÃO in the indication of retroactive-propeller 
sequenciation of information (RPSI) among speakers from Natal (RN, Brazil). The 
data were collected in opinion reports produced in sociolinguistic interviews taken 
from Fala-Natal Database (FNDB), with pre-adolescents, adolescents, adults 
between 25 and 45 years and adults over 50 years. Besides the age group, the 
sex of the informants was considered. The results showed no evidence of change 
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in progress, as there was no gradual increase in the usage of AÍ, the most recent 
connector, as the informants age decreased. The correlation between age and 
sex also showed no evidence of change. The results point to a situation of stable 
variation in which women use more ENTÃO, prestigious form, and men use more 
AÍ, less prestigious form. Pressures from the labor market may have influenced 
the distribution of connectors along the age groups. 

 
 
Keywords: Connectors. Age. Sex. Change. Opinion reports. 
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TÍTULO: As marcas linguísticas da ironia no gênero comentário em “O 

antagonista” 

Resumo 

 

Os discursos políticos estão presentes nas várias esferas sociais. A partir deles, 
é possível aferir o posicionamento ideológico assumido pelo locutor, observando 
o contexto e os artifícios linguísticos utilizados por ele. A ironia é um dos mais 
recorrentes. O gênero aqui analisado é o comentário de notícias em postagens 
no Facebook. O gênero comentário se encontra em diversos suportes virtuais: 
blogs, revista online, entre outros. Neste artigo, apontaremos os marcadores 
linguísticos irônicos presentes nos comentários de leitores-comentadores da 
página “O Antagonista”, alocada na rede social Facebook, focando nos dias 5, 6 
e 7 do mês de abril do ano de 2018, período correspondente aos 
desdobramentos relacionados ao mandado de prisão e à prisão efetiva do ex-
presidente do Brasil Luiz Inácio da Silva. Autores como Ortega (2006) e Brait 
(2008) assumem que há marcadores linguísticos de ironia perceptíveis ao 
interlocutor na expressão escrita. A metodologia adotada é do tipo qualitativa e 
quantitativa. O corpus examinado corresponde aos comentários às publicações 
nos períodos supracitados. Fundamentamo-nos, teoricamente, na significação 
de ironia oferecida por Maingueneau (1997) e na catalogação dos marcadores 
linguísticos e outras significações acerca da ironia, com Ortega (2006), Brait 
(2008) e Guimarães (2001). Como resultado, observamos que os comentários 
situam politicamente o locutor. 

 
 
Palavras-chave: Marcadores de ironia. Comentários no Facebook. Comentários 

políticos. 

TITLE: Les marques linguistiques de l'ironie dans le genre commentaire dans " 

l’antagoniste " 

Abstract 

Les discours politiques sont présents dans les différentes sphères sociales. 
D'eux, il est possible d’examiner le positionnement idéologique assumé par le 
locuteur, en observant le contexte et les artifices linguistiques utilisés par lui. 
L'ironie est l'un des plus récurrents. Le genre analysé ici est le commentaire des 
nouvelles sur les publications de Facebook. Le genre commentaire se trouve 
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dans plusieurs médias virtuels: blogs, magazine en ligne, entre autres. Dans cet 
article, nous signalerons les marqueurs linguistiques ironiques présents dans les 
commentaires des lecteurs-commentateurs de la page " l’antagoniste ", alloués 
dans le réseau social facebook, en se concentrant sur les jours 5, 6 et 7 avril 
2018, période correspondant aux déploiements associés à l’ordonnance 
d’incarcération et l’emprisonnement effectif de l'ancien président brésilien Luiz 
Inácio da Silva. Des auteurs comme Ortega (2006) et Brait (2008) assument qu'il 
existe des marqueurs linguistiques d'ironie perceptibles par l'interlocuteur dans 
l'expression écrite. La méthodologie adoptée est qualitative et quantitative. Le 
corpus examiné correspond aux commentaires des publications des périodes 
mentionnés. Nous nous basons théoriquement sur le sens de l'ironie offert par 
Dominique Maingueneau (1997), dans le catalogage des marqueurs linguistiques 
et d'autres significations sur l'ironie, avec Ortega (2006), Brait (2008) et 
Guimarães (2001). Comme résultats, nous observons que les commentaires 
situent pol 
 
Keywords: Marqueurs d'ironie. Commentaires dans le Facebook. Commentaires 

politi 
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE CONTEXTO DE TRABALHO E QUALIDADE DE 

SONO DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO DA REGIÃO DO TRAIRI/RN 

Resumo 

O trabalho se estabelece como um processo que abrange tanto o sujeito 
trabalhador, como as situações e condições em relação a todo o contexto de 
trabalho que o indivíduo está inserido. Na educação, as políticas públicas são 
movidas às custas da precarização do sistema educacional e da intensificação 
do trabalho docente. Portanto, essa pesquisa buscou analisar a avaliação do 
contexto de trabalho e qualidade do sono dos professores do ensino médio da 
região do Trairi. Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo 
exploratório, com abordagem quantitativa, realizado com professores do ensino 
médio das escolas estaduais da região do Trairi, no interior do Rio Grande do 
Norte. A coleta dos dados ocorreu nos meses de agosto de 2017 a maio de 2018 
e foi desenvolvida através da utilização dos seguintes questionários: Ficha de 
Identificação do Participante, Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho 
(EACT) e o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP). A maior parte 
dos professores avaliaram o contexto de trabalho como crítico/grave para os 
fatores “condições de trabalho” e “Organização do trabalho”. O fator “Relações 
socioprofissionais” foi avaliado como satisfatório pela metade dos professores. 
A maioria dos professores (69% - X² = 14,44; p < 0,05) avaliaram sua qualidade 
de sono como ruim. Não houve correlação entre o contexto de trabalho dos 
professores e a qualidade de sono. 
 
Palavras-chave: Professores; trabalho; sono; hábitos. 

TITLE: RELATIONSHIP BETWEEN WORK CONTEXT AND SLEEP QUALITY 

OF TEACHERS OF MIDDLE SCHOOL OF THE REGION OF TRAIRI / RN 

Abstract 

Work is established as a process that covers both the working subject, as well as 
the situations and conditions in relation to the entire work context that the 
individual is inserted. In education, public policies are driven by the 
precariousness of the educational system and the intensification of teaching 
work. Therefore, this research sought to analyze the evaluation of work context 
and sleep quality of high school teachers in the Trairi region. This is a cross-
sectional exploratory descriptive study, with a quantitative approach, carried out 
with high school teachers from the state schools of the Trairi region, in the interior 
of Rio Grande do Norte. Data collection took place from August 2017 to May 2018 
and was developed through the use of the following questionnaires: Participant 
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Identification Card, Work Context Assessment Scale (EACT), and the Pittsburgh 
Sleep Quality Index (IQSP). Most of the teachers evaluated the work context as 
critical / serious for the factors "working conditions" and "Work organization". The 
factor "Socioprofessional relations" was evaluated as satisfactory by half of the 
teachers. The majority of teachers (69% - X² = 14.44, p <0.05) assessed their 
sleep quality as poor. There was no correlation between the work context of the 
teachers and the quality of sleep. 
 
Keywords: Teachers; work; sleep; habits. 
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CÓDIGO: HS0596 
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TÍTULO: AS MARCAS DA IRONIA E O MECANISMO IRÔNICO EM COMÉDIAS 

BRASILEIRAS DE VERÃO, DE L. F. VERISSIMO 

Resumo 

 

A ironia é um dos recursos de heterogeneidade mostrada mais empregados em 
certos gêneros discursivos, agregando-lhes efeitos de sentido dignos de nota. 
Neste artigo, a partir da análise de um corpus constituído por cinquenta e uma 
crônicas coligidas em Comédias brasileiras de verão, de Luís Fernando 
Verissimo (2009), buscamos identificar, sistematicamente, quando o locutor (L) 
coloca em cena um enunciador (E) que adota um ponto de vista absurdo, que L 
não pode assumir (MAINGUENEAU 1997). Ou seja, procuramos identificar e 
tabular as instâncias em que posturas irônicas aparecem de forma visível nos 
mencionados textos, por meio do levantamento de aspectos e marcadores 
linguísticos. Segundo Ortega (2006), os enunciados, em conformidade com o 
contexto de uso e a intenção do locutor, apresentam marcas que podem 
constituir efeito irônico. Adotando uma abordagem qualiquantitativa, nosso 
estudo fundamenta-se nos pressupostos teóricos já tradicionais da Análise do 
Discurso de vertente francesa, mantendo diálogo com concepções de ironia mais 
recentes, como as de Guimarães (2001), Ortega (2006) e Brait (2008), dentre 
outros. 

 
 
Palavras-chave: Marcadores linguísticos. Efeito irônico. L. F. Verissimo. 

Crônicas. 

TITLE: THE MARKS OF IRONY AND THE IRONIC MECHANISM IN COMÉDIAS 

BRASILEIRAS DE VERÃO BY L. F. VERISSIMO 

Abstract 

 

Irony is one of the most recurrent resources of shown heterogeneity in certain 
discursive genres, adding to them remarkable effects of meaning. In this 
research, through a corpus constituted by 51 chronicles in Comédias brasileiras 
de verão, by Luís Fernando Verissimo (2009), we seek to analyze systematically 
when the locutor (L) brings to the enunciation scene an Enunciator (E) who 
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adopts an absurd point of view that L cannot endorse (MAINGUENEAU 1997). 
Hence, we intend to identify and tabulate the instances in which irony visibly 
appears in the aforementioned texts, by means of a mapping of linguistics 
aspects and marks. According to Ortega (2006), utterances, depending on the 
context of use and the locutor’s intention, present marks on their surface that may 
constitute ironic effect. Adopting a quali-quantitative approach, our research 
follows the traditional teachings of the French Discourse Analysis, but 
encompassing more recent views on irony, such as those found in Guimarães 
(2001), Ortega (2006) and Brait (2008), among others. 

 
 
Keywords: Linguistic marks. Ironic effects. L. F. Verissimo. Chronicles. 
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TÍTULO: Representações discursivas dos alunos do BTI no gênero de discurso 

perfil acadêmico: um olhar sobre a predicação e seus modificadores 

Resumo 

 

Ancorada nos postulados da Análise Textual dos Discursos (ATD), desenvolvida 
por Jean-Michel Adam, a presente pesquisa objetiva analisar as representações 
discursivas (Rds) que os alunos do Bacharelado em Tecnologia da Informação 
(BTI), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), constroem de 
si ao produzirem o gênero de discurso perfil acadêmico, considerando a 
categoria da predicação. Para isso, consideramos o nível semântico do texto, o 
qual nos permite compreender as Rds evocadas nele. Sendo assim, buscamos 
interpretar e identificar como esses alunos constroem tais mecanismos de si 
discursivamente por meio do gênero em questão. Nesta análise, damos ênfase 
à categoria denominada de predicação, sendo esta apoiada pelos recursos da 
modificação. Com isso, percebemos que os alunos concentram maior ocorrência 
de Rds no eixo semântico-pessoal, deixando o eixo semântico-acadêmico e 
semântico-profissional em segundo e terceiro plano, respectivamente. Tal 
predileção pode estar associada à pouca vivência dos alunos no meio acadêmico 
e profissional, além da necessidade deles se apresentarem à comunidade 
acadêmica a qual fazem parte, o que, consequentemente, demanda maior 
número de predicações no eixo semântico-pessoal e, assim, de mais Rds nele. 

 
 
Palavras-chave: Representação discursiva de si. Predicação. Gênero perfil. 

TITLE: Discursive representations of information technology students in the 

discursive gender academic profile: a look at prediction and its modifiers 

Abstract 

 

Anchored in the postulates of Textual Discourses Analysis, developed by Jean-
Michel Adam, the present research aims to analyze the discursive 
representations (Drs) that the students of the Bachelor's Degree in Information 
Technology, from Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), construct 
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themselves by producing the genre of discourse academic profile, considering 
the category of predication. For this, we consider the semantic level of the text, 
this being what allows us to understand the discursive representations (Drs) 
evoked in the text. Therefore, we seek to interpret how these students build such 
Drs of themselves discursively through the present genre. In this analysis, we 
emphasize in the category called predication, this being supported by the 
modification resources. Thereby, we realize that the students concentrate more 
occurrence of Rds on the semantic-personal axis, leaving the semantic-academic 
and the semantic-professional axises in the second and third plan, respectively. 
This predilection may be associated with the little student’s experience in the 
academic and professional world, as well as their need to present themselves to 
the academic community which they belong, that consequently demands a 
greater number of predictions in the semantic-personal axis and, thus, more Rds 
in it. 

 
 
Keywords: Discursive representation of oneself. Predication. Genre profile. 
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AUTOR: PAULA VALERIA DO NASCIMENTO MAIA 

ORIENTADOR: RENATA ARCHANJO 

 

 

TÍTULO: Ensino/Aprendizagem de línguas e globalização 

Resumo 

O Referente trabalho é um sub-eixo do projetodepesquisaintitulado:Linguagem 
e sociedade contemporânea , orientado pela professora Dra Renata Archanjo, 
que tem como objetivo geral os estudos sobre a linguagem em uso na sociedade 
contemporânea. Esse sub-eixo temcomoobjetivoespecífico 
fazerumapanhadoteóricodepesquisassobre o ensino/ aprendizagem de línguas 
e globalização , levando em consideração conceitos 
sobreoprocessodeglobalizaçãoeaimportânciadoaprendizadodeumalínguaestran
geira nos dias atuais, na tentativa de responder a pergunta motivadora: O 
conhecimento de Língua, enquanto capital linguístico e social promove 
mobilidade e transformação social? 
 
Palavras-chave: Globalização; Ensino/aprendizagem; Língua estrangeira; língua 

segunda. 

TITLE: TEACHING / LEARNING OF LANGUAGES AND GLOBALIZATION 

Abstract 

The Referring work is a sub-axis of the research project entitled: Language and 
contemporary society, guided by teacher Dra Renata Archanjo, that has as 
general objective the studies on the language in use in the contemporary society. 
That sub-axis has as specific objective to do a been hit theoretical of researches 
on the teaching / learning of languages and globalização, taking in consideration 
concepts on the globalization process and the importance of the learning of a 
foreign language in the current days, in the attempt of answering the question 
motivadora: The knowledge of Language, while linguistic and social capital 
promotes mobility and social transformation? 
 
Keywords: Globalization; teaching/learning; foreign language;second language. 
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CÓDIGO: HS0614 

AUTOR: JESSICA MARIA DA SILVA CAMPOS 
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TÍTULO: Conectores E e AÍ em narrativas de experiência pessoal produzidas por 

natalenses: mudança ou estabilidade? 

Resumo 

 

Baseada na abordagem teórica da Sociolinguística Variacionista, a presente 
pesquisa analisa o fenômeno de variação linguística ocorrente entre os 
conectores E e AÍ na função de sequenciação retroativo-propulsora de 
informações. Tais variantes foram coletadas em narrativas de experiência 
pessoal produzidas por natalenses de distintas faixas etárias e ambos os sexos. 
Essas narrativas foram extraídas de 32 entrevistas sociolinguísticas que 
integram o Banco de Dados FALA-Natal. Em síntese, os resultados não 
revelaram indícios de mudança em progresso, pois não houve aumento gradual 
de uso do conector mais recente, AÍ, com a diminuição da idade dos informantes. 
A distribuição de E e de AÍ quanto à idade e ao sexo pode ter sido motivada pela 
escolarização continuada e por pressões advindas do mercado de trabalho, o 
que aponta para uma situação de variação estável. 

 
 
Palavras-chave: Conectores. Idade. Sexo. Mudança. Estabilidade. 

TITLE: : Connectors E and AÍ in personal experience narratives produced by 

individuals from Natal/RN: change or stability? 

Abstract 

Based on the theoretical approach of Variationist Sociolinguistics, the present 
research analyzes the phenomenon of linguistic variation occurring between the 
connectors E and AÍ in the function of retroactive-propulsive sequencing of 
information. Such variants were collected in narratives of personal experience 
produced by natalenses of different age groups and both sexes. These narratives 
were extracted from 32 sociolinguistic interviews that are part of the FALA-Natal 
Database. In summary, the results showed no evidence of change in progress, 
as there was no gradual increase in use of the more recent connector, AÍ, with 
the decrease in the age of the informants. The distribution of E and AÍ in terms of 
age and sex could have been motivated by continued schooling and labor market 
pressures, which points to a situation of stable variation. 
 
Keywords: Connectors. Age. Sex. Change. Stability. 
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TÍTULO: O ato de ler como uma questão: como pensa-lo por meio de uma 

perspectiva filosófica? 

Resumo 

 

Este estudo teve por objetivo investigar a questão da leitura através da 
perspectiva de diversos autores, mas buscando principalmente entende-la 
através de um enfoque mais especificamente filosófico. Assim, por meio deste 
trabalho, pude constatar que o tema carrega indagações que são bastante 
relevantes e que, para a Filosofia, lhe é interessante não apenas como 
ferramenta para o estudo de textos filosóficos. Conquanto não tenha chegado a 
resultados conclusivos ainda, o ato de ler se pronuncia notadamente como um 
movimento singular e muito propício à reflexão. 

 
 
Palavras-chave: Leitura Filosofia Livros 

TITLE: The act of reading as an issue: how do you think it through a philosophical 

perspective? 

Abstract 

This study aimed to investigate nature from a perspective of some authors, but 
seeking understanding through a broader philosophical approach. So, through 
this work, I could see that the theme carries inquiries that are quite relevant and 
that, for a Philosophy, it is interesting not only as a tool for the study of 
philosophical texts. Although it has not yet reached conclusive results, the act of 
reading is pronounced notably as a singular movement and very conducive to 
reflection. 

 

  

 
Keywords: Reading Philosophy Books 
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TÍTULO: Literatura afro-americana e tradução pela perspectiva socioideológica 

Resumo 

Com a relevância crescente do estudo de obras literárias Afro-americanas no 
cenário brasileiro, em especial produzida por mulheres, em mente, este estudo 
analisa, por meio de uma perspectiva dialógica, a equivalência ideológica entre 
a obra The color purple (1982) de Alice Walker e duas de suas traduções para 
língua portuguesa (1982 e 2016) e verifica a presença do discurso patriarcal na 
materialidade dos texto. A análise de termos selecionados de um diálogo entre 
duas personagens, a saber, “bothering”, “tell”, “mind” e “wife”, mostrou que há 
um discurso patriarcal no texto original e que este está representado em ambas 
as traduções, ainda que com diferentes intensidades. 
 
Palavras-chave: Dialogismo. Tradução socioideológica. The color purple. 

TITLE: Socio-ideological translation through dialogism. 

Abstract 

Having the study of African-american literary works in mind, specially the ones 
from female authors, this study analyzes Alice Walker’s novel The color purple 
(1982), and two of its translations into Brazilian Portuguese (1982 and 2016). We 
analyzed the presence of patryarchal discourse in the texts’ materiality. The 
analysis of the terms “bothering”, “tell”, “mind” and “wife”, from a dialogue 
between two characters, showed us the existence of the patriarchal discourse 
both on the original text and its tranlations, which only differs in intesity between 
the two translations. 
 
Keywords: Dialogism. Socio-ideological translation. 
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TÍTULO: A REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E A 

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

Resumo 

O estudo da produção científica da História da Educação permite apresentar uma 
visão geral sobre a configuração deste campo de estudo, sendo possível, a partir 
da Lei de Lotka, detectar a produtividade dos autores, além das contribuições 
das regiões, instituições, tipos de publicações, forma de publicação e as 
temáticas mais desenvolvidas. Objetiva-se investigar a comunicação científica 
da área da Educação, particularmente da História da Educação, por meio dos 
trabalhos disponíveis na Revista Brasileira da História da Educação (RBHE). A 
metodologia para a realização da pesquisa se deu pela coleta de informações 
das 482 publicações, com o suporte dos fundamentos da análise documental de 
Bardin (2010), além da utilização dos princípios estáticos de Bussab e Morettin 
(2013, 2008) e do uso dos apontamentos de Lotka (1926). O resultado das 
análises indica que a produção nacional representa mais de 80% do corpus da 
revista, além da contribuição única por autor, que é mais de 20% acima do 
estipulado pela Lei de Lotka. Conclui-se que a revista demonstra uma grande 
dispersão entre as contribuições individuais e em coautoria, sejam elas nacionais 
ou estrangeiras, além de divergir do pressuposto por Lotka. Também é possível 
detectar temáticas principais, como “educação”, “história” e “ensino”. 

 
Palavras-chave: Comunicação científica. História da Educação. Bibliometria. 

TITLE: A BRAZILIAN JOURNAL OF HISTORY OF EDUCATION AND 

SCIENTIFIC COMMUNICATION 

Abstract 

The study of the scientific production of the History of Education allows to present 
an overview on the configuration of this field of study, being possible, from the 
Law of Lotka, to detect the productivity of the authors, besides the contributions 
of the regions, institutions, types of publications, form of publication and the most 
developed themes. The objective of this study is to investigate the scientific 
communication in the area of Education, particularly in the History of Education, 
through the works available in the Brazilian Journal of Education History (RBHE). 
The methodology for conducting the research was based on the collection of 
information from the 482 publications, supported by Bardin's documentary 
analysis (2010), as well as the use of the static principles of Bussab and Morettin 
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(2013, 2008) and the use of notes of Lotka (1926). The result of the analyzes 
indicates that the national production represents more than 80% of the 
magazine's corpus, in addition to the single contribution per author, which is more 
than 20% above that stipulated by Lotka's Law. It is concluded that the journal 
shows a great dispersion between individual and co-author contributions, be they 
national or foreign, besides diverging from the assumption by Lotka. It is also 
possible to detect major themes such as "education", "history" and "teaching". 
 
Keywords: Scientific communication. History of Education. Bibliometria. Lotka's 
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TÍTULO: História do ensino profissional no Rio Grande do Norte (1908-1957): 

acervos e fontes 

Resumo 

O presente artigo trata-se de uma pesquisa que tem como tema os Arquivos 
Escolares e a História da Educação. Nosso objetivo é analisar o arquivo da 
Escola de Aprendizes Artífices de Natal, atualmente denominada Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus 
Natal Central, como fonte para a História da Educação Profissional. Para tanto, 
discutimos sobre fontes e arquivos escolares e as suas possibilidades de 
investigação na história da educação profissional, especificamente. Para a 
elaboração deste trabalho, inicialmente, tomamos conhecimento do tipo de 
documentação presente no arquivo a ser estudado. Esse foi o primeiro desafio 
encontrado pois o arquivo não conta com ficha ou catálogo da documentação e 
possui muitos documentos que ainda estão sendo analisados e categorizados. 
Elaboramos, então, a partir do que pudemos pesquisar, uma categorização das 
fontes a partir de suas abrangências temáticas. As categorias escolhidas foram: 
livros de registro administrativo; livros de registros das turmas; cadastro de 
servidor; egressos; organização do ensino; organização institucional; 
correspondências; produções acadêmicas; processos; e fotografias. Pelo 
exposto, a análise do arquivo da Escola de Aprendizes Artífices de Natal como 
fontes à História da Educação Profissional aponta uma cartografia de 
possibilidades de pesquisa no âmbito da História das Instituições Escolares, 
história das disciplinas escolares, cultura escolar. 
 
Palavras-chave: Fontes; História da Educação Profissional; Arquivos escolares. 

TITLE: History of professional education in Rio Grande do Norte (1908-1957): 

collections and sources 

Abstract 

This article is about a research that has as its theme the School Archives and the 
History of Education. Our objective is to analyze the archives of the Escola de 
Aprendizes e Artifices de Natal, currently called the Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte, 
Campus Natal Central, as a source for the History of Professional Education. To 
do so, we discuss school sources and archives and their possibilities for research 
in the history of vocational education, specifically. For the elaboration of this work, 
initially, we became aware of the type of documentation present in the file to be 
studied. This was the first challenge encountered since the file does not have a 
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listing or documentation catalog and has many documents that are still being 
analyzed and categorized. We then elaborate, from what we could search, a 
categorization of the sources from their thematic coverage. The categories 
chosen were: administrative records books; class records books; server registry; 
graduates; organization of education; institutional organization; correspondence; 
academic productions; processes; and photos. For the above, the archival 
analysis of the School of Apprentice Crafts of Natal as sources to the History of 
Professional Education points out a cartography of research possibilities within 
the scope of the History of School Institutions, history of school subjects, school 
culture. 

  

 
 
Keywords: Sources; History of professional education; School archives. 
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TÍTULO: Sistematização de informações acerca da evolução urbana de Natal: 

Uma análise morfológica 

Resumo 

Esse relatório trata de um projeto de pesquisa acerca do estudo morfológico da 
evolução urbana da cidade de Natal, a partir de dados produzidos pelos alunos 
do 4º período do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN e de outras fontes. 
A análise morfológica consiste em estudar as transformações que ocorreram no 
tecido urbano da cidade ao longo dos anos para entender sua atual configuração. 
A pesquisa foi dividida em etapas de sistematização dos dados, 
georrefenciamento dos mapas, conversão para uso no software ArcGis e 
produção de novos mapas. A opção pela utilização do ArcGis se deu pela 
possibilidade de, ao georreferenciar os dados, gerar mapas temáticos, cruzar 
informações e possibilitar mais facilmente a consulta ao material produzido. O 
relatório apresenta resultados parciais, pois a pesquisa ainda está em 
andamento, e as perspectivas futuras. 

 

 

 
Palavras-chave: análise morfológica; evolução urbana; tecido urbano; pesquisa. 

TITLE: Systematization of information about the urban evolution of Natal: A 

morphological analysis 

Abstract 

 

This report approaches a research project about the morphological study of the 
urban evolution of the city of Natal, from the data produced by the students of the 
4th period of the Architecture and Urbanism Course at UFRN, and other sources. 
The morphological analysis consists in studying the transformations that have 
occurred in the urban fabric of the city over the years, to understand its current 
configuration. The research was divided into stages of data systematization, map 
georeferencing, conversion for use in ArcGis software and production of new 
maps. The choosing to use ArcGis was due to the possibility of, by 
georeferencing the data, generating thematic maps, crossing information and 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2204 

 

making it easier to consult the material produced. The research, which is still in 
progress, proposes the systematization of existing data produced. The report 
presents partial results, because the research is still in progress, and future 
perspectives. 

 
 
Keywords: morphological analysis; urban development; urban fabric; research. 
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TÍTULO: Efeitos de uma breve intervenção baseada em Mindfulness sobre 

habilidade Interoceptiva 

Resumo 

 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo de avaliar de que 
maneira abordagens que utilizam a integração mente-corpo podem ser utilizadas 
como ferramentas terapêuticas efetivas, com intuito de prevenir ou tratar 
enfermidades como estresse crônico, ansiedade e depressão. O Mindfulness é 
uma dessas abordagens que tem ganhado destaque por seus resultados frente 
ao alívio de dores crônicas e tratamentos de quadros depressivos. O presente 
trabalho tem como principal objetivo avaliar o impacto de uma breve intervenção 
baseada em Mindfulness na melhoria de medidas psicológicas de bem-estar, 
com foco no aprimoramento da capacidade interoceptiva. 

 
 
Palavras-chave: Mindfulness. Intervenção. Interocepção. Bem-estar. 

TITLE: Effects of a brief Mindfulness intervention on Interoceptive ability 

Abstract 

Several studies have been developed to evaluate how approaches that use mind-
body integralization can be used as effective therapeutic tools to prevent or treat 
diseases such as chronic stress, anxiety and depression. Mindfulness is one of 
those approaches that has gained prominence for its results in the relief of chronic 
pain and treatment of depressive disorders. The main objective of this study is to 
evaluate the impact of a brief intervention based on Mindfulness in the 
improvement of psychological measures of well-being, focusing on the 
improvement of interoceptive capacity. 
 
Keywords: Mindfulness. Intervention. Interoception. Well-Being. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA SONOLÊNCIA DIURNA DE PROFESSORES DO 

ENSINO MÉDIO DA REGIÃO DO TRAIRI/RN 

Resumo 

A caracterização da profissão docente se apresenta de várias formas, desde o 
tipo e quantidade de vínculos, e redes e áreas de ensino. A deterioração das 
condições de trabalho ocasionada principalmente das longas jornadas, as salas 
de aulas superlotadas, as cobranças de maior desempenho profissional e da 
dificuldade em alcançar atualizações de conteúdo e metodologias de ensino, 
acabam interferindo significativamente na redução do sono destes profissionais. 
Considerando a importância do sono sobre a saúde e desempenho profissional, 
o objetivo deste estudo foi avaliar a sonolência diurna de professores. Para isso, 
61 professores do ensino médio participaram da avaliação através de 
questionários. Os resultados evidenciaram a prevalência de 49,1% de 
sonolência diurna excessiva entre os avaliados. Ademais, 53,3% lecionam em 
no mínimo duas escolas e 6,6% em três escolas, com amostra composta de 55% 
do sexo feminino e 44% do sexo masculino, onde a sonolência se apresentou 
prevalente entre as mulheres. Estas demandas de trabalhos vinculadas a 
atividades extras e a vida social, acarretam na privação de sono que acaba 
interferindo significativamente na saúde dos mesmos, como mostrado nos 
resultados de sonolência do estudo. Portanto, o desenvolvimento de estratégias 
que possibilitem a melhora das variáveis relacionadas ao padrão de sono dos 
professores, considerando que os problemas de sono acarretam 
comprometimento da qualidade de vida e no desempenho do trabalho docente 
são viáveis. 
 
Palavras-chave: Professores, sono, saúde, sonolência diurna, privação 

TITLE: EVALUATION OF THE MIDDLE SCHOOL OF TEACHERS OF THE 

TRAIRI/RN 

Abstract 

The characterization of the teaching profession presents itself in varied forms, 
type and quantity of links, and networks and teaching areas. The deterioration of 
working conditions caused mainly by long journeys, overcrowded classrooms, 
higher professional performance fees and the difficulty in achieving content 
updates and teaching methodologies, end up interfering significantly in the 
reduction of sleep of these professionals. Considering the importance of sleep on 
health and professional performance, the objective of this study was to evaluate 
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the daytime sleepiness of teachers. For this, 61 high school teachers participated 
in the evaluation through questionnaires. The results evidenced the prevalence 
of 49.1% of excessive daytime sleepiness among those evaluated. In addition, 
53.3% taught in at least two schools and 6.6% in three schools, with a sample 
composed of 55% female and 44% male, where drowsiness was prevalent 
among women. These demands of work linked to extra activities and social life, 
lead to sleep deprivation that ends up interfering significantly in their health, as 
shown in the results of sleepiness of the study. Therefore, the observed results 
can be used to develop strategies to improve the variables related to the sleep 
pattern of teachers, considering that sleep problems lead to impairment of quality 
of life and to the performance of the teaching work and, consequently, in the 
education, in view of their important role in shaping society. 
 
Keywords: Teachers, sleep, health, daytime sleepiness, deprivation 
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TÍTULO: ARQUITETURA, URBANISMO E ESPETÁCULO 

Resumo 

Ao mesmo tempo que é produzida, a arquitetura contemporânea é estudada, 
conceituada e teorizada. A simultaneidade deste processo faz com que as 
informações compiladas sejam revistas, de modo que o que se sabe sobre a 
arquitetura contemporânea ainda esteja em construção. Para Charles Jencks, a 
implosão do mega conjunto habitacional Pruitt Igoe, em 1972, marca o fim do 
moderno. Nesse contexto, Jane Jacobs, Robert Venturi (e outros) produziram 
escritos de crítica e de teoria em que apresentavam uma nova forma de estudar 
a cidade, que marcaram seu contexto e que influenciaram os próximos 
estudiosos, como Rem Koolhaas – que até hoje tem grande importância no 
cenário mundial de arquitetura, na teoria e na prática. Leonardo Benévolo, 
Kenneth Frampton e Jeffrey Kipnis são alguns dos exemplos de escritores que 
formulam a sua própria classificação da produção arquitetônica contemporânea: 
até o presente momento, não existe um consenso sobre as classificações dentro 
da arquitetura contemporânea. Ao passo que se desvenda a teoria através da 
bibliografia internacional, se observa e analisa a prática regional. A pesquisa de 
campo na cidade de Natal levanta dados sobre arquitetos contemporâneos e 
suas obras, e como estas se relacionam com a cidade. 
 
Palavras-chave: Arquitetura Contemporânea; Classificação; Natal. 

TITLE: Architecture, urbanism and spectacle 

Abstract 

At the same time as it is produced, contemporary architecture is studied, 
conceptualized and theorized. The simultaneity of this process causes the 
compiled information to be revised, so that what is known about contemporary 
architecture is still under construction. Charles Jencks acknowledges that the 
implosion of the mega housing complex Pruitt Igoe in 1972 marks the end of 
modernism. In this context, Jane Jacobs, Robert Venturi (as well as others) 
produced writings of criticism and theory in which they presented a new way of 
studying the city. Their work marked its context and influenced the next scholars, 
like Rem Koolhaas - whom until today has great importance in the world scenario 
of practical and theoretical architecture. Leonardo Benévolo, Kenneth Frampton 
and Jeffrey Kipnis are some examples of writers who formulate their own 
classification of contemporary architectural production: until today, there is no 
consensus about the classifications within contemporary architecture. While the 
theory is revealed through international bibliography, regional practice is 
observed and analyzed in this research. Field investigation in the city of Natal 
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raises data on contemporary architects and their works, and how these relate to 
the city. 
 
Keywords: Contemporary architecture; classification; Natal. 
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TÍTULO: A imprensa e os intelectuais no governo de Juvenal Lamartine (1928-

1930) 

Resumo 

 

Em sua primeira mensagem ao Congresso Estadual do Rio Grande do Norte, o 
governador Juvenal Lamartine definiu o que ele considerava uma “Política 
Moderna”, com foco no desenvolvimento da produção, dos transportes, do 
crédito e na aplicação de princípios científicos à gestão do Estado. Dentro 
dessas ações também estava a iniciativa de realizar uma reforma na Imprensa 
Oficial para adequá-la aos ideais de sua administração. Os principais meios de 
divulgação dessas mudanças foram o jornal A Republica e a revista Cigarra, 
ambos veículos ligados ao grupo dirigente (membros do governo e intelectuais 
a eles associados). Neste trabalho analisamos esses periódicos e as mensagens 
do governador ao Congresso Estadual com o objetivo de compreender como 
Juvenal Lamartine se utilizou da imprensa como veículo de propaganda de sua 
administração e de disseminação dos valores compatíveis com a visão de mundo 
do grupo dirigente. As publicações evidenciam que, para esse grupo, os 
símbolos do progresso material que sinalizavam mudanças no estado, 
derivavam de uma administração esclarecida, a referida “Política Moderna”. Por 
meio da imprensa, Lamartine construía sua imagem pública como a de um 
homem moderno, que não tinha medo do novo, enquanto suas reformas 
serviram a um projeto conservador de manutenção de um mesmo grupo social 
no poder. 

 
 
Palavras-chave: Política. Imprensa. Natal. Rio Grande do Norte. 

TITLE: The press and the intellectuals during Juvenal Lamartine’s government 

(1928-1930) 

Abstract 

In his first message to the State Congress of Rio Grande do Norte, the governor 
Juvenal Lamartine defined what he considered to be “Modern Politics”, focusing 
on developing the production of goods, the system of transportation and credit 
and the application scientific principles on the state administration. Within those 
actions was also the initiative to reform the Official Press for suiting the ideals of 
his governance. The main advertising vehicles of those changes were the 
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newspaper A Republica and the magazine Cigarra, both linked to the ruling group 
(members of the government and associated intellectuals). In this paper, we 
analyze the newspaper, the magazine and the governor messages to the State 
Congress aiming to understand how Juvenal Lamartine utilized the press as a 
vehicle of propaganda for his administration and for the dissemination of values 
compatible with the word view of the ruling group. The publications highlight that, 
for this group, the symbols of the material progress that signaled changes on the 
State, derived from an enlightened administration, the so-called “Modern 
Politics”. By means of the press, Lamartine built his image as a modern man, that 
did not feared what’s new, whilst his reforms served the interest of a conservative 
project for maintaining the same social group in power. 
 
Keywords: Politics. Press. Natal. Rio Grande do Norte. 
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TÍTULO: Novas possibilidades para a confecção artesanal e sonificação de uma 

bateria eletrônica utilizando matéria prima e recursos tecnológicos de baixo custo 

Resumo 

A motivação deste trabalho parte da pesquisa de novas possibilidades para 
confecção artesanal de uma bateria praticável de estudo e sua respectiva 
sonificação utilizando matéria prima e recursos tecnológicos de baixo custo. O 
trabalho aqui reportado é o resultado de uma série de oficinas de 
experimentação vinculadas ao LAPER2ME – Laboratório de Percussão e 
Performance Mediada por Processos Tecnológicos da EMUFRN, coordenado 
pelo Prof. Dr. Cleber da Silveira Campos (EMUFRN). Essas oficinas visam a 
aplicação da metodologia de pesquisa sobre novas possibilidades de confecção 
de um protótipo de uma bateria eletrônica a partir da utilização de materiais de 
baixo custo, a saber: canos de pvc para a estrutura física (suporte); pads de 
madeira (do tipo compensado), espuma e borracha do tipo E.V.A. (utilizados para 
os tambores e pratos); sensores do tipo piezoelétricos para a captação e 
conversão das ações mecânicas em pulsos elétricos (tambores e pratos) 
atrelados a um módulo Arduíno, utilizado para a conversão dos sinais elétricos 
em digitais. Por fim, se estabelece a comunicação do Arduíno com um aplicativo 
(app) desenvolvido para telefones celular do tipo Smartphone, utilizados aqui 
como módulo de sonificação da bateria, através de arquivos em formato mp3. 
Como resultado, foi demonstrado, para toda comunidade em geral, os 
processos, etapas de criação, funcionalidades assim como o protótipo 
desenvolvido durante a XXIV CIENTEC 2018 – Mostra de Ciência, Tecnologia e 
Cultura da UFRN. 
 
Palavras-chave: bateria eletrônica, baixo custo, sonificação 

TITLE: New possibilities for the handmade confection and sonification of a 

practice pad drumset using raw material and low cost technological resources 

Abstract 

The motivation of this work is the research of new possibilities for the handmade 
confection of a practice pad drumset and its sonification using raw material and 
low cost technological resources. The work reported here is the result of a series 
of experimentation workshops linked to the LAPER2ME - Laboratory of 
Percussion and Performance Mediated by Technological Processes of EMUFRN, 
coordinated by Prof. Dr. Cleber da Silveira Campos (EMUFRN). These 
workshops aim at an application of research methodology about new possibilities 
of making a practice pad drumset prototype by using low cost materials: pvc pipes 
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for the physical structure (support); wooden pads (plywood type), foam and 
rubber E.V.A. type (used for drums and cymbals); piezoelectric sensors for a 
capture and conversion of mechanical actions in electric pulses (drums and 
cymbals) attached to an Arduino module, used for the conversion of electrical 
signals into digital ones. Finally, it is established a communication between the 
Arduino and an application (app) developed for Smartphone-type cell phones, 
used as the practice pad drumset sonification module, through files in mp3 
format. As a result, the processes, stages of creation, functionality and the 
prototype developed were exposed to the entire community during the XXIV 
CIENTEC 2018 - Science, Technology and Culture Exhibition of UFRN. 
 
Keywords: electronic drums, low cost, sonification 
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TÍTULO: Autoestima e sociossexualidade: diferenças entre homens e mulheres 

em razão de possuir ou não meio de transporte próprio. 

Resumo 

Encontram-se na literatura trabalhos envolvendo autoestima e parceiro 
romântico. Os resultados desses trabalhos demonstram que tanto homens 
quanto mulheres apresentam a avaliação de suas características diretamente 
relacionada à avaliação de sua autoestima. O presente estudo teve como 
objetivo verificar se a autoestima e a sociossexualidade de homens e mulheres 
sofre efeito caso o indivíduo possua ou não um meio de transporte próprio. Para 
isso, coletamos dados de 229 pessoas, 118 mulheres e 111 homens. Na 
pesquisa, cada participante recebeu um envelope com descrição de seis sujeitos 
estímulos do sexo oposto composto por três questionários; (1) 
Sociodemográfico; (2) sobre sujeitos estimulo e (3) sociossexualidade. Para 
verificar se existem diferenças significativas na autoestima e sociossexualidade 
entre homens e mulheres que tinham o seu meio de transporte próprio ou não, 
foi aplicado o teste Mann-Whitney. Os resultados indicaram que os indivíduos do 
sexo masculino que não possuem meio de transporte próprio apresentam uma 
autoestima e sociossexualidade mais baixa quando comparados aos homens 
que possuem meio de transporte próprio. Já quando comparado a autoestima e 
a sociosseualidade entre as mulheres que possuem e não possuem meio de 
transporte próprio, essa diferença não foi encontrada. Podemos inferir que, o fato 
de ter um meio de transporte próprio, é importante para aumentar o status e, 
consequentemente, o valor de mercado dos indivíduos do sexo masculino. 
 
Palavras-chave: status, consumo, automóvel, investimento, recursos. 

TITLE: Self-esteem and socio-sexuality: differences between men and women as 

a result of owning or not own means of transport. 

Abstract 

 

Literature works involving self-esteem and romantic partner are found in the 
literature. The results of these studies show that both men and women present 
the evaluation of their characteristics directly related to the evaluation of their self-
esteem. The present study had as objective to verify if the self-esteem and the 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2215 

 

sociosexuality of men and women suffers effect if the individual has or does not 
own means of transport. For this, we collected data from 229 people, 118 women 
and 111 men. In the research, each participant received an envelope with 
description of six subjects of the opposite sex consisting of three questionnaires; 
(1) Sociodemographic; (2) on stimulus subjects and (3) socio-sexuality. To verify 
if there were significant differences in self-esteem and socio-sexuality between 
men and women who had their own means of transportation or not, the Mann-
Whitney test was applied. The results indicated that males who do not have their 
own means of transport have lower self-esteem and lower socio-sexuality when 
compared to men who have their own means of transportation. When compared 
to self-esteem and partnership between women who have and do not have their 
own means of transportation, this difference was not found. We can infer that 
having a means of transport of their own is important to increase the status and, 
consequently, the market value of males. 

 
 
Keywords: status, consumption, investment, resources, behavior, automobile. 
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TÍTULO: Nos palcos e telas da cidade: Os cinemas como espaços de 

sociabilidades em Natal (1911-1929) 

Resumo 

 

Este trabalho se propõe a analisar os significados das salas de exibição 
cinematográfica da capital norte-rio-grandense durante as primeiras décadas do 
século XX. Nesse período, principalmente a partir da gestão de Alberto 
Maranhão (1900-1904), os grupos dirigentes do Estado almejavam estabelecer 
uma nova ordem urbana, e conduziram mudanças nas formas de sociabilidades. 
Os cinemas, locais de divertimento e lazer de diversos grupos sociais, passaram 
a representar o novo: as tecnologias, o progresso local e as novas ideias, 
capazes de refletir a nova condição política de uma capital de um estado 
republicano. Todavia, as reclamações acerca dos usos desses espaços revelam 
a existência de choques de valores entre as camadas altas e o público geral, 
mostrando, por exemplo, o modo como os membros do grupo governante e os 
intelectuais ligados a eles temiam à “corrupção da ordem familiar”, como se 
denominava na época. A partir dos cinemas Potytheama, Royal e Cine-Teatro 
Carlos Gomes, buscaremos estudar os diversos usos desses espaços de 
interação social e analisar como a experiência de frequentar esses 
estabelecimentos provocou divergências em torno da cidade moderna 
pretendida pelos grupos dominantes. Para tanto, examinaremos as crônicas 
publicadas no jornal “A Republica” e na revista “Cigarra”, assim como as críticas 
direcionadas aos espectadores e produtores dos filmes, veiculadas nos referidos 
periódicos. 

 
 
Palavras-chave: cidade. sociabilidades. cinemas. Natal. 

TITLE: On the stages and screens of the city: The cinemas as spaces of 

socialbilities in Natal (1911-1929) 

Abstract 

 

This paper intends to analyze the meanings of movie theaters in the capital of 
Rio Grande do Norte during the first decades of the 20th century. In this period, 
mainly in the government of Alberto Maranhão (1900-1904), the ruling groups of 
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the State sought to establish a new urban order, and led to changes in the forms 
of sociability, especially with the building of the Carlos Gomes Theater. The movie 
theaters, places of entertainment and leisure of various social groups, 
represented the new: technologies, local progress and new ideas, reflecting the 
new political condition of a capital of a republican state. However, complaints 
about the uses of these spaces reveal the existence of a shocks of values 
between the upper classes and the general public, for example, showing how the 
members of the rulling group and the intellectuals linked to them feared the 
"corruption of the family order," as it was called at the time. From the Potytheama, 
Royal and Cine-Teatro Carlos Gomes theaters, we will study the different uses 
of these spaces of social interaction and analyze how the experience of attending 
these establishments caused divergences around the modern city sought by the 
dominant groups. To do so, we will examine the chronicles published in the 
newspaper "A Republica" and in the "Cigarra" magazine, as well as criticisms 
directed to the viewers and producers of the films, published in the said 
periodicals. 

 
 
Keywords: city. socialbilities. movie theaters. Natal. 
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TÍTULO: Ansiedade: uma análise da ansiedade social e da extroversão, antes e 

pós tratamento em grupo. 

Resumo 

A terapia cognitivo-comportamental em grupo tem eficácia demonstrada na 
literatura e uso recomendado para tratamento com pacientes diagnosticados 
com transtorno de ansiedade social. A Ansiedade Social possui dois subtipos: a 
Ansiedade Social Generalizada e a Ansiedade Social de Desempenho. Assim, a 
presente pesquisa analisa os resultados de tratamento de pacientes 
identificados como pertencentes a um desses dois subtipos de grupos. Para isso 
foram usados testes aplicados antes e pós-terapia: Inventário de Fobia Social 
(SPIN); Inventário Beck de Depressão (BDI-II); Inventário Beck de Ansiedade 
(BAI); Escala de Fobia Social Liebowitz; e a Escala Fatorial de Extroversão 
(EFEx). Foi feito um teste t pareado com esses testes, e usado limiar alfa de 
0,05, corrigido por Bonferroni, para definir a significância estatística dos 
resultados. Os resultados evidenciaram a diferença das categorias de ansiedade 
social estabelecidas e necessidade de tratamentos e avaliações diferenciadas, 
além de diferenças de gênero quanto a apresentação e mudança de sintomas 
de Ansiedade Social. 
 
Palavras-chave: Ansiedade social. Gênero. Terapia em grupo. 

TITLE: Anxiety: an analysis of social anxiety and extroversion, before and after 

group treatment. 

Abstract 

Evidence of previous studies have shown that group Cognitive-Behavior Therapy 
efficacy and its recommendation as treatment to patients with the diagnosis of 
social phobia. There are two types of social anxiety: generalized social anxiety 
disorder (SAD) and specific SAD (performance only SAD). Therefore, the present 
study analyses treatment outcomes of patients diagnosed with generalized social 
anxiety disorder and specific SAD, both treated with group Cognitive- Behavior 
Therapy. In order do access treatment outcomes, before the beginning and after 
group therapy, the follow instruments were applied: Social Phobia Inventory 
(SPIN); Beck Depression Inventory (BDI-II); Liebowitz social anxiety scale; and 
Escala Fatorial de Extroversão (EFEx). Instruments results were analysed and 
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compared using t-test (0,05) and Bonferroni correction. Results show differences 
between social anxiety types and suggest the need for different evaluations and 
treatments, and also, gender differences were found considering on going social 
anxiety symptoms and their changes. 
 
Keywords: Social Anxiety. Gender. Group Therapy. 
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TÍTULO: Comunicação urbana e apropriação digital e cultural de áreas símbolos: 

Cidade Alta e Ribeira a partir de um movimento social 

Resumo 

 

Esta pesquisa objetiva analisar criticamente, sob uma perspectiva 
transdisciplinar e plurimetodológica, proposta por Nicolás Lorite (2004; 2005; 
2006; 2015), a comunicação urbana nos centros históricos da cidade do 
Natal/RN por meio do uso de equipamentos de comunicação digital, pelo 
consumo simbólico e pela produção de paisagens midiático-culturais, nos bairros 
de Cidade Alta e Ribeira, que fazem parte do Centro Histórico da cidade do Natal 
e preservam resquícios de sua memória histórica e cultural. Procedeu-se a 
cartografia pela perspectiva de Suelly Rolnik (2011) inspirada por Deleuze (1922) 
para realizar visitas semanais aos bairros, guiadas pelos voluntários do projeto 
social Chuveiro Solidário, que atuam semanalmente proporcionando banho e 
alimentação à população em situação de rua local; além da hermenêutica para 
analisar os símbolos encontrados durante as visitas, bem como o registro 
fotográfico. Foi possível concluir que a ressignificação das áreas símbolos dos 
bairros estudados acontece através dos usos que lhes são conferidos, pelo 
consumo simbólico realizado devido a produção de paisagens midiático-
culturais, comunicando assim uma urbe com base nos interesses dos atores 
sociais que ali vivem e transitam, expressivos de reapropriações e 
ressignificações de espacialidades geradoras de subjetividades e de 
sociabilidades múltiplas interrelacionadas. 

 
 
Palavras-chave: Natal. Cartografia. Chuveiro Solidário. Ressignificação. 

Reapropriação 

TITLE: Urban communication and digital and cultural appropriation of symbolic 

areas: Cidade Alta and Ribeira from a social movement 

Abstract 

 

This research aims to analyze critically, from a transdisciplinary and pluri-
meteorological perspective, proposed by Nicolás Lorite (2004; 2005; 2006; 
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2015), the urban communication in the historical centers of the city of Natal / RN 
through the use of digital communication equipment, symbolic consumption and 
the production of media-cultural landscapes in the neighborhoods of Cidade Alta 
and Ribeira, which are part of the Historic Center of the city of Natal and preserve 
remnants of its historical and cultural memory. Mapping was carried out from the 
perspective of Suelly Rolnik (2011) inspired by Deleuze (1922) to conduct weekly 
visits to the neighborhoods, guided by the volunteers of the Social Solidarity 
shower, who work weekly to provide bathing and food to the local street 
population; besides the hermeneutics to analyze the symbols found during the 
visits, as well as the photographic record. It was possible to conclude that the re-
signification of the symbolic areas of the studied districts happens through the 
uses that are given to them, by the symbolic consumption made due to the 
production of media-cultural landscapes, thus communicating a city based on the 
interests of the social actors who live there and transit , expressive of 
reappropriations and resignification of spatiality generating subjectivities and 
multiple interrelated sociabilities. 

 
 
Keywords: Natal. Cartography. Solid shower. Re-signification. Reappropriation 
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TÍTULO: O trabalho em APLs de Saúde: desafios e oportunidades no terceiro 

milênio 

Resumo 

Este estudo analisa a categoria ‘Trabalho’ em Arranjos Produtivos Locais (APLs) 
de reconhecida importância econômica e social. O estudo toma por base a noção 
de ‘Trabalho Decente’ anunciado pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), aplicado aos serviços de saúde. A metodologia inclui uma revisão 
bibliografia sobre APLs, o trabalho decente, o trabalho na saúde. A partir de 
pesquisa primária em bases de dados do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), observa a configuração espacial dos 
estabelecimentos e emprego na saúde no Brasil, com ênfase sobre o Rio Grande 
do Norte. Os resultados indicam especificidades do trabalho neste importante 
serviço básico - saúde, quando comparado às demais atividades, a exemplo da 
elevada qualificação dos profissionais e o consequente diferencial salarial. 
Conclui que o trabalho na saúde vem sendo impactado por inúmeras 
reestruturações organizacionais, tecnológicas, no papel do Estado e na forma de 
prestação do serviço. Tais transformações resultam em desafios à efetiva 
implementação da agenda do ‘Trabalho Decente’ da OIT na saúde, pois se 
configura um quadro tendente à precarização do trabalho que impacta sobre a 
qualidade, direitos e condições de trabalho. A análise quantitativa confirma uma 
expressiva concentração de estabelecimentos de saúde na região Sudeste. No 
Rio Grande do Norte, Natal é o município com maior concentração de 
estabelecimentos e de ocupações. 
 
Palavras-chave: Trabalho. Saúde. Arranjos Produtivos Locais. Natal 

TITLE: Work in Health APLs: Challenges and Opportunities in the Third 

Millennium 

Abstract 

This study analyzes the category 'Work' in Local Productive Arrangements 
(APLs) of recognized economic and social importance. The study is based on the 
notion of 'Decent Work' announced by the International Labor Organization (ILO), 
applied to health services. The methodology includes a literature review on APLs, 
decent work, health work. Based on the primary research in databases of the 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos (CNES), it observes the spatial 
configuration of health establishments and employment in Brazil, with emphasis 
on Rio Grande do Norte. The results indicate specificities of the work in this 
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important basic health service, when compared to other activities, such as the 
high qualification of professionals and the consequent wage differential. It 
concludes that health work has been impacted by innumerable organizational, 
technological, state and service rendering restructuring. Such transformations 
result in challenges to the effective implementation of the ILO's Decent Work 
agenda in health, since it configures a precarious framework for work that impacts 
on quality, rights and working conditions. The quantitative analysis confirms a 
significant concentration of health facilities in the Southeast region. In Rio Grande 
do Norte, Natal is the municipality with the highest concentration of 
establishments and occupations 

 
Keywords: Health. Local Productive Arrangements. Natal 
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TÍTULO: ENTRE MOSTRAR E SUGERIR: A EXPRESSIVIDADE DAS 

RETICÊNCIAS COMO RECURSO ESTILÍSTICO NA POÉTICA DE JORGE 

FERNANDES 

Resumo 

Ancorados em pressupostos teóricos desenvolvidos por Bakhtin (2011) e por 
Fiorin (2008), sobretudo, no que se refere a estilo e a sujeito, objetivamos 
problematizar, a partir de uma perspectiva sociodiscursiva, o rendimento 
estilístico da recorrência de reticências na poética de Jorge Fernandes (1887-
1953), consagrado poeta do modernismo potiguar. Para isso, utilizamos, como 
corpus, os quarenta poemas do Livro de Poemasde Jorge Fernandes, do qual 
selecionamos duas produções mais representativas que nos permitem verificar, 
de um modo geral, o rendimento estilístico do uso das reticências. A partir dos 
resultados obtidos, concluímos que o uso recorrente das reticências na poética 
de Jorge Fernandes indica, sobretudo, espaços vazios que permitem ao leitor 
preenchê-los por meio do recurso imagético e a desnecessidade de expressão 
do pensamento, sem espaços para preenchimentos imaginativos diversos. 
 
Palavras-chave: Rendimento estilístico das reticências. Poética de Jorge 

Fernandes. 

TITLE: BETWEEN SHOW AND SUGGEST: THE EXPRESSIVITY OF 

RETICENCES AS STYLISTIC RESOURCE IN THE POETICS OF JORGE 

Abstract 

Anchored in theoretical assumptions developed by Bakhtin (2011) and Fiorin 
(2008), especially with regard to style and to subject, we aim to problematize, 
from a sociodiscursive perspective, the stylistic yield of the recurrence of 
reticence in Jorge Fernandes' poetics (1887-1953), consecrated poet of potiguar 
modernism. For that, we will use, as a corpus, the forty poems of Livro de Poemas 
de Jorge Fernandes, and we will make a selection of more representative 
productions that allow us to verify, in a general way, the stylistic yield of use of 
suspension points. From the results obtained, we conclude that the recurrent use 
of the reticences in Jorge Fernandes' poetics indicates, above all, empty spaces 
that allow the reader to fill them through the imaginary resource and the no need 
of expression of thought, without spaces for diverse imaginative fills. 
 
Keywords: Expressivity of suspension points. Poetics of Jorge Fernandes. 
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TÍTULO: Levantamento dos conceitos e noções utilizados na obra de Roland 

Barthes de 1942 a 1961 

Resumo 

A presente pesquisa teve como objetivo delinear e trazer para nossos estudos 
as noções e os conceitos presentes nas obras de Roland Barthes com o objetivo 
de obter ao fim uma compilação ou pequeno dicionário Barthiniano. O trabalho 
apresentou como principal fonte de pesquisa as próprias obras do autor 
publicadas a partir da segunda metade do séc. XX, e mais especificamente, para 
este trabalho, o livro Le degré zéro de l’écriture ou O grau zero da escrita, 
publicado em 1953. A pesquisa utilizou métodos analíticos e interpretativos 
baseados nas publicações do autor. 
 
Palavras-chave: Roland Barthes - O grau zero da Escrita - noções - conceitos 

TITLE: Survey of the concepts and notions used in the work of Roland Barthes 

from 1942 to 1961. 

Abstract 

The present research had as objective to delineate and to bring to our studies the 
notions and concepts presents in the works of Roland Barthes with the objective 
of obtaining to the end a compilation or small Barthinian dictionary. The work 
presented as the main source of research the author 's own works published from 
the second half of the century. XX, and more specifically, for this work, the book 
Le degré zéro de l'écriture or Writing Degree Zero, published in 1953. The 
research used analytical and interpretative methods based on the author's 
publications. 
 
Keywords: Roland Barthes - Writing Degree Zero - notions - concepts 
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TÍTULO: Comparação de desempenho produtivo: Brasil, Nordeste e 

Pernambuco, entre 2002 e 2015. 

Resumo 

 

O presente relatório, utilizando como base as contas regionais do IBGE, analisa 
as tabelas produzidas, referentes aos dados do Valor Adicionado Bruto (VAB) 
segundo atividade econômica, e a participação destas atividades econômicas no 
VAB, para o Brasil, a Região Nordeste e o estado de Pernambuco. Ao se analisar 
os dados do panorama nacional são perceptíveis bons rendimentos da economia 
no início da série analisada, de 2002 até meados de 2004. Com a crise 
econômica e financeira no ano de 2009, percebe-se uma queda dos setores 
produtivos. Logo em seguida, observa-se a reação da economia no ano de 2010, 
porém, acompanhada por uma desaceleração a partir do ano de 2012, 
culminando na grave crise do ano de 2015. A economia da região Nordeste 
seguiu assim como a economia nacional mantendo bons resultados, inclusive 
sendo uma das regiões menos afetadas pela crise financeira mundial. No estado 
de Pernambuco notam-se resultados positivos com expressivos crescimentos 
principalmente na área de construção e atividades financeiras. No âmbito geral, 
os 3 objetos mantiveram uma mesma linha de padrão, apesar de algumas 
diferenças que já foram evidenciadas. 

 
 
Palavras-chave: Setor Produtivo. Brasil. Nordeste. Pernambuco. Crescimento 

econômico. 

TITLE: Comparison of productive performance: Brazil, Northeast Region and 

Pernambuco, between 2002 and 2015. 

Abstract 

 

This report, based on the IBGE's regional accounts, analyzes the tables 
produced, referring to the data of the Gross Value Added (GVA) according to 
economic activity, and the participation of these economic activities in the GVA, 
for Brazil, the Northeast Region and the state of Pernambuco. When analyzing 
the data of the national panorama, good yields of the economy can be seen at 
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the beginning of the analyzed series, from 2002 to mid-2004. With the economic 
and financial crisis in 2009, there was a drop in the productive sectors. Soon 
afterwards, the economy's reaction in 2010 is observed, however, accompanied 
by a slowdown starting in 2012, culminating in the serious crisis of 2015. The 
economy of the Northeast continued as the national economy maintained good 
results, including being one of the regions least affected by the global financial 
crisis. In the state of Pernambuco, there are positive results with expressive 
growth, mainly in the area of construction and financial activities. In the general 
scope, the 3 objects maintained the same line of pattern, despite some 
differences that have already been evidenced. 

 
 
Keywords: Productive Sectors. Brazil. Northeast. Pernambuco. Economic 

growth. 
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TÍTULO: Sistemas de Recomendação em catálogos digitais na perspectiva da 

encontrabilidade da informação: uma proposta para o catálogo do SIGAA/UFRN 

Resumo 

 

Esta pesquisa tem como foco principal compreender os Sistemas de 
Recomendação (SR) em ambientes e-commerce, e a aplicabilidade deles nos 
catálogos digitais de bibliotecas na perspectiva da Encontrabilidade da 
Informação (EI). Para seu desenvolvimento foi realizado o levantamento 
bibliográfico na literatura das áreas abordadas, com o propósito de fundamentar 
a pesquisa. Foram realizadas observações nos ambientes e-commerce de 
páginas online das livrarias Amazon e Saraiva com o intuito de assimilar as 
técnicas de recomendações aplicadas nessas plataformas. Estabeleceu-se um 
mapeamento de catálogos digitais em bibliotecas nacionais e internacionais para 
a identificação de possíveis aplicações dos SR nessas fontes de informação. Por 
fim, foi elaborado um modelo de aplicação dos SR no catálogo digital do 
SIGAA/UFRN como método de auxiliar o sujeito informacional no ambiente de 
busca. Compreendeu-se com esse trabalho que os catálogos digitais de 
bibliotecas podem aplicar os SR como ferramenta de recuperação e 
encontrabilidade da informação, além de ampliarem a disseminação da 
informação e a interação usuário/sistema. 

 
 
Palavras-chave: Sistemas de recomendação. Encontrabilidade da Informação. 

TITLE: Systems of Recommendation in digital catalogs in the perspective of the 

findability of information: a proposal for the SIGAA / UFRN catalog 

Abstract 

 

This research has as main focus to understand the Systems of Recommendation 
in e-commerces environments, and the applicability of them in the digital catalogs 
of libraries in the perspective of Information Findability. For its development was 
carried out the bibliographical survey in the literature of the areas addressed, in 
order to base the research. Observations and interactions were made in the e-
commerces environments of Amazon and Saraiva bookstores online, in order to 
assimilate the techniques of recommendations applied in these platforms. A 
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mapping of digital catalogs has been established in national and international 
libraries to identify possible applications of SRs in these information sources. 
Finally, a model of SR application was elaborated in the SIGAA / UFRN digital 
catalog as a method to assist the informational subject in the search environment. 
It was understood with this work that the digital libraries catalogs can apply SR 
as a tool for information retrieval and retrieval, as well as to increase information 
dissemination and user / system interaction. 

 
 
Keywords: Systems of Recommendation. Findability of Information. 
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TÍTULO: A formação cidadã na infância e na vida adulta 

Resumo 

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas pelo bolsista de iniciação 
cientifica do projeto de pesquisa “A formação cidadã na infância e na vida adulta. 
Desde a redemocratização do Estado Brasileiro, tem-se acentuado o debate 
sobre a cidadania no Brasil e sua amplitude. Nessa perspectiva, compreender a 
relação entre Estado, democracia e cidadania, torna-se essencial, sobretudo 
para entender o cenário de desconfiança nas instituições observado em 
pesquisas de opinião. Metodologicamente, recorremos a uma investigação 
bibliográfica, uma análise de dados quantitativos secundários e coleta de dados 
primários, estes últimos qualitativos. A pesquisa bibliográfica desenvolvida teve, 
como objetivo geral, orientar a análise da problemática a partir de literaturas 
focadas na compreensão de conceitos sólidos capazes de fazer compreender a 
relação entre cidadania e democracia. Realizou-se, ainda, leitura de dados a 
partir do Relatório Informe 2016 do Instituto Latinobarômetro. Finalmente, foram 
realizados grupos focais com jovens militantes e não militantes políticos 
(sessões distintas) sobre a temática. Observa-se como resultado que a 
construção da cidadania e a aprovação da democracia no Brasil estão inter-
relacionadas. Verificou-se que parte da desconfiança institucional pode ser 
explicada pelo processo de cidadania inconclusa, cabendo buscar entender, em 
pesquisas seguintes, demais causas. 
 
Palavras-chave: Cidadania. Democracia. Formação cidadã. 

TITLE: Citizen training in childhood and adult life 

Abstract 

The report is held as one of the activities of the research project awareness 
fellow. Since the redemocratization of the Brazilian State, the debate about 
citizenship in Brazil and its breadth has been accentuated. The perspective, 
understood as a relation between State, democracy and citizenship, becomes 
essential, especially for the understanding of the scenario of distrust in research 
institutions. Methodologically, they use a bibliographical research, an analysis of 
quantitative data and a collection of primary data, the latter qualitative ones. The 
bibliographic research had a large number of anamneses, based on a 
bibliographical analysis on the competences focused on the awareness between 
citizenship and democracy. Data was also read from the report Report 2016 of 
the Latinobarómetro Institute. Finally, groups focused on young militants and 
non-political activists (different sessions) on a theme were selected. Observing 
themselves as a result of the construction of citizenship and the approval of 
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democracy in Brazil are interrelated. It was verified that part of the institutional 
mistrust can be explained by the process of inconclusive citizenship, it being 
necessary to seek to understand, in researches, other causes. 
 
Keywords: Citizenship. Democracy. Citizen training. 
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TÍTULO: A obra do arquiteto Marconi Grevi: carreira acadêmica 

Resumo 

 

O projeto de pesquisa ‘A obra do arquiteto Marconi Grevi: carreira acadêmica’ 
consiste em uma das abordagens da investigação a obra do arquiteto. O trabalho 
teve início em 2016 e finalizou em 2018. Objetivou-se apreender informações 
acerca da Catedral Metropolitana de Natal e, posteriormente, a elaboração de 
maquete de papel da obra icônica projetada por Grevi para a cidade para ser 
montada na Cientec de 2017. Objetivou-se, por conseguinte, mostrar aos 
natalenses a relevância do arquiteto e da sua obra. Os resultados reafirmaram a 
importância de Marconi Grevi, que foi mostrada não apenas aos natalenses, 
como esperado, mas a todo o país, em um evento a nível nacional. 

 
 
Palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo. Maquete de papel. Catedral 

Metropolitana. 

TITLE: The work of the architect Marconi Grevi: academic career 

Abstract 

 

The research project ‘The work of the architect Marconi Grevi: academic career’ 
consists of one of the approaches to research the architect's work. The activity 
began in 2016 and ended in 2018. It was aimed seize information about the 
Metropolitan Cathedral of Natal and, posteriorly, the elaboration of role model of 
the iconic building designed by Grevi for the city to be build in Cientec in 2017. It 
was aimed, consequently, show the Natal’s people the relevance of the architects 
and of your built. The results reaffirmed the significance of Marconi Grevi, which 
was shown not only the Natal’s people, as expected, but to the whole country, in 
a event at the national level. 

 
 
Keywords: Architecture and Urbanism. Role model. Metropolitan Cathedral. 
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TÍTULO: Transtornos Mentais Comuns em mulheres idosas no município de 

Santa Cruz - RN 

Resumo 

Os transtornos mentais comuns (TMC) estão circunscritos na ordem de 
transtornos mentais não-psicóticos, descritos principalmente por quadros de 
insônia, fadiga, sintomas depressivos e queixas sintomáticas sem causas 
especificas sendo, dessa forma, caracterizados como incapacitantes. A primeira 
etapa do estudo consistiu na pesquisa “Mapeamento de Transtornos Mentais 
Comuns (TMC) na Atenção Básica em Santa Cruz/RN”, a qual demonstrou a 
elevada prevalência de TMC no município, com estimativa de 47,02% do total de 
202 participantes, sendo observando em sua maioria nos grupos de mulheres. 
O presente trabalho consiste no prosseguimento do referido estudo, cujos 
participantes consiste em idosas acima de 60 anos, que residem e fazem usos 
dos serviços de saúde disponíveis em Santa Cruz, cidade de pequeno porte 
localizado no Rio Grande do Norte, Brasil. Com o presente estudo espera-se 
ampliar o escopo de informações levantadas pelas pesquisas que seguem a 
mesma linha teórica na cidade, contribuindo para que se busque entender a 
relação do sofrimento, história de vida e o contexto em que as idosas estão 
imersas, permitindo, dessa maneira, para que se pense ações e politicas de 
saúde voltadas para tal público. 
 
Palavras-chave: Idosas.Transtornos Mentais Comuns. Sofrimento Mental. 

Atenção primária 

TITLE: Common Mental Disorders in Elderly Women in the Municipality of Santa 

Cruz - RN 

Abstract 

Common mental disorders (CMD) are limited in the order of non-psychotic mental 
disorders, characterized mainly by insomnia, fatigue, depressive symptoms and 
symptomatic complaints without specific causes and are therefore characterized 
as incapacitating. The first stage of the study consisted of the research "Mapping 
of Common Mental Disorders (CMD) in Primary Care in Santa Cruz/RN", which 
demonstrated the high prevalence of CMD in the city, with an estimated 47.02% 
of the total of 202 participants , being observed in the majority in the groups of 
women. The present study consists of the continuation of the aforementioned 
study, whose participants consists of elderly female subjects over 60 years of age 
residing and making use of available health services in Santa Cruz, a small city 
located in Rio Grande do Norte, Brazil. With the present study we hope to 
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broaden the scope of information raised by the researches that follow the same 
theoretical line in the city, helping to understand the relationship of suffering, life 
history and the context in which the elderly women are emerging, in this way, to 
think about health policies and actions aimed at such a public. 
 
Keywords: Elderly.Common Mental Disorders. Mental Suffering, primary health 

care 
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TÍTULO: Adequação dos cardápios implantados nos Equipamentos públicos 

frente à agenda pública para redução de fatores de risco advindos da má 

alimentação 

Resumo 

O Programa Restaurante Popular compõe uma das políticas públicas de acesso 
à alimentação e a garantia de segurança alimentar ofertando alimentação 
saudável, nutricionalmente balanceadas, comercializadas a preços acessíveis e 
produzidas de maneira segura, garantindo segurança alimentar .Com a mulher 
no mercado de trabalho, e a falta de tempo para o preparo dos alimentos surge 
a necessidade de realizar refeições fora de casa, e os alimentos saudáveis são 
substituídos por industrializados aumentando a ingestão calórica e contribuindo 
no sobrepeso e obesidade e o surgimento das Doenças Crônicas não 
Transmissíveis. O objetivo do trabalho foi avaliar as refeições oferecidas no 
restaurantes popular do RN. Foi avaliado qualitativamente e quantitativamente 
os cardápios do mês de Janeiro de 2017 conforme as exigências do PAT, DRI/ 
2010 e o Guia Alimentar para População Brasileira. Embora com baixa 
frequência o cardápio oferece em suas preparações alimentos ultraprocessados. 
Foram encontrados valores médio semanal mínimo e máximo, respectivamente: 
energia 343 Kcal e 565 Kcal,49% e 71% de carboidratos, proteína 19% e 30%, 
lipídeos 14% e 28%, gordura saturada 3% e 4%. Os micronutrientes avaliados 
foram cálcio, Ferro, sódio, vitamina A e C. O cálcio em apenas duas semanas 
atingiu valores superiores a DRI, todas as semanas a oferta de Ferro foram 
inferiores ao determinado, vitamina A apenas uma semana obteve média 
satisfatória, o sódio e as fibras em todas as semanas ultrapassou os limites 
 
Palavras-chave: segurança alimentar, restaurante popular, cardápios 

TITLE: Nutritional evaluation of meals offered in popular restaurants:a study in 

the RN 

Abstract 

The Popular Restaurant Program comprises one of the public policies for access 
to food and the guarantee of food security by offering healthy, nutritionally 
balanced food, commercialized at affordable prices and produced safely, 
ensuring food security. With women in the labor market, and the lack of time to 
prepare food arises the need to perform meals outside the home, and healthy 
foods are replaced by industrialized increasing caloric intake and contributing to 
overweight and obesity and the emergence of chronic noncommunicable 
diseases. The objective of the study was to evaluate the meals offered in the 
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popular RN restaurants. The menus of the month of January of 2017 were 
evaluated qualitatively and quantitatively according to the requirements of PAT, 
DRI / 2010 and the Food Guide for Brazilian Population. Although with low 
frequency the menu offers in its preparations foods ultraprocessados. The mean 
and minimum weekly values were 343 kcal and 565 kcal, 49% and 71% 
carbohydrates, protein 19% and 30%, lipids 14% and 28%, saturated fat 3% and 
4%. The evaluated micronutrients were calcium, iron, sodium, vitamin A and C. 
Calcium in only two weeks reached values higher than DRI, every week the 
supply of iron were lower than determined, vitamin A only one week obtained 
satisfactory mean, sodium and the fibers in every week exceeded the established 
limits vitamin C acquired enough in a week. In general, the results found are 
unsatisfactory when compared to the established param 
 
Keywords: food security,menu, popular restaurant. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO SEMIÁRIDO POTIGUAR E 

VULNERABILIDADES AMBIENTAIS, SOCIAIS, ECONÔMICAS E POLÍTICAS 

DA POPULAÇÃO RURAL 

Resumo 

Caracterizada pela irregularidade e a escassez dos regimes pluviométricos 
anuais e, sobretudo, nos períodos de estiagem prolongada, a questão hídrica no 
Semiárido brasileiro tem sido historicamente eleita como a principal causa das 
problemáticas regionais. As proposições de intervenção do poder público, desde 
o final do século XIX, são concentradas na chamada "solução hidráulica", tendo 
por base as obras de engenharia de armazenamento de água na superfície, de 
aproveitamento das águas do subsolo e uso da irrigação para superação das 
limitações no desenvolvimento regional. A constatação de frustração das 
políticas de combate à seca e de modernização econômica conservadora 
motivaram a atuação política de novos atores sociais que passaram a defender 
alternativas baseadas na sustentabilidade do desenvolvimento, disputando os 
processos de formulação de políticas públicas a partir da perspectiva da 
convivência com o Semiárido. O artigo apresenta resultados da pesquisa 
desenvolvida na UFRN, cujo objetivo é apreender e analisar as políticas públicas 
do Governo Federal para a redução de vulnerabilidades sociais,econômicas e 
ambientais no Semiárido brasileiro nesse início do Século XXI, apreendendo 
sobre os tipos de vulnerabilidades que atingem a população sertaneja 
caracterizando o cenário potiguar contemporâneo. A partir de estudos 
documentais e bibliográficos é possível identificar alguns fatores condicionantes 
de avanços,limites e desafios na implantação de programas sociais no RN. 
 
Palavras-chave: Caracterização do Semiárido. Políticas Públicas no Semiárido 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE SEMIARIUM POTIGUAR AND 

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL VULNERABILITIES 

OF THE RURAL POPULATION. 

Abstract 

Characterized by the irregularity and scarcity of annual pluviometric regimes and, 
especially, in periods of prolonged drought, the water issue in the Brazilian semi-
arid region has historically been chosen as the main cause of regional problems. 
Since the end of the 19th century, public power intervention proposals have been 
concentrated in the so-called "hydraulic solution", based on the engineering 
works of surface water storage, the utilization of underground water and the use 
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of irrigation for overcoming limitations in regional development. The frustration of 
policies to combat drought and conservative economic modernization motivated 
the political action of new social actors who started to defend alternatives based 
on the sustainability of development, disputing the processes of formulation of 
public policies from the perspective of living with the Semi-arid. The article 
presents results of the research developed at UFRN, whose objective is to 
apprehend and analyze public policies of the Federal Government to reduce 
social, economic and environmental vulnerabilities in the Brazilian semi-arid 
region at the beginning of the 21st Century, learning about the types of 
vulnerabilities that affect a sertaneja population characterizing contemporary 
potiguar scenery. From documentary and bibliographical studies it is possible to 
identify some conditioning factors of advances, limits and challenges in the 
implantation of social programs in the RN. 
 
Keywords: Characterization of the Semiarid. Public Policies in the Semi-Arid. 
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TÍTULO: Expansão urbana e vulnerabilidade socioeconômica nos Centros Sub-

Regionais do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

Em decorrência do fenômeno da expansão urbana, causado pela dinâmica cada 
vez maior da sociedade, e as consequentes vulnerabilidades inerentes ao 
processo, o presente artigo tem como objetivo analisar a configuração da 
vulnerabilidade socioeconômica nos Centros Sub-Regionais do Rio Grande do 
Norte - Açu, Caicó, Currais Novos e Pau dos Ferros. Por meio da construção da 
cartografia da vulnerabilidade dos munícipios, feita com dados coletados do 
censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE, foi possível produzir os níveis 
da vulnerabilidade segundo os setores censitários e, assim, identificar os fatores 
que influenciam de forma positiva ou negativa na configuração da 
vulnerabilidade. 

 
 
Palavras-chave: EXPANSÃO URBANA; VULNERABILIDADE 

SOCIOECONÔMICA; CENTRO SUB-REGIONAL. 

TITLE: Urban Expansion and Socio-economic Vulnerability in the Sub-Regional 

Centers of Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

Due to the phenomenon of urban expansion in cities, caused by the increasing 
dynamics of society, and the consequent inherent vulnerabilities to the process, 
this article aims to analyze the configuration of socioeconomic vulnerability in the 
Sub-Regional Centers of Rio Grande do Norte- Açu, Caicó, Currais Novos and 
Pau dos Ferros. Through the construction of cartography of the vulnerability of 
the municipalities, made with data collected from the 2010 census of IBGE, it was 
possible to produce the levels of vulnerability in the census tracts and thus to 
analyze the relation of factors that influence positively or negatively in the 
configuration of vulnerability. 
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Keywords: URBAN EXPANSION; SOCIOECONOMIC VULNERABILITY; SUB-

REGIONAL CENTER. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONTEXTO DE TRABALHO DE PROFESSORES 

DO ENSINO MÉDIO DA REGIÃO DO TRAIRI/RN 

Resumo 

Estudos vêm mostrando que a eficácia do trabalho dos professores tem 
diminuído seriamente, acompanhado do aumento do desgaste e problemas 
psicológicos, sendo determinado por variáveis tais como o baixo salário, más 
condições e sobrecarga de trabalho. Esse estudo objetivou avaliar o contexto de 
trabalho dos professores do ensino médio da rede pública da região do Trairi do 
Rio Grande do Norte. Participaram desse estudo, 61 professores de ambos os 
sexos de 8 escolas. Os dados foram coletados por meio dos questionários: Ficha 
de identificação do participante e Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho 
que buscou avaliar os fatores 1)condições e 2)organização do trabalho e 3) 
relações socioprofissionais. Verificou-se uma média de idade de 39,72 ± 9,17 
anos entre os participantes sendo a maioria (53%) do sexo masculino. 53% dos 
professores exercem suas atividades em duas escolas e os outros 40% possuem 
apenas um vínculo empregatício. Na avaliação de saúde, 43% relataram possuir 
algum problema de saúde. Encontramos uma alta prevalência de professores 
que avaliaram os fatores Condições de trabalho (72%) e Organização do 
trabalho (61%) como crítico/grave, já o fator Relações Socioprofissionais foi 
considerado satisfatório (54%). Diante dos nossos resultados e considerando as 
limitações do estudo, salientamos a importância de realizar novos estudos a fim 
de contribuir para o melhor conhecimento das variáveis contextuais envolvidas 
na relação entre saúde e trabalho dos professores. 
 
Palavras-chave: Contexto de trabalho; Professores; Saúde do Trabalhador. 

TITLE: EVALUATION OF THE CONTEXT OF WORK OF TEACHERS OF THE 

MIDDLE SCHOOL OF THE REGION OF TRAIRI / RN 

Abstract 

Studies have shown that the effectiveness of teachers' work has seriously 
diminished, accompanied by increased work-related strain and psychological 
problems, which are determined by variables such as low pay, poor working 
conditions and overwork. This study aimed to evaluate the work context of high 
school teachers in the public schools of the Trairi region of Rio Grande do Norte. 
Sixty-one teachers of both sexes from eight schools participated in this study. 
The data were collected through the questionnaires: Participant identification 
questionare and Work Context Assessment Scale that sought to assess factors 
1) conditions and 2) work organization and 3) socio-professional relationships. A 
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mean age of 39.72 ± 9.17 years was found among the participants, the majority 
(53%) being male. 53% of teachers work in two schools and the other 40% have 
only one employment relationship. In the health evaluation, 43% reported having 
a health problem. We found a high prevalence of teachers who evaluated the 
factors Working conditions (72%) and Work organization (61%) as critical / 
severe, and the Socioprofessional Relations factor was considered satisfactory 
(54%). Considering our results and considering the limitations of the study, we 
emphasize the importance of conducting new studies in order to contribute to a 
better knowledge of the contextual variables involved in the relationship between 
health and work of teachers. 
 
Keywords: Context of work; Teachers; Worker's health. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2243 

 

CÓDIGO: HS0715 

AUTOR: MELISSA FERNANDES MARINHO DE SOUZA 

ORIENTADOR: ALEXANDRO BARBOSA 

 

 

TÍTULO: EFICIÊNCIA INTER-TEMPORAL DE CUSTOS E COBERTURA DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS POR CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUAS E ESGOTOS NO BRASIL 

Resumo 

Os serviços de abastecimento de água e esgotos são de importância indiscutível, 
pois através deles que muitas doenças são erradicadas e outras são evitadas, 
sendo assim é de total interesse por parte da população, que é a maior 
beneficiada com esse serviço, conhecer como está configurado o cenário das 
prestadoras dos serviços no Brasil. Nesse sentindo, o presente estudo tem como 
objetivo estimar o escore de eficiência dinâmica das operadoras de serviços de 
água e esgoto através da Análise Envoltória de Dados ( DEA - Data Envelopment 
Analysis) a partir do modelo aditivo SuperSBM denominado Dynamic Slack 
Based Model (DSBM).A pesquisa contempla o âmbito descritivo e quanto a 
abordagem caracteriza-se como quantitativa. Foram levantados dados a partir 
da Séria Histórica do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento – SNIS 
durante o período de 2012 a 2016 de 47 operadoras de água e esgoto por 
configuraram o regime de sociedades anônimas. Utilizou-se como output o 
volume faturado de água e esgoto e como input considerou-se a Despesa com 
Pessoal, Despesa com Produtos Químicos, Despesa com Energia Elétrica e 
Despesa com Serviços de Terceiros.A despesa com pessoal foi a despesa com 
maior concentração de montante financeiro e assim aquela que deve-se ter uma 
maior gestão em relação ao volume faturado. Como resultados tem-se que 
41,9% das empresas estudadas estão classificadas com o desempenho 
excelente e o restante 58,1% estão dividas em muito bom, bom, razoável e fraco. 
 
Palavras-chave: Abastecimento de Água e Esgoto. DSBM. Eficiência 

Econômica. 

TITLE: The Use of Data Envelopment Analysis in the Measurement of Efficiency 

of Basic Sanitation Companies in Brazil 

Abstract 

Water and sewage services are of undoubted importance in any nation, because 
through them many diseases are eradicated and others are avoided, so it is of 
total interest on the part of the population, who is the greatest beneficiary of this 
service, to know as it is configured the scenario of the providers of these services 
in Brazil. In this sense, the main objective of this study is to estimate the dynamic 
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efficiency score of water and sewage service operators through Data 
Envelopment Analysis (DEA) from the SuperSBM additive model Dynamic Slack 
Based Model (DSBM )). The research contemplates the descriptive scope and 
the approach is characterized as qualitative. Data were collected from the 
Historical Serial of the National Sanitation Information System - SNIS during the 
period from 2012 to 2016 of 47 water and sewage operators for setting up the 
joint stock regime. The billed volume of water and sewage was used as output 
and as input was considered Personnel Expenditure, Chemical Expenses, 
Expenditure on Electric Energy and Expenses with Third Party Services. 
Personnel expenses were considered as the expense with the highest 
concentration of financial amount and thus the one that should have a greater 
management in relation to the billed volume. As a result, 41.9% of the companies 
studied are classified with excellent performance and the remaining 58.1% are 
divided into very good, good, reasonable and weak. 

 
Keywords: Water Supply. Sewage Supply. DSBM. Economic Efficiency. 
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TÍTULO: Fantasmas do passado, dilemas do presente: a ditadura como dado 

formal da literatura brasileira do século XXI_ Plano de trabalho 4 

Resumo 

A partir dos estudos sobre o contexto sócio-histórico da ditadura civil-militar 
brasileira de 1964-1985 e das pesquisas teóricas acerca do cenário das letras 
brasileiras na contemporaneidade, este projeto de pesquisa, intitulado Fantamas 
do passado, dilemas do presente: a ditadura como dado formal da Literatura 
Brasileira do século XXI, que teve início no semestre letivo de 2017.2, sendo este 
trabalho referente ao semestre de 2018.1, busca articular as relações entre 
literatura e sociedade. Possibilitando um conhecimento para além do cânone 
literário, buscamos entender a construção e a problematização de uma história 
da literatura contemporânea. Apresentamos, neste relatório, os resultados 
parciais desde o desenvolvimento de nossa pesquisa. Sobre estes resultados, 
atingidos a partir do plano de trabalho, podemos constatar o trauma, a memória 
e o esquecimento que geram a alucinação e o isolamento na protagonista do 
romance Benjamim (1995), do escritor Chico Buarque, foco desta investigação. 
Embasados em Benjamin (1994), Ginzburg (2012) e Seligmann-Silva (2003; 
2005), relacionando literatura e sociedade, descrevemos a posição do narrador 
e investigamos como se constrói de forma circular a narrativa do fim da 
personagem ora focalizada. Dessa maneira, são exploradas as ligações entre a 
alucinação e o isolamento para apresentar a construção da fuga do real neste 
romance contemporâneo. 
 
Palavras-chave: Benjamim; Chico Buarque; Literatura Brasileira; Ditadura civil-

militar 

TITLE: Ghosts of the past, dilemmas of the present: dictatorship as a formal data 

of Brazilian literature of the 21st century 

Abstract 

Based on the studies on the socio-historical context of the Brazilian civil-military 
dictatorship of 1964-1985 and the theoretical researches on the scenario of 
Brazilian letters in contemporary times, this research project, entitled Fantamas 
do past, dilemmas of the present: dictatorship as formal data of the Brazilian 
Literature of the XXI century, which began in the academic semester of 2017.2, 
this work referring to the semester of 2018.1, seeks to articulate the relations 
between literature and society. Enabling knowledge beyond the literary canon, 
we seek to understand the construction and problematization of a history of 
contemporary literature. We present, in this report, the partial results since the 
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development of our research. On these results, we can observe the trauma, 
memory and forgetfulness that generate hallucination and isolation in the 
protagonist of the novel Benjamim (1995), by the writer Chico Buarque, the focus 
of this investigation. Based on Benjamin (1994), Ginzburg (2012) and Seligmann-
Silva (2003, 2005), relating literature and society, we describe the position of the 
narrator and investigate how to construct in a circular way the narrative of the end 
of the character now focused. In this way, the connections between hallucination 
and isolation are explored to present the construction of the escape from the real 
in this contemporary novel. 
 
Keywords: Benjamim; Chico Buarque; Brazilian literature; Civil-military dictator 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2247 

 

CÓDIGO: HS0723 

AUTOR: LAELSON VICENTE FRANCISCO 

ORIENTADOR: AZEMAR DOS SANTOS SOARES JUNIOR 

 

 

TÍTULO: "Marchando com muito garbo e correcção": a disciplinarização de 

corpos na Escola de Aprendizes Marinheiro na cidade do Natal 

Resumo 

 

Objetivamos analisar neste trabalho a formação e os anos iniciais de 
funcionamento da Companhia de Aprendizes Marinheiros, na Província do Rio 
Grande do Norte, na segunda metade do século XIX. Delimitamos para esta 
pesquisa o intervalo de tempo compreendido entre os anos de 1872 a 1890. Essa 
instituição foi criada por decreto número 5181, de 16 de dezembro de 1872, 
tendo a sua abertura oficial no dia 12 de agosto de 1873. Sua função esteve 
atrelada à formação do corpo nacional para a Marinha de Guerra brasileira, 
disciplinando os corpos ali aquartelados, tornando-os obedientes e aptos para a 
vida militar como marujos. Para realização das análises, usamos os 
pressupostos teóricos sobre a disciplina, de Michel Foucault (2009), dentre 
outros autores que também trabalham a temática das Companhias de 
Aprendizes Marinheiros. Como metodologia, problematizamos as informações 
contidas nos Relatórios de Presidente de Província do Rio Grande do Norte, dos 
Relatórios do Ministério da Marinha, das informações contidas no jornal A 
República e nas Leis do Império Brasileiro. Concluímos então que a referida 
Companhia pleiteou normatizar os corpos infantis preparando-os para o trabalho 
profissional/militar na Marinha do Brasil. 

 
 
Palavras-chave: Aprendizes Marinheiros; Disciplinarização de corpos; 

Normatização 

TITLE: "Marching with great care and correction": the disciplinarization of bodies 

at the School of Marines Apprentices in the city of Natal 

Abstract 

 

We aim to analyze in this work the formation and initial years of operation of the 
Company of Marines Apprentices, in the Province of Rio Grande do Norte, in the 
second half of the nineteenth century. We delimit for this research the interval of 
time between the years of 1872 to 1890. This institution was created by decree 
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number 5181, of December 16, 1872, having its official opening on August 12, 
1873. Its function was linked to the formation of the national body for the Brazilian 
Navy, disciplining the corpses there, making them obedient and fit for military life 
as sailors. For the analysis, we use the theoretical assumptions about the 
discipline, by Michel Foucault (2009), among other authors who also work on the 
theme of the Companies of Marines Apprentices. As a methodology, we 
problematize the information contained in the Reports of the President of the 
Province of Rio Grande do Norte, the Reports of the Ministry of the Navy, the 
information contained in the newspaper The Republic and the Laws of the 
Brazilian Empire. We conclude that the said Company pleaded to regulate the 
children's bodies preparing them for professional / military work in the Brazilian 
Navy. 

 
 
Keywords: Apprentice Sailors; Disciplinarization of bodies; Normatization 
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TÍTULO: Formação continuada para atuar em Sala de Recursos: avaliação de 

uma prática 

Resumo 

 

Recentes pesquisas nacionais revelam que uma quantidade expressiva de 
docentes que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) apresenta 
limitado conhecimento sobre o uso de Tecnologia Assistiva (TA) que possam 
auxiliar e facilitar o aprendizado de alunos com deficiência. Com base nessa 
demanda, foi realizado em 2015/2016 um curso de formação docente para o uso 
da TA em SRM, que incluiu 37 professores de SRM de 22 municípios do Rio 
Grande do Norte. Destes, 29 docentes de 15 municípios concluíram o curso. O 
perfil profissional dos cursistas, assim como o aprendizado no curso foi avaliado 
por meio de questionários, registros videografados e diários de campo. Esses 
materiais compreendem o cenário investigativo deste trabalho. Essa 
investigação, metodologicamente definida como um estudo de caso tem como 
objetivo analisar os dados produzidos no decorrer do estudo objetivando avaliar, 
por meio de observações e entrevistas com os participantes, a manutenção das 
práticas interventivas propostas na formação. A pesquisa encontra-se em 
andamento e os resultados preliminares apontam a insuficiência de recursos nas 
SRM e a carência de conhecimentos específicos dos docentes sobre a TA no 
contexto educacional. 

 
 
Palavras-chave: Sala de Recursos. Tecnologia Assistiva. Formação Continuada. 

TITLE: Continuing training to work in the Resource Classrooms: evaluation of an 

intervention practice 

Abstract 

 

  

 

Recent nationals research reveals many teachers who act in Resource 
Classrooms (RC) presents limited knowledge about Assistive Technologie 
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resources, this resources could assists and turn more easier students disabilities 
learning. Based on this demand, was realized in 2015/2016 a formation course 
for AT use in RC, who included 37 teachers in RC in 22 counties of Rio Grande 
do Norte (Brazil). Then, 29 teachers of 15 counties concluded the course. The 
course, with 9 months duration, generated questionnaires, records videographer 
by the teachers and diary camp who emerged an investigative scenario that 
provokes this study. Methodologically this paper is a case study in construction, 
which consists of analyzing the results course through observations and 
interviews with the participants, the maintenance of the intervention practices 
proposed in the training (Follow-up) . This research has been in underway and 
the preliminary results show insufficient resources in the RC and small specifics 
knowledge of teachers about Assistive Tchnologie in education context. 

 
 
Keywords: Resource Classrooms. Assistive Technology. Continuing Education. 
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TÍTULO: Meditar aumenta o meu cooperar? 

Resumo 

 

A empatia e a compaixão são utilizadas para inferir o estado mental e as 
emoções dos seus coespecíficos, como também motivar a ações 
comportamentais. Segundo as evidências recentes, as práticas meditativas 
como a loving-kindness, favorecem comportamentos pró-sociais. Este estudo 
teve como objetivo avaliar os efeitos de uma intervenção breve de meditação 
loving-kindness na tomada de decisão em comportamentos pró-sociais. A 
pesquisa teve 134 participantes, todos estudantes universitários, divididos em 
três grupos experimentais: loving-kindness, controle positivo e controle neutro. 
Foi utilizado o teste Kruskal-Wallis para verificar os efeitos da meditação nas 
tarefas pró-sociais. A partir do teste pode-se observar que não houve diferença 
entre os grupos experimentais em relação ao comportamento pró-social. 

 
 
Palavras-chave: comportamento pró-sociais; meditação; bondade amorosa. 

TITLE: Does meditating increase my cooperation? 

Abstract 

Empathy and compassion are used to infer the mental state and the emotions of 
their co-specific, as well as to motivate behavioral actions. According to recent 
evidence meditative practices such as loving-kindness, favors pro-social 
behaviors. This study aimed to evaluate the effects of a brief loving-kindness 
meditation intervention on decision-making in prosocial behaviors. The research 
had 134 participants, all college students, divided into three experimental groups: 
loving-kindness, positive control and neutral control. We used the Kruskal-Wallis 
test to verify the effects of meditation on the pro-social tasks. From the test it can 
be observed that there was no difference between the experimental groups in 
relation to the pro-social behavior. 
 
Keywords: pro-social behaviors; meditation; loving-kindness. 
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TÍTULO: Narrativas de professores do magistério superior do curso de 

Pedagogia sobre o binômio teoria-prática. 

Resumo 

 

Vamos enveredar nas análises dos processos de construção do conhecimento 
na formação docente inicial, avaliando em que medida ocorre a relação entre 
teoria e prática, saberes e fazeres produzidos na academia e no chão da escola, 
com vistas ao desenvolvimento de uma rede dialógica, para assim buscar 
entender através de entrevistas com os docentes do curso de Pedagogia/UFRN, 
como é ensinada a formação inicial buscando entender como deve ser 
compreendida estes ensinos, vendo como um constante processo de reflexão-
ação-reflexão sobre as práticas dos professores que são influenciadas pelas 
transformações científicas e tecnológicas sofridas pela sociedade. 

 
 
Palavras-chave: Docente, escola, teoria, prática, rede dialógica e práxis. 

TITLE: Narratives of teachers of the higher education of the Pedagogy course on 

the binomial theory-practice. 

Abstract 

 

We will focus on the analysis of the processes of knowledge construction in the 
initial teacher training, evaluating the extent to which the relationship between 
theory and practice, knowledge and actions produced in the academy and on the 
school floor, with a view to the development of a dialogic network, to seek to 
understand through interviews with teachers of the Pedagogy / UFRN course, as 
the initial formation is taught, trying to understand how these students should be 
understood, seeing as a constant reflection-action-reflection process on the 
teachers' practices that are influenced by the scientific and technological 
transformations suffered by society. 

 
 
Keywords: Teacher, school, theory, practice, dialogic network and praxis. 
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TÍTULO: A PRESENÇA DE AUTORES E OBRAS DE LÍNGUA ALEMÃ NA 

IMPRENSA PERIÓDICA OITOCENTISTA DO ANTIGO NORTE BRASILEIRO: 

Dados e resultados iniciais. 

Resumo 

A pesquisa documental aqui exposta na base do conceito de Transferências 
culturais (Transferts culturels) faz parte do projeto “A circulação de autores 
brasileiros na Alemanha e autores alemães no Brasil e o papel da França (1789-
1914). Com ênfase no primeiro mapeamento da presença de autores e obras do 
classicismo e romantismo alemão nos periódicos do antigo Norte brasileiro entre 
1800 e 1914, com enfoque em Goethe, Schiller, Friedrich e August Schlegel, 
Novalis e Tieck, foram sistematizados e descritos os primeiros resultados 
quantitativos desse rastreamento, realizado na base dos instrumentos digitais da 
Biblioteca Nacional, a hemeroteca digital e outros bancos de dados regionais. A 
presença de traduções da literatura alemã no Brasil não é novidade. Grandes 
autores pernambucanos por exemplo - dentre eles Tobias Barreto, tiveram já no 
século XIX autores alemães como inspiração e referência para seus ofícios nos 
periódicos da época. Pesquisando os periódicos dos Estados de Pernambuco, 
Maranhão, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Alagoas e 
Sergipe, nota-se uma significativa presença de citações e trechos traduzidos de 
obras de Wolfgang von Goethe, mas também encontram-se bastante 
ocorrências no contexto dos irmãos Schlegel, Schiller, Novalis e Tieck. No 
Estado de Pernambuco são mais de 500 ocorrências, em um total de 27 
periódicos. No Estado do Rio Grande do Norte, embora haja uma significativa 
quantidade de periódicos foram localizadas apenas 12 ocorrências 
 
Palavras-chave: periódicos oitocentistas. literatura alemã. tradução e 

transferências. 

TITLE: THE PRESENCE OF GERMAN AUTHORS AND BOOKS IN THE 

PERIODICAL PRESS FROM THE FORMER NORTHERN REGION OF BRAZIL 

DURING THE NINETEENTH CENTURY: data and initial results. 

Abstract 

The present study is part of the project entitled “The circulation of Brazilian 
authors in Germany and German authors in Brazil and the influence of France 
(1789-1914)”, and is grounded on the theoretical and methodological concept of 
Cultural Transfers. This research was conducted based on the first mapping of 
the presence of authors and works of the German Classicism and Romanticism 
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in periodicals from the former Brazilian Northern, considering the period from 
1800 to 1914. Goethe, Schiller, Friedrich and August Schlegel, Novalis and Tieck 
were the main focus of the study. After that, the data collected were systematized 
and described in order to obtain the quantitative results from the mapping, which 
was performed using digital instruments from the National Library of Brazil, the 
Brazilian Digital Hemeroteca and other regional databases. The presence of 
translations of German literary works is not a current event, given that several 
Brazilian writers and journalists found German authors as inspiration and 
references for their writings in periodicals of the nineteenth century. Thus, 
periodicals from the states of Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Bahia, Rio 
Grande do Norte, Piauí, Ceará, Alagoas and Sergipe were analyzed. As a result, 
a significant presence of translations of citations and passages from the work of 
Wolfgang von Goethe was identified, as well as Schlegel, Schiller, Novalis and 
Tieck. In the state of Pernambuco, more than 500 citations were identified in a 
tota 
 
Keywords: Nineteenth century Periodical Press. German Literature. 
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TÍTULO: Demissão e desemprego: vivência de trabalhadores desempregados 

no interior. 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo investigar as vivências da demissão para 
desempregados que residem no interior. A pesquisa justifica-se por haver 
poucos estudos sobre o desemprego entre trabalhadoras e trabalhadores de 
municípios interioranos e, em especial, sobre o processo de demissão; a 
literatura aponta a demissão como um processo que gera repercussões 
psicossociais relevantes; e no último período o número de demissões tem sofrido 
acréscimos consideráveis. Participaram da pesquisa onze trabalhadores (3 
homens e 8 mulheres) demitidos há no máximo um ano, sendo realizado 
entrevistas semiestruturadas abordando a sua história de vida no trabalho, a 
última experiência profissional, sentimentos despertados pela demissão e planos 
suscitados após a saída do emprego. O material foi analisado seguindo o Método 
Comparativo Constante, com o auxílio do programa QDA Miner 5.0. Os 
resultados encontrados mostraram a indicação e a busca por emprego na capital 
como possibilidades frequente para os trabalhadores se reinserirem no mercado 
de trabalho. Os sentimentos provenientes da demissão incluíram tristeza, 
preocupação com a renda, injustiça, além de vergonha e humilhação pelo fato 
de estarem desempregados. Por fim, o trabalho por conta própria apareceu como 
principal estratégia de enfrentamento após a demissão. A partir do resultado da 
pesquisa é possível concluir a inexistência de espaços na política pública que 
acolham as questões psicossociais relativos a demissão. 
 
Palavras-chave: Demissão, Trabalho, Sentido, Desemprego, Trabalho, 

TITLE: Resignation and unemployment: experiences of unemployed workers in 

the countryside 

Abstract 

The objective of this study is to investigate the experiences of dismissal for the 
unemployed living in the interior. Little study is given about unemployment among 
workers and hinterland municipalities of workers in particular, on the dismissal 
process; justifying this search. Dismissal is pointed out in the literature as a 
process that generates relevant psychosocial repercussions; and in the last 
period the number of layoffs has undergone considerable additions. The 
participants were eleven workers (3 male and 8 female) fired for about one year, 
conducted semi-structured interviews, relating his life story at work, the last 
professional experience, feelings incited by the resignation and plans raised after 
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leaving the job. The material was analyzed following the Constant Comparative 
Method, having QDA Miner 5.0 program as aid. Results showed the indication 
and job search in the capital and frequent opportunities for workers to reintegrate 
into the labor market. Feelings from dismissal included sadness, concern with 
income, injustice, not to mention embarrassment and humiliation because they 
are unemployed. Finally, working for himself appeared as the main coping 
strategy after resignation. From the result of the research it can be concluded that 
there are no spaces in public policy that welcome psychosocial issues relating to 
dismissal. 
 
Keywords: Dismissal, Labor, Direction, Unemployment, Jobs 
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TÍTULO: Avaliação educacional: estado da arte na revista ensaio 

Resumo 

A avaliação educacional tem ganhado centralidade no contexto das políticas 
educacionais. Atualmente, cresce o número de trabalhos que abordam a 
avaliação de sistema, institucional, de política, entre outros enfoques, cuja 
diversidade se expressa na produção científica da área. Essa pesquisa, portanto, 
objetiva analisar produções científicas que abordam a avaliação educacional, 
publicadas na Revista “Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação”, 
identificando tendências referentes aos enfoques avaliativos. Este trabalho 
consiste em estudo do tipo estado da arte, que focaliza artigos de avaliação 
educacional publicados, no período de 2006 a 2017, na referida revista. A 
pesquisa demonstrou que as atuais políticas de avaliação educacionais 
decorrem das reformas neoliberais do Estado, que imprime à regulação 
educacional uma lógica economicista e gerencial. Nesse contexto, a avaliação 
de sistemas assume centralidade nas políticas, sendo vivenciada de modo 
diferenciado conforme os níveis de ensino, apesar da lógica economicista que a 
todos submete. No ensino superior, articula-se avaliação institucional, de curso 
e de desempenho estudantil, que associam regulação e desenvolvimento 
interno. Na educação básica, porém, privilegiam-se as avaliações externas que 
priorizam resultados, responsabilizam profissionais, desconsiderando as 
condições de seu desenvolvimento histórico e desigualdades sociais que afetam 
os desempenhos. 
 
Palavras-chave: Avaliação educacional, Políticas públicas, Enfoques avaliativos 

TITLE: Educational evaluation: state of the art essay review 

Abstract 

Educational evaluation has been centrality in the context of educational 
policies.Currently, there is a growing number of studies that address the 
evaluation of system, institutional, policy, among other approaches, whose 
diversity is expressed in the scientific production of the area.This research, 
therefore, aims to analyze scientific productions that approach the educational 
evaluation, published in the review "Essay: evaluation and public policies in 
education", identifying tendencies referring to evaluative approaches.This study 
consists of a state-of-the-art study that focuses on educational evaluation articles 
published in the period from 2006 to 2017 in the review. The research 
demonstrated that the current policies of educational evaluation are derived from 
the neoliberal reforms of the state, which gives educational regulation an 
economic and managerial logic. In this context, the evaluation of systems 
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assumes centrality in the policies, being lived differently according to the levels 
of education, in spite of the economic logic that everyone submits. In higher 
education, it is articulated an institutional evaluation, of course and of student 
performance, that associate regulation and internal development. In basic 
education, however, external evaluations that prioritize results are primed, hold 
professionals accountable, disregarding the conditions of their historical 
development and social inequalities that affect performance. 
 
Keywords: Educational evaluation, Public policies, Evaluative approaches 
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TÍTULO: WAYFINDING NO CONTEXTO DA ENCONTRABILIDADE DA 

INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE DOS AMBIENTES INFORMACIONAIS DO 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO NÚCLEO TEMÁTICO DA SECA E DO SEMI-

ÁRIDO DA UFRN (NUT-SECA) 

Resumo 

Discorre sobre o wayfinding como atributo da Encontrabilidade da Informação e 
analisa o Núcleo Temático da Seca e do Semiárido da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (NUT-Seca UFRN). O objetivo geral é verificar se o NUT-
Seca possui elementos que facilitam o wayfinding dos seus ambientes 
informacionais na perspectiva dos seus usuários. Define-se três objetivos 
específicos: investigar o conceito de wayfinding como atributo atrelado à 
encontrabilidade da informação no contexto da Ciência da Informação; analisar 
os ambientes informacionais do NUT-Seca para diagnóstico de possíveis 
problemas relacionados à orientação espacial; estudar a percepção dos usuários 
do NUT-Seca em relação aos mecanismos de orientação espacial. Para isso, o 
método indutivo pressupõe que o wayfinding é instintivo aos sujeitos. Em 
complemento, a triangulação metodológica analisa três aspectos: as diretrizes 
de wayfinding para ambientes informacionais analógicos e digitais; as 
perspectivas dos sujeitos, aplicando questionário; e uma aplicação de tarefas 
juntamente com uma entrevista padronizada. Como resultados, para o ambiente 
informacional analógico, considera-se que os sujeitos conseguem se localizar e 
buscar informações; considera-se que faltam elementos que sinalizem o NUT-
Seca. No ambiente informacional digital, considera-se que há a necessidade de 
melhoria no mecanismo de busca; o catálogo online precisa ser disseminado 
porque uma parcela de 69% dos sujeitos envolvidos não o conhecia. 
 
Palavras-chave: Wayfinding. Encontrabilidade da Informação. NUT-Seca UFRN. 

TITLE: WAYFINDING IN THE CONTEXT OF INFORMATION CONCERN: AN 

ANALYSIS OF THE INFORMATION ENVIRONMENTS OF THE 

DOCUMENTATION CENTER UFRN (NUT-SECA) THEMATIC CORE OF DRY 

AND SEMI-ARID 

Abstract 

It discusses wayfinding as an attribute of the Information Findability and analyzes 
the Thematic Nucleus of the Drought and Semi-Arid of the Federal University of 
Rio Grande do Norte (NUT-Seca UFRN). The general objective is to verify if the 
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NUT-Seca has elements that facilitate the wayfinding of its informational 
environments from the perspective of its users. Three specific objectives are 
defined: to investigate the concept of wayfinding as an attribute linked to the 
findability of information in the context of Information Science; analyze the 
informational environments of the NUT-Seca to diagnose possible problems 
related to spatial orientation; to study the perception of NUT-Drought users in 
relation to spatial orientation mechanisms. For this, the inductive method 
assumes that the wayfinding is instinctive to the subjects. In addition, 
methodological triangulation analyzes three aspects: the wayfinding guidelines 
for analog and digital information environments; the perspectives of the subjects, 
applying questionnaire; and a task application along with a standardized 
interview. As results, for the analogical informational environment, subjects are 
considered to be able to locate and seek information; it is considered that there 
are missing elements that signal the NUT-Seca. In the digital information 
environment, it is considered that there is a need for improvement in the search 
engine; the online catalog needs to be disseminated because a portion of 69% of 
the subjects 
 
Keywords: Wayfinding. Information Findability. NUT-Seca UFRN. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2261 
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TÍTULO: O hedonismo grego antigo: O vocabulário do prazer nos cirenaicos 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo apresentar o pensamento da Escola Cirenaica 
para que futuras análises comparativas com o hedonismo do filósofo Epicuro 
sejam realizadas para observarmos de maneira mais clara o aprimoramento do 
hedonismo, o qual é resultado do debate entre as duas perspectivas. Para a 
concretização do projeto foi preciso reconstruir o pensamento da escola 
utilizando-se dos registros doxográficos e relatos tardios, nos quais 
apreendemos como tese central o conceito de prazer como movimento suave 
que se dá na sensação. Da afirmação do prazer como movimento e fim último 
da vida, trilhou-se o caminho que aponta a impossibilidade da felicidade, assim 
como a defesa de que ela não é desejável por si mesma, mas pelos prazeres 
isolados que a constituem. Ademais, a ausência de hierarquia dos prazeres, os 
quais devem ser buscados no presente independentemente de quais ações 
resultem, leva alguns para uma leitura precipitada de um hedonismo vulgar, mas 
a posição de rejeitar o excesso está presente entre os cirenaicos. Por fim, a 
defesa de uma natureza externa inapreensível e de que somente podemos 
apreender nossas afecções nos faz questionar até que ponto o subjetivismo se 
encontra presente no pensamento cirenaico visto que cada um tem seus 
sentidos dispostos de formas diferentes. 
 
Palavras-chave: ética.hedonismo.prazer.cirenaicos.filosofia helenística 

TITLE: The Ancient Greek Hedonism: The vocabulary of pleasure in the 

cyrenaics 

Abstract 

 

The research aims to present the thinking of the Cyrenaic School so that future 
comparative analyzes with the hedonism of the philosopher Epicurus are carried 
out to observe more clearly the improvement of the hedonism, which is the 
product of debate between the two perspectives. In order to realize the project, it 
was necessary to reconstruct the school's thinking using doxographic records 
and late reports, in which the concept of pleasure as the soft movement in 
sensation is understood as a central thesis. From the affirmation of pleasure as 
a movement and the ultimate end of life, the path which points to the impossibility 
of happiness has been followed, as well as the defense that it is not desirable by 
itself, but for the isolated pleasures that constitute it. In addition, the absence of 
hierarchy of pleasures, which must be sought in the present regardless of which 
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actions result, leads some to a hasty reading of vulgar hedonism, but the position 
of rejecting excess is present among the Cyrenaics. Finally, the defense of a 
unapprehensible external nature and that we can only apprehend our feelings 
makes us question the extent to which subjectivism is present in Cyrenaic thought 
since each one has its senses arranged in different ways. 

 
 
Keywords: ethics.hedonism.pleasure.cyrenaics.hellenistic philosophy 
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TÍTULO: COMPETÊNCIA E POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO PROCON NA 

DEFESA ADMINISTRATIVA DO CONSUMIDOR 

Resumo 

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, também chamado de 
PROCON, é um órgão que atua nos Estados e Municípios e no DF como uma 
entidade protetora dos direitos dos consumidores, inibindo os diversos tipos de 
práticas abusivas adotadas por empresas que aproveitando-se da situação de 
vulnerabilidade que se encontra o consumidor dos produtos/serviços conseguem 
obter vantagem por meio de uma postura de má-fé. Nesse sentido, surge a 
seguinte problemática: Será que o órgão tem atuado diretamente como protetor 
dos direitos dos consumidores, estando ativo e atuante enquanto fiscal das 
relações consumeristas, prestando a orientação necessária ao cidadão e 
fornecendo informações que realmente auxiliam o consumidor em seu cotidiano? 
Muitos cidadãos não conhecem seus direitos e sequer fazem ideia da existência 
de um órgão responsável, especificamente, em atuar como protetor de tais 
direitos. Pensando nisso, como a presença do Procon na sociedade pode mudar 
a condição de fragilidade dessas /essoas? Como forma de verificar e responder 
a tais questionamentos, a presente pesquisa apresenta os papéis principais e as 
competências do órgão como mediador das relações de consumo, fiscalizando 
e aplicando sanções administrativas pertinentes a cada caso pautando-se 
sempre nas normas estabelecidas pelo Código de Defesa do consumidor. 
 
Palavras-chave: PROCON. Código de Defesa do Consumir. Relações de 

Consumo. 

TITLE: COMPETENCE AND POSSIBILITIES OF PROCON'S ACTION IN THE 

CONSUMER ADMINISTRATION DEFENSE 

Abstract 

The Consumer Protection and Protection Program, also known as PROCON, is 
an agency that acts in the States and Municipalities as a protection entity of the 
rights of the consumers, inhibiting the diverse types of abusive practices adopted 
by companies that take advantage of the situation of vulnerability the consumer 
of the products / services are able to gain advantage through a bad faith stance. 
In this sense, the following problem arises: Has the agency acted directly as a 
protector of the rights of consumers, being active and acting as a fiscal consumer 
relations, providing the necessary guidance to the citizen and providing 
information that really help the consumer in their daily lives? Many citizens do not 
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know their rights and do not even know of the existence of a body that is 
specifically responsible for protecting those rights. Thinking about it, how can 
Procon's presence in society change the fragility of these people? As a way of 
verifying and responding to such questions, this research presents the main roles 
and competencies of the agency as mediator of consumer relations, supervising 
and applying administrative sanctions pertinent to each case, always following 
the norms established by the Code of Defense of the consumer.  

 
Keywords: PROCON, Code of Consumer Protection, Consumer Relations. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2265 
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TÍTULO: TEXTOS ESPECIALIZADOS DA ENFERMAGEM HOSPITALAR: UM 

ESTUDO SOBRE OS REGISTROS DE ORDENS E OCORRÊNCIAS 

Resumo 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo os Registros de Ordens e 
Ocorrências, considerados textos oriundos da Enfermagem Hospitalar, 
produzidos por enfermeiros e técnicos, os quais se estabelecem como resumos 
dos plantões e suas intercorrências. Com base no exposto, o trabalho analisou 
os referidos registros como texto especializado, adotando como parâmetro as 
recorrências de termos próprios da enfermagem hospitalar. Sendo assim, foi 
feito um levantamento dos termos utilizados nos referidos textos, com vistas à 
análise linguística e terminológica. Teoricamente, a pesquisa se baseou na 
perspectiva da Terminologia Textual, postulando a identificação, a análise e a 
discussão dos dados para o desenvolvimento do corpus, avaliando a 
autenticidade e particularidade dos termos, considerando os usos da linguagem, 
a sua formação e organização dentro dos textos para a formação da pesquisa. 
Metodologicamente, a pesquisa é baseada em corpus, fundamentando-se nas 
orientações dos Estudos Terminológicos (HOFFMANN, 1988; KOCOUREK, 
1991; KRIEGER, 2004; SANTIAGO, 2011 e MACIEL, 2001), dentre outros. 
Como resultado, podemos observar que as análises evidenciam a existência 
reiterada de termos típicos da área em estudo, o que aponta para a possível 
consolidação dos registros estudados como textos especializados.  
 
Palavras-chave: Estudos terminológicos. Registros de ordens e ocorrências. 

Hospitalar 

TITLE: SPECIALIZED TEXTS OF HOSPITAL NURSING: A STUDY ON THE 

RECORDS OF ORDERS AND OCCURRENCES 

Abstract 

The present study has as object of study the Records of Orders and Occurrences, 
the Nursing Nursing guidance texts, nurses' registers, and the operations to 
adjust the progress of plantations and their intercurrences. Based on the above, 
the work analyzed the relative data records, adopting as a parameter of 
recurrence of terms specific to hospital nursing. Thus, it was made a survey of 
the terms used in the texts, with a view to linguistic and terminological analysis. 
Theoretically, a research is based on the terminology perspective, postulating an 
identification, an analysis and a discussion of the data for the development of the 
corpus, evaluating the authenticity and the specificity of the terms, considering 
the uses of the language, its formation and the organization within. two texts. for 
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the formation of the research. Methodologically, the research is based on corpus, 
based on the guidelines of the terminological studies (Hoffmann, 1988; 
Kocueurek, 1991; Kriger, 2004; Santiago, 2011), among others. As a result, we 
can observe that the evidence is a reiterated existence of terms typical of the 
area under study, which points to a possible publication and the records studied 
as specialized texts. 
 
Keywords: Specialized texts. Records of Orders and Occurrences. Hospital. 
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TÍTULO: Cidades em obras: demolições, arquitetura e cultura urbana na virada 

para o século XX 

Resumo 

Este trabalho se propõe a fazer uma revisão historiográfica, a partir da pesquisa 
bibliográfica e a sistematização de dados com o objetivo de fundamentar estudos 
futuros. Intenciona-se recuperar discussões e perspectivas metodológica sobre 
as representações acerca da cidade colonial, que auxiliaram na formação da 
historiografia urbana latinoamericana, para que, por meio disto, possa-se 
trabalhar na fundamentação da análise e debate sobre a compreensão da 
formação do urbanismo latino-americano na visão de diferentes intelectuais. 
Toma-se como ponto de partida, o livro “Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de 
Holanda, apresentando a repercussão da obra e seu reflexo na construção 
historiográfica internacional (se é que há). A pesquisa converge, posteriormente, 
aos ensaios interpretativos que intentam discutir acerca do fenômeno latino-
americano, em busca de prováveis esquemas de análise, exemplos e 
abordagem teórico-metodológica. Desse modo, são estudados ensaios de 
Richard Morse, John Johnson e John Dickinson, e compêndios de Francis Violich 
e Jorge Hardoy, principalmente a relação entre fontes bibliográficas, a fim de 
propor um mapeamento de produção bibliográfica, o qual possivelmente aponta 
quais autores brasileiros eram utilizados internacionalmente para falar sobre 
América Latina. 
 
Palavras-chave: Historiografia brasileira; Mapeamento bibliográfico; América 

Latina 

TITLE: Cities under construction: demolitions, architecture and urban culture at 

the turn of the 20th century 

Abstract 

 

This work proposes to make a historiographic recovery, based on bibliographical 
research and the systematization of data with the objective of supporting future 
studies. It is intended to recover methodological discussions and perspectives on 
the representations about the colonial city, which helped in the formation of Latin 
American urban historiography, so that, through this, one can work on the basis 
of analysis and debate on the understanding of the formation of Latin American 
urbanism in the view of different intellectuals. As a starting point, the book "Raízes 
do Brasil", by Sérgio Buarque de Holanda, presents the repercussion of the work 
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and its reflection on the international historiographical construction (if there is 
one). The research then converges to the interpretive essays that attempt to 
discuss the Latin American phenomenon, in search of probable schemas of 
analysis, examples and theoretical-methodological approach. Thus, studies of 
Richard Morse, John Johnson and John Dickinson, and compendia of Francis 
Violich and Jorge Hardoy, mainly the relation between bibliographic sources, are 
proposed, in order to propose a mapping of bibliographic production, which 
possibly indicates which Brazilian authors were used internationally to talk about 
Latin America. 

 
 
Keywords: Brazilian historiography; Bibliographic mapping; Latin America 
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TÍTULO: OS ESPAÇOS LIVRES DO CAMPUS COMO AMBIENTES 

RESTAURADORES: UM ESTUDO COM BASE NA PERCEPÇÃO DOS 

ESTUDANTES 

Resumo 

O Campus Central da UFRN dispõe de diversos espaços livres que suprem a 
demanda cotidiana dos estudantes por atividades de convivência, estudo e 
sociabilidade como um todo. A manutenção desses espaços permite a 
continuidade do papel especial que eles assumem para o bem-estar físico e 
mental de seus usuários, para o que contribuem a iluminação natural, 
sombreamento, mobiliário, acessibilidade e presença de natureza, entre outros 
elementos. Em linhas gerais, esse breve relato assume a ótica dos estudantes a 
fim de apresentar: os elementos físicos que compõem esses espaços; os 
potenciais para a atuação desses locais como ambientes restauradores; e as 
melhorias que estes usuários gostariam de poder encontrar naqueles locais. 
Para realização desse estudo foram analisados os 6 (seis) espaços livres no 
Campus que se destacaram na etapa anterior da investigação, todos conhecidos 
como “praças”: as praças dos setores I, II, IV e V, a praça do CCET e a praça do 
ECT (em frente ao laboratório de arquitetura). Verificou-se que os espaços 
analisados possuem elementos que propiciam sua condição de ambientes 
restauradores, tais como sombreamento, iluminação natural e artificial, presença 
de natureza, mobiliário e serviços. Como alguns destes itens apresentam 
desempenho inadequado, entende-se que sua manutenção poderá nortear 
novas proposições projetuais nesse campo. 
 
Palavras-chave: Ambientes restauradores. Campus da UFRN. Espaços Livres. 

TITLE: THE CAMPUS SPACES FREE AS HEALING ENVIRONMENTS: A 

STUDY BASED ON THE STUDENT'S PERCEPTION 

Abstract 

The UFRN Central Campus has several free spaces that supply the daily demand 
of students for activities of coexistence, study and sociability as a whole. The 
maintenance of these spaces allows the continuity of the special role that they 
assume for the physical and mental well-being of their users, for which they 
contribute to natural lighting, shading, furniture, accessibility and presence of 
nature, among other elements. Broadly speaking, this brief account takes the 
optics of the students in order to present: the physical elements that make up 
these spaces; the potentials for the performance of these sites as restorative 
environments; and the improvements that these users would like to be able to 
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find in those locations. In order to carry out this study, the six (6) free spaces in 
the Campus were analyzed, which were distinguished in the previous stage of 
the investigation, all known as "squares": the squares of sectors I, II, IV and V, 
the CCET square and the square of ECT (in front of the architecture laboratory). 
It was verified that the analyzed spaces have elements that favor their condition 
of restorative environments, such as shading, natural and artificial lighting, 
presence of nature, furniture and services. As some of these items present 
inadequate performance, it is understood that their maintenance may guide new 
design proposals in this field. 
 
Keywords: Healing environments. Campus of UFRN. Spaces free. 
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TÍTULO: O catolicismo no periódico O Jornal no período que precede a 

Constituinte de 34 (1929-1934) 

Resumo 

A atuação da intelectualidade laica ligada ao catolicismo no projeto de 
recristianização da sociedade, compreendido pela historiografia como 
Neocristandade, integrou uma das formas de intervenção política da Igreja 
Católica durante o decênio de 1930. Ambicionando angariar espaço na 
imprensa, muitos desses intelectuais colaboraram em periódicos confessionais 
e laicos. Nesse sentido, o presente trabalho procura apresentar um quadro das 
possibilidades de investigação da História do Catolicismo na década de 1930 por 
meio dos artigos literários publicados no periódico O Jornal, sediado no Rio de 
Janeiro. Dentre os nomes que se destacam nesse intento, identificamos Alceu 
Amoroso Lima (1893-1983), conhecido pelo pseudônimo de Tristão de Athayde. 
Dessa maneira, se torna possível pensar a amplitude dos agenciamentos 
correspondentes a Liga Eleitoral Católica (LEC) e a Ação Católica, movimentos 
criados para defesa das pautas da Igreja Católica na Constituinte de 1934. 
 
Palavras-chave: Igreja Católica; Imprensa; Alceu Amoroso Lima; Neocristandade 

TITLE: Catholicism in the newspaper O Jornal in the period preceding the 

Constituent Assembly of 34 (1929-1934) 

Abstract 

The performance of laic intellectuality linked to catholicism in the 
rechristianization project of society in Brazil, understood by historiography as 
Neocristandade, integrated one of the forms of political intervention by Catholic 
Church during the decennary of 1930. Intending conquer space in the press, 
many of these intellectuals cooperated in confessional and laic newspapers. In 
this sense, the present text objective introduce one plane of research possibilities 
about History of Catholicism in the decade 1930 through the literary articles 
published in the newspaper O Jornal, localized in Rio de Janeiro. Among the 
names of relevance in this project, we identify Alceu Amoroso Lima (1893-1983), 
was known by the pseudonym Tristão de Athayde. Therefore, becomes possible 
think the extension of actions by the Catholic Electoral League and Catholic 
Action, movements created to defend the interests of the Catholic Church for the 
Constituent of 1934. 
 
Keywords: Chatolic Church; Newspaper; Alceu Amoroso Lima; Neocristandade 
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TÍTULO: The Story of a Century: o papel da tradução na valorização e 

disseminação da Literatura Feminina 

Resumo 

 

O presente estudo constroi uma análise descritivista comparativa de quatro 
traduções para o português do conto “The Story of an Hour”, da autora americana 
do século XIX Kate Chopin. Sob a luz dos Estudos da Tradução e da perspectiva 
de tradução enquanto crítica literária, exploramos o tema da emancipação e 
identidade feminina levando em consideração o contexto de criação do conto e 
a atual conjuntura sócio-político-ideológica em que nos inserimos. O estudo 
busca mostrar a importância da tradução enquanto instrumento de ação social 
na cultura para qual foi destinada (cultura-alvo), mais especificamente como as 
escolhas e estratégias utilizadas pelas tradutoras podem influenciar na 
construção de sentido dos leitores. A análise evidencia a importância da tradução 
no processo de valorização da literatura feminina e pode servir como base para 
estudos mais aprofundados com vasto corpus de investigação. 

 
 
Palavras-chave: Estudos da Tradução. Crítica Literária. Literatura Feminina. 

TITLE: The Story of a Century: the role of translation in the appreciation and 

dissemination of Feminine Literature 

Abstract 

The present study builds a descriptive comparative analysis of four different 
translations of the short story “The Story of an Hour” into Portuguese, by the 
american nineteenth-century author Kate Chopin. Under the light of the 
Translation Studies and from the perspective of translation as literary criticism, 
we explored the theme of emancipation and feminine identity, taking into 
consideration the short story’s context of creation and the current social-political-
ideological scenario. This study seeks to convey the importance of translation as 
an instrument of social action in the culture for which the translation was intended 
(target-culture); more specifically, how the choices and strategies used by the 
translators can influence the composition of meaning of readers. The analysis 
emphasizes the importance of translation for preservation of feminine literature 
and it may serve as a base for future more complex studies with larger corpuses. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2273 

 

 
Keywords: Translation Studies. Literary Criticism. Feminine Literature. 
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TÍTULO: Desenvolvimento econômico e habitação 

Resumo 

 

O presente estudo aborda a produção habitacional da Companhia de Habitação 
do Rio Grande do Norte - COHAB/RN. A compreensão dessa atuação se dará à 
luz do viés do desenvolvimento econômico, logo, o estudo busca compreender 
a relação entre desenvolvimento econômico e habitação, através de resgate 
histórico da atuação da Cohab/RN, órgão que teve papel fundamental para a 
construção de conjuntos habitacionais no RN. A pesquisa contou com o resgate 
histórico da atuação da Cohab/RN, realizada por meio de pesquisa documental 
no acervo digitalizado do Jornal Tribuna do Norte, além da análise estatística 
com os dados do DATANORTE - Companhia de Processamento de Dados do 
Rio Grande do Norte. Os resultados mostram que a concepção de habitação 
social, ao ser definida como um setor de atividade econômica, passou a ser 
objeto de interesse da indústria da construção civil uma vez que a construção 
em massa de moradia tornou-se área ainda mais rentável ao capital. 

 
 
Palavras-chave: Habitação. COHAB/RN. Desenvolvimento Econômico. 

TITLE: Housing and Economy Development 

Abstract 

 

This study addresses the housing production of the Housing Company of Rio 
Grande do Norte - COHAB/RN. The understanding of its action will take place in 
the light of economic development bias. The study aims to comprehend the 
relation between housing and economy development through a historical 
research about Cohab/RN performance, organthat played a fundamental role for 
the construction of housing estates in RN. The research is based in a historical 
review of Cohab/RN performance that was made through a documentary search 
in Tribuna do Norte newspaper digital collections between 70s and 80s, in 
addition to statistical analysis with data from DATANORTE - Data Processing 
Company of Rio Grande do Norte. Results shows that the conception of social 
housing, when defined as a sector of economic activity, became an object of 
interest to construction industry since mass construction of housing became an 
even more profitable area for capital. 
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TÍTULO: Avaliação Pré e Pós-intervenção através do Jogo Quarto Perfeito para 

o sono de crianças 

Resumo 

É estabelecida na literatura científica a importância do sono para a saúde dos 
indivíduos, especialmente crianças. O sono inadequado está relacionado com 
possíveis consequências negativas, dentre elas obesidade, doenças 
psiquiátricas, alterações cognitivas como declínio na memória, atenção, dentre 
outras. Sendo assim se fazem necessárias estratégias voltadas para a melhora 
da qualidade do sono, como os jogos educativos que usam o componente lúdico 
para ensinar temas sérios, como hábitos saudáveis de sono. O objetivo dessa 
pesquisa foi identificar se o jogo “Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem” é eficaz 
para a adoção de hábitos do sono saudáveis em crianças do segundo ano do 
Ensino Fundamental de escolas de Natal/RN. Foi identificado aumento de alguns 
hábitos saudáveis de sono no grupo experimental, mas não foram identificadas 
diferenças significativas entre o grupo experimental e o grupo controle. 
Dificuldades metodológicas foram discutidas. 
 
Palavras-chave: Sono. Hábitos de Sono. Criança. Jogo. 

TITLE: Pre and Post-Intervention Assessment Through the Game Perfect Room 

for Children's Sleep 

Abstract 

It is established in the scientific literature the importance of sleep to the health of 
individuals, especially children. Inadequate sleep is related to possible negative 
consequences, among them obesity, psychiatric diseases, cognitive alterations 
such as memory decline, attention, among others. Thus, strategies are needed 
to improve sleep quality, such as educational games that use the play component 
to teach serious subjects such as healthy sleep habits. The objective of this 
research was to identify if the game "Perfect Room: learn to sleep well" is effective 
for the adoption of healthy sleep habits in children of the second year of 
Elementary School in Natal / RN. An increase in some healthy sleep habits was 
identified in the experimental group, but no significant differences were identified 
between the experimental group and the control group. Methodological difficulties 
were discussed. 
 
Keywords: Sleep. Sleep Habits. Child. Game. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA EM 

NATAL/RN 

Resumo 

 

Em janeiro de 2017 o Rio Grande do Norte viveu um dos piores momentos da 
crise na segurança pública que enfrenta há anos. A penitenciária estadual de 
Alcaçuz foi palco da disputa entre duas facções rivais e, como consequência, 
houve corpos dilacerados, fugas e presos desaparecidos. Mesmo com a 
repercussão nacional e internacional o descaso do Estado e a violação de 
direitos humanos persiste. Apesar do superencarceramento, 2017 foi 
considerado o ano mais violento da história do RN, com 2.045 homicídios, 
segundo o Observatório da Violência Letal Intencional (OBVIO). Com o objetivo 
de romper com a cultura do encarceramento no Brasil, em 2015 foram instituídas 
as Audiências de Custódia e, nesse mesmo ano tal prática teve início em 
Natal/RN. As Audiências são processos decisórios formais da justiça penal, 
realizados na presença do preso, para julgar a validade da prisão em flagrante e 
determinar a prisão preventiva ou alvará de soltura. A análise sistemática desses 
aspectos a partir da pesquisa de campo com o acompanhamento das 
audiências, análise documental e diário de campo, permitiram entender melhor 
os efeitos da perspectiva punitiva populista nas práticas do judiciário, que 
permanecem mesmo após a implementação do instituto dito inovador. 

 
 
Palavras-chave: Audiência de custódia. Diagnóstico. Avaliação. 

TITLE: DIAGNOSIS AND EVALUATION OF CUSTODY HEARINGS IN 

NATAL/RN 

Abstract 

In a context of worsening crisis in Brazilian public security, the custody hearing 
procedure was established in Rio Grande do Norte in October 2015, by 
determination of the Supreme Federal Court, in order to insure the legality of 
flagrant prisoners and the possibility of imputation of alternative actions to the 
deprivation of liberty, depending on the classification of the contravention/crime 
and specific situation, promoting, at least theoretically, the guarantee of the rights 
of prisoners and the fight against the overcrowding in Brazilian prison system. 
This work plan belongs to the research “Analysis of custody hearings in Rio 
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Grande do Norte” and has as main objective to make a bibliography survey on 
the theme of prison populism and custody hearing. The methodology used was: 
bibliographic research through online database, as well as the search for 
academic and scientific works, access to audience guidelines made available by 
the servers of the court of justice of the Rio Grande do Norte (TJ/RN), besides 
the field diaries as a result of going to flagrant central to follow the audiences. 
Just few specific studies have been found on the subject, nevertheless, the 
reading work and reflections on critical criminology and criminal populism were 
used, by the foundation of classical works and authors. However, the conjunctural 
arrangement in which the audiences are inserted is permeated by long-held 
conservative logics and widely disseminated socially. 
 
Keywords: Custody Hearings. Diagnosis. Evaluation. 
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TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO 

E NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

Resumo 

Este trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa intitulada 
"Investigação e inovação na formação de professores na perspectiva da inclusão 
e na modalidade a distância". Essa pesquisa visa, a partir dos levantamentos de 
dados junto ao Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
(SIGAA), ao Observatório da vida dos estudantes universitários – 
COMPERVE/UFRN (OVEU) e ao Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE), conhecer o perfil socioeconômico dos estudantes 
ingressantes e concluintes do curso de Pedagogia a distância da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, ingressantes no ano de 2012 e analisar, a partir 
dos currículos dos cursos de licenciatura em Pedagogia UAB/UFRN, se as 
competências, as habilidades e as atitudes necessárias para a atuação do (da) 
professor (a) na perspectiva da inclusão foram adquiridas na formação. Trata-se 
de uma "pesquisa-ação" cujos resultados alcançados até o momento revelam 
que o perfil dos estudantes é de 74,20% do gênero feminino e 25,80% masculino; 
50,12% solteiros e 40,45% casados; 74,84% cursaram o Ensino Fundamental e 
76,11% cursaram o Ensino Médio todo em escola pública; 34,71% com renda 
mensal de até 1 salário mínimo e 25,16% sem renda; 73%,57 estavam com 
matrícula ativa, 25,48% estavam cancelados e 0,96% trancados. 

 
Palavras-chave: formação de professores; universidade aberta; inclusão 

TITLE: INVESTIGATION AND INNOVATION IN TEACHER TRAINING IN THE 

PERSPECTIVE OF INCLUSION AND DISTANCE MODE 

Abstract 

This paper presents the partial results of the research entitled "Research and 
innovation in the training of teachers in the perspective of inclusion and distance 
learning". This research aims, from the data collection with the Integrated System 
of Management of Academic Activities (SIGAA), the Observatory of the life of the 
university students - COMPERVE / UFRN (OVEU) and the National Examination 
of Student Performance (ENADE), to know the socioeconomic profile of the 
incoming and finishing students of the Distance Education course of the Federal 
University of Rio Grande do Norte, entering the year of 2012 and analyzing, from 
the curricula of the undergraduate courses in Pedagogy UAB / UFRN, if the 
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competences, the skills and attitudes necessary for the teacher's performance in 
the perspective of inclusion were acquired in the training. It is an "action research" 
whose results achieved so far show that the profile of the students is 74.20% of 
the female gender and 25,80% of the male; 50.12% single and 40.45% married; 
74.84% attended elementary school and 76.11% attended high school in public 
school; 34.71% with monthly income of up to 1 minimum wage and 25.16% 
without income; 73%, 57 were with active enrollment, 25.48% were canceled and 
0.96% were locked. 
 
Keywords: teacher training; open university; inclusion 
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TÍTULO: ATRAVÉS DO ESPELHO SOCIAL: A RELAÇÃO DO PROJETO DE 

MUSICALIZAÇÃO ERUDITA COM A IMAGEM DE SI DOS JOVENS DA ZONA 

OESTE DE NATAL-RN 

Resumo 

 

O presente artigo se inscreve no quadro de um conjunto de pesquisas 
desenvolvidas na ONG Atitude Cooperação, que, entre os seus vários projetos, 
oferece o ensino de música erudita a jovens da Zona Oeste de Natal, o qual 
afluiu como uma via de acesso privilegiada para a nossa discussão. O objetivo 
deste estudo centra-se em investigar a influência da inserção em um projeto 
desta natureza no processo de (re)construção identitária dos jovens 
participantes, tendo como referência a sua visão sobre si mesmos e o imaginário 
social que os rodeia. Os parâmetros destas reflexões recolhemo-los de Goffman, 
em especial do que o cientista social nos expõe na obra Estigma. Para tanto, 
esta pesquisa qualitativa e de caráter exploratório assumiu como método de 
construção de dados a observação participante e a formação de grupos 
reflexivos como recurso (auto)biográfico. Como resultados, observamos que tal 
projeto assume uma centralidade no que concerne ao rompimento dos 
participantes com uma imagem de invalidação social provocada pelo estigma de 
serem jovens “periféricos”, sendo, portanto, um campo simbólico capaz de 
(re)construir a identidade desses sujeitos de forma mais livre. 

 
 
Palavras-chave: Juventude. Identidade. Estigma. Projeto social. Musica 

TITLE: THROUGH SOCIAL MIRRORS: THE RELATION BETWEEN A SOCIAL 

PROJECT OF CLASSICAL MUSIC AND THE SELF IMAGE OF YOUNG 

PEOPLE FROM THE WEST ZONE OF NATAL-RN. 

Abstract 
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This article is part of a group of research developed in the NGO Attitude 
Cooperation, which, among its various projects, offers education in classical 
music for youth of the West Zone of Natal and presented itself as a privileged 
access route for our discussion.The objective of this study is to investigate the 
influence of being in a project of this nature, in the participants’ process of identity 
(re)construction, having as a reference their vision about themselves and the 
society that surrounds them. We collected the parameters for these reflections 
form Goffman, especially what the social scientist discusses in his work Stigma. 
To this end, this qualitative and research used, as a method for dada 
construction, participative observation and group reflection as a 
(auto)biographical resource. As a result, we observed that this project has a 
central role regarding the participants’ disruption with an image of social 
invalidation, caused by the stigma of being youth from the “periphery”, thus being 
a symbolic field capable of (re)building these people’s of identity more freely. 

 
 
Keywords: Youth. Identity. Stigma. Social Project. Music Education 
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TÍTULO: Perspectivas teórico-metodológicas da Psicologia Ambiental na 

América Latina 

Resumo 

Reconhecendo a influência europeia e norte-americana no desenvolvimento da 
Psicologia Ambiental (PA) e o seu impacto na construção da área no contexto 
latino-americano, este trabalho tem como foco aspectos da internacionalização 
da PA na América Latina. Foi analisada a produção científica da área na região 
para identificar se a mesma contribui para a compreensão do contexto latino-
americano e como acontece a identificação com esse rótulo, por via das 
discussões acerca das perspectivas teórico-metodológicas adotadas nas 
investigações. Foram selecionados artigos científicos da base de dados SciELO, 
usando o termo psicologia ambiental e tendo como critério de seleção que pelo 
menos um dos autores deveria ser da Psicologia e ter vinculação institucional na 
América Latina. Desse modo, foram registrados e analisados dados desses 
artigos, incluindo a classificação do tipo de trabalho (teórico, metodológico, relato 
de experiência ou pesquisa). Como principais resultados, foram mapeadas 111 
produções, das quais 77% apresentam o termo psicologia ambiental, e 70 eram 
relatos de pesquisa. Sobre as metodologias utilizadas, observou-se uma 
coincidência entre a frequência no uso de metodologias qualitativas e 
quantitativas, tendo 26 relatos de cada tipo, e 18 utilizaram metodologias mistas. 
Tais resultados podem indicar abordagens diferentes e inovadoras frente às 
especificidades no contexto em questão, o que corresponde às expectativas 
deste trabalho. 
 
Palavras-chave: Psicologia Ambiental. Internacionalização. América Latina. 

TITLE: Theoretical-methodological perspectives of Environmental Psychology in 

Latin America 

Abstract 

Recognizing the European and North American influence in the development of 
Environmental Psychology (PA) and its impact on the construction of the area in 
the Latin American context, this work focuses on the internationalization of EP in 
Latin America. It was analyzed the scientific production of the area in the region 
to identify if it contributes to the understanding of the Latin American context and 
how the identification with this label happens, through the discussions about the 
theoretical-methodological perspectives adopted in the investigations. Scientific 
articles were selected from the SciELO database, using the term environmental 
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psychology and having as a selection criterion that at least one of the authors 
should be from Psychology and have institutional linkage in Latin America. Thus, 
data from these articles, including classification of the type of work (theoretical, 
methodological, report of intervention or research) were recorded and analyzed. 
As main results, 111 productions were mapped, of which 77% presented the term 
environmental psychology, and 70 were research reports. Regarding the 
methodologies used, there was a coincidence between the frequency in the use 
of qualitative and quantitative methodologies, with 26 reports of each type, and 
18 using mixed methodologies. These results may indicate different and 
innovative approaches to the specificities in the context in question, which 
corresponds to the expectations of this work. 
 
Keywords: Environmental Psychology. Internationalization. Latin America. 
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TÍTULO: A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E NO RN: UMA 

ANÁLISE DO PERÍODO DE 2003 A 2016 

Resumo 

 

O presente relatório objetiva analisar o processo de Expansão do Ensino 
Superior ocorrido no Brasil e Rio Grande do Norte no período de 2003 a 2016, 
tendo como referência dados concernentes aos números de instituições, 
matrículas e cursos. Como metodologia utilizou-se a análise documental, estudo 
bibliográfico e a elaboração de séries estatísticas elaboradas a partir dos dados 
disponibilizados pelo Inep. Justifica-se o período de 2003 a 2016 por ter sido 
considerado pelos autores que discutem a temática, como um período de 
importantes marcos de reestruturação do Ensino Superior Brasileiro, o que 
proporcionou uma grande expansão do setor. 

 
 
Palavras-chave: Expansão. Ensino Superior. Globalização. 

TITLE: The Expansion of the Higher Education in Brazil and RN: A Analysis of 

the period between 2003 ad 2016 

Abstract 

 

The current article objective to analyze the process of Expansion of Higher 
Education happened in Brazil and Rio Grande do Norte on period of 2003 to 
2016, using as reference the data concerning to institutions, enrollments and 
classes. The methodology used was documentary analysis, bibliographic study 
and elaboration of historic series using the database of INEP. The period it’s 
justified by the importance attributed by authors who discuss the subject as period 
of important restructuring on Brazilian Higher Education, providing an great 
expansion on the sector. 

 
 
Keywords: Expansion, Higher Education, Globalization. 
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TÍTULO: Levantamento bibliográfico populismo punitivo 

Resumo 

Dentro de um contexto de agudização da crise na segurança pública em todo o 
Brasil, o procedimento de Audiência de Custódia foi instituído no Rio Grande do 
Norte em outubro de 2015, por determinação do Supremo Tribunal Federal, com 
o intuito de garantir a legalidade das prisões em flagrante e a possibilidade de 
imputação de medidas alternativas à privação de liberdade a depender da 
tipificação da contravenção/crime e da situação específica, promovendo, ao 
menos teoricamente, a garantia dos direitos das pessoas presas e o combate à 
superlotação do sistema prisional brasileiro. Este plano de trabalho faz parte da 
Pesquisa "Análise das audiências de custódia no Rio Grande do Norte" e tem 
como objetivo principal fazer um levantamento da bibliografia acerca do tema do 
populismo prisional e das audiências de custódia. A metodologia utilizada 
constituiu-se por: pesquisa bibliográfica por meio das bases de dados online, 
bem como a busca de trabalhos acadêmicos e científicos, acesso às pautas das 
audiências, que foram disponibilizadas pelos servidores do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte (TJ/RN). Concluiu-se que a lógica das audiências de 
custódia impele a uma fuga à lógica das estratégias reativas de combate à 
criminalidade, pois seria contrária à ampliação das penas e do recrudescimento 
penal, evidenciando as possibilidades de responsabilização outras que 
mantenham as pessoas em convívio social, mas sob a tutela do Estado através 
de medidas cautelares.  
 
Palavras-chave: Audiências de Custódia. Populismo Penal. Levantamento 

Bibliográfico. 

TITLE: BIBLIOGRAPHICAL SURVEY PUNITIVE POPULISM 

Abstract 

In a context of worsening crisis in Brazilian public security, the custody hearing 
procedure was established in Rio Grande do Norte in October 2015, by 
determination of the Supreme Federal Court, in order to insure the legality of 
flagrant prisoners and the possibility of imputation of alternative actions to the 
deprivation of liberty, depending on the classification of the contravention/crime 
and specific situation, promoting, at least theoretically, the guarantee of the rights 
of prisoners and the fight against the overcrowding in Brazilian prison system. 
This work plan belongs to the research “Analysis of custody hearings in Rio 
Grande do Norte” and has as main objective to make a bibliography survey on 
the theme of prison populism and custody hearing. The methodology used was: 
bibliographic research through online database, as well as the search for 
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academic and scientific works, access to audience guidelines made available by 
the servers of the court of justice of the Rio Grande do Norte (TJ/RN), besides 
the field diaries as a result of going to flagrant central to follow the audiences. 
Just few specific studies have been found on the subject, nevertheless, the 
reading work and reflections on critical criminology and criminal populism were 
used, by the foundation of classical works and authors. Therefore, the logic of 
custody hearings impels an escape from the logic of reactive strategies to combat 
crime, because it is contrary to the extension of penalties and criminal. 
 
Keywords: Custody Hearings. Prison Populism. Bibliography Survey 
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TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA EDUCACIONAL NA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES: concepções de ensino, aprendizagem e ciclos de vida 

Resumo 

 

O presente trabalho resulta de um projeto de pesquisa em andamento desde 
2016 que objetiva analisar concepções de licenciandos acerca dos processos de 
ensino e aprendizagem nos ciclos de vida, implicações da formação para a 
prática docente e o papel da Psicologia Educacional na (re)configuração dessas 
concepções. Utilizaram-se métodos mistos, com coleta de dados através de 
questionários semiestruturados, em uma amostra de 152 estudantes que não 
cursaram componentes de Psicologia Educacional e 167 que já cursaram. Os 
dados foram analisados por meio da Análise de Conteúdo, subsidiando a 
construção de categorias a posteriori. Os resultados demonstram que 44,1% dos 
estudantes que não cursaram e 33,5% dos que já cursaram componentes de 
Psicologia Educacional apresentaram concepções de ensino e aprendizagem 
centradas no professor; 48,9% dos que não cursaram e 48,5% dos que já 
cursaram expressaram concepções incoerentes entre si. Em relação aos ciclos 
de vida, 53,7% dos discentes que não cursaram e 64,1% dos que cursaram não 
diferenciaram os ciclos; enquanto 42,3% dos estudantes que não cursaram e 
34% dos que cursaram os diferenciou com base em estereótipos. 
Posteriormente, foram realizados grupos focais com estudantes de Pedagogia, 
que confirmaram algumas análises oriundas dos questionários. Desse modo, 
constata-se que é necessário refletir acerca das lacunas existentes no currículo 
das licenciaturas e como a Psicologia Educacional pode repensar a formação e 
atuação docente. 

 
 
Palavras-chave: Psicologia Educacional. Ensino e Aprendizagem. Ciclos de vida 

TITLE: CONTRIBUTIONS OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY IN TEACHER 

FORMATION: conceptions about teaching, learning and life cycles 

Abstract 

 

This paper results from a Research Project was happened since 2016. Aming to 
analyze the UFRN undergraduate students’ conceptions about teaching, 
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learning, life cycles and their implactions for the formation teaching practive ante 
the impacts of discussions propitieated by Educational Psychology. The data 
were analyzed through the Content Analysis method, subsidizing the construction 
of later categories. After that, was realized focal groups with Pedagogy students 
based on catgegories of the questonnaires. The results show that 42,5% of the 
students who did not attend and 28,1% of those who already attended 
components of Educational Psychology expressed conceptions of teaching and 
learning processes centered on the teacher; while 50% of those who did not 
attend and 52,6% of those who attended did express incoherent conceptions 
among themselves. Regarding the life cycles, 52,4% of the students who did not 
attend and 36,6% of those who attended did not differentiate the cycles; while 
42.9% of students who did not attend and 63,4% of those who attended them 
differed based on stereotypes. After application and categorization of the 
questionnaires, was realized the focal groups with Pedagogy students, who 
confirmed some of questionnaires hypothesis. In this way, this study contact it is 
necessary to reflect about gaps in undergradute curriculum and rethought 
Educational Psychology to contribute more effectively to teacher training and 
performance. 

 
 
Keywords: Educational Psychology. Teaching and Learning. Life cycles. 
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TÍTULO: INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO E NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. 

Resumo 

 

Este projeto buscou realizar uma ação conjunta com o um levantamento amostral 
de professores da Rede Pública de ensino, cujo objetivo foi avaliar suas práticas 
docentes nos munícipios dos 16 polos das Diretorias regionais de ensino e 
Cultura – DIREC do RN e ainda fazer um levantamento do universo de 
professores que necessitam de uma formação específica na área da educação 
especial, para, dessa forma, poder efetuar uma prática inclusiva. Com este 
projeto, buscou-se propor objetivos híbridos que não somente pudessem avaliar 
as necessidades de capacitação docente na perspectiva inclusiva, mas também 
estabelecer uma proposta de criação de cursos de formação tanto inicial, quanto 
continuada, a distância em Educação Especial, de acordo com as demandas 
encontradas na fase diagnóstica do trabalho. Levando em consideração tais 
fatores, a proposta do estudo objetiva corroborar o fato de que a modalidade a 
distância tem se configurado no meio educacional da atualidade como uma 
importante estratégia para o enfrentamento dos graves problemas relacionados 
a oferta de cursos pouco qualificados em localidades remotas, bem como 
amplificar a área de cobertura do sistema educacional nas regiões em que não 
há, se quer, a oferta desses cursos, mais especializados para o exercício da 
docência. Embasando-se nisso, este projeto reconhece as diversas vantagens 
do sistema EAD e busca, assim, estabelecer uma via promissora na formação 
docente, preenchendo essa lacuna na formação acadêmica docente. 

 
 
Palavras-chave: Educação Especial; modalidade a distância; sistema EAD; 

tecnologias. 

TITLE: INVESTIGATION AND INNOVATION IN TEACHER FORMATION IN 

THE PERSPECTIVE OF INCLUSION AND DISTANCE MODALITY 

Abstract 

This project sought to carry out a joint action with a sample survey of teachers of 
the Public School Network, whose objective was to evaluate their teaching 
practices in the municipalities of the 16 poles of the Regional Directorates of 
Education and Culture - DIREC of the RN and also make a survey of the universe 
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of teachers who need specific training in the area of special education, in order 
to be able to carry out an inclusive practice. The aim of this project was to propose 
hybrid objectives that could not only assess teacher training needs in an inclusive 
perspective, but also to establish a proposal for the creation of both initial and 
continuing distance education courses in Special Education, according to the 
demands found in the diagnostic phase of the work. Taking into account these 
factors, the study proposal aims to corroborate the fact that the distance modality 
has been configured in today's educational environment as an important strategy 
to address the serious problems related to the supply of low-skilled courses in 
remote locations as well how to amplify the area of coverage of the educational 
system in regions where there is no, if any, the offer of these courses, more 
specialized for the exercise of teaching. Based on this, this project recognizes the 
various advantages of the EAD system and seeks to establish a promising 
avenue in teacher education, filling this gap in the teacher academic formation. 
 
Keywords: Special education; distance modality; EAD system; technologies 
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TÍTULO: Políticas linguísticas e internacionalização 

Resumo 

 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Linguagem e sociedade 
contemporânea”,dirigido pela professora Renata Archanjo, do departamento de 
línguas e literaturas estrangeiras modernas (DLEM) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Esse projeto de pesquisa visa o estudo da linguagem e 
suas práticas em suas (inter)relações sociais. Esse texto, segue como um 
desdobramento do referido projeto de pesquisa, o qual tem por objetivo 
específico traçar um panorama de pesquisa sobre: políticas linguísticas e 
internacionalização, levando em consideração as políticas linguísticas no âmbito 
governamental, de forma a responder a pergunta motivadora: Pensando nas 
políticas linguísticas brasileiras para o ensino de língua, quais são aquelas 
promovidas pelas políticas governamentais que incentivam, valorizam e 
promovem a internacionalização do ensino superior?. 

 
 
Palavras-chave: internacionalização, língua estrangeira, ensino 

TITLE: Language policies and Internationalization 

Abstract 

 

This work is part of the research project "Language and contemporary society", 
directed by Professor Renata Archanjo, Department of Modern Foreign 
Languages and Literatures (DLEM), Federal University of Rio Grande do Norte. 
This research project aims at the study of language and its practices in their (inter) 
social relations. This text follows as an unfolding of the aforementioned research 
project, whose specific objective is to draw a research panorama on: linguistic 
policies and internationalization, taking into account the linguistic policies in the 
governmental scope, in order to answer the motivating question: Thinking in 
Brazilian language policies for language teaching, which are those promoted by 
government policies that encourage, value and promote the internationalization 
of higher education ?. 
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TÍTULO: A educomunicação e as relações interpessoais na construção de 

ecossistemas comunicativos. 

Resumo 

 

A interação entre a educação e os meios de comunicação social, e como esse 
dois campos dialogam na formação dos sujeitos, fundamentou o conceito da 
Educomunicação surgido no final do século XX. Esse campo de intervenção 
social oportuna a interdisciplinaridade entre educação e os mecanismos 
comunicacionais, emergidos em um processo dialógico a favor da autonomia dos 
sujeitos. Nesse segmento, esta pesquisa tem como objeto de estudo as relações 
interpessoais a serem observadas na Rádio Escolar localizada no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus 
Natal Central - IFRN/CNAT, e como as ações educomunicativas podem 
influenciar na construção da autonomia dos sujeitos envolvidos. A metodologia 
prevista a essa aplicação é a de natureza participante, no entanto, dado o estado 
embrionário desta investigação, buscou-se apoio nos resultados atingidos em 
duas intervenções educomunicativas, a fim de formular hipóteses para o futuro 
deste projeto: a intervenção na Rádio Escolar de uma escola pública de nível 
médio e a instalação de uma Rádio Escolar na ONG - ADIC-RN – Associação 
para o Desenvolvimento de Iniciativas e Cidadania do Rio Grande do Norte, 
ambas realizadas em conjunto com o grupo COMIDIA - Grupo de pesquisa, 
Comunicação, Cultura e Mídia. 

 
 
Palavras-chave: Educomunicação; Ecossistemas Comunicativos; Autonomia. 

TITLE: Educommunication and interpersonal relations in the construction of 

communicative ecosystems. 

Abstract 

 

The interaction between education and the media, and how these two fields 
dialogue in the training of subjects, founded the concept of Educommunication 
that emerged at the end of the 20th century. This field of social intervention timely 
the interdisciplinarity between education and the communication mechanisms, 
emerged in a dialogical process in favor of the autonomy of the subjects. In this 
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segment, this research aims to study the interpersonal relationships to be 
observed in the School Radio located in the Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal Central - 
IFRN/CNAT, and how the educomunicative actions can influence in the 
construction of the autonomy of the involved subjects. The methodology 
proposed for this application is participatory in nature, however, given the 
embryonic state of this research, we sought support in the results achieved in two 
educational interventions, in order to formulate hypotheses for the future of this 
project: intervention in School Radio of a public secondary school and the 
installation of a School Radio in the NGO - ADIC-RN - Associação para o 
Desenvolvimento de Iniciativas e Cidadania do Rio Grande do Norte, both carried 
out together with the group COMIDIA - Research, Communication, Culture and 
Media Group. 

 
 
Keywords: Educommunication; Communicative Ecosystems; Autonomy. 
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TÍTULO: Uma visão sobre a atuação do coordenador pedagógico na educação 

inclusiva de alunos com deficiência. 

Resumo 

Este artigo discute a importância da função do Coordenador Pedagógico na 
escola regular em prol da inclusão de alunos com necessidades educacionais 
especiais, em redes públicas e privadas, sediadas na cidade de Natal/RN. A 
pesquisa foi realizada com três instituições de educação básica, sendo elas do 
Ensino Fundamental I (EF), a mesma foi desenvolvida tomando por base o 
método Estudo de Caso, envolvendo como estratégias investigativas: a 
entrevista semiestruturada com os coordenadores pedagógicos atuantes nas 
instituições; a observação de atividades realizadas pelas coordenadoras 
pedagógicas junto aos docentes, na rotina escolar; a análise do Projeto Político 
Pedagógico (PPP) da escola. Este artigo busca oferecer uma contribuição para 
uma reflexão sobre a atuação dos coordenadores pedagógicos no tocante à 
educação inclusiva de alunos com deficiência e sobre suas principais 
dificuldades para efetivação desse processo. Nesse contexto, o papel do 
professor é fundamental para o desenvolvimento da criança, enquanto mediador, 
capaz de estimula-la a se interessar por questões sociais e da família também, 
para dar continuidade aos trabalhos além da escola. 
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Coordenador Pedagógico. Alunos com 

Deficiência. 

TITLE: An overview of the pedagogical coordinator's role in the inclusive 

education of students with disabilities 

Abstract 

This article discusses the importance of the role of the Pedagogical Coordinator 
in the regular school in favor of the inclusion of students with special educational 
needs in public and private networks, based in the city of Natal / RN. The research 
was carried out with three basic education institutions, such as Elementary 
School I (EF), which was developed based on the Case Study method, involving 
as investigative strategies: the semistructured interview with the pedagogical 
coordinators working in the institutions; the observation of activities carried out 
by the pedagogical coordinators with the teachers, in the school routine; the 
analysis of the School's Political Pedagogical Project (PPP). This article aims to 
offer a contribution to a reflection about the performance of pedagogical 
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coordinators regarding the inclusive education of students with disabilities and 
about their main difficulties in the implementation of this process. In this context, 
the role of the teacher is fundamental for the development of the child, as 
mediator, capable of stimulating her to become interested in social and family 
issues as well, to continue work beyond school. 
 
Keywords: Inclusive education.Pedagogical Coordinator.Students with 

Disabilities 
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TÍTULO: Cidadania, justiça e democracia em Natal/RN 

Resumo 

O projeto de pesquisa consiste em investigar a adesão normativa à democracia 
no Brasil, partindo do pressuposto de que o regime democrático é fundamentado 
em um consenso mínimo, formado por regras amplamente difundidas e aceitas 
(DAHL, 2012). Buscou-se observar a aprovação ao regime democrático, a 
aceitação aos regimes autoritários e as mudanças e continuidades na cultura 
política do povo brasileiro ao longo dos anos (MOISÉS, 1995, 2008 e 2010). 
Metodologicamente, realizou-se pesquisa bibliográfica, análise de dados 
secundários e coleta e análise de dados primários. Os dados secundários foram 
obtidos através do banco de dados do Instituto Latinobarômetro, sediado em 
Santiago, no Chile. A análise dos dados foi realizada a partir da utilização do 
software livre PSPP, buscando compreender as nuances da percepção sobre a 
temática de acordo com o perfil socioeconômico dos respondentes, a saber: 
idade, sexo, cor da pele, renda e escolaridade. A partir disso, pôde-se construir 
três categorias: os democratas convictos (em sua maioria, pessoas brancas, de 
maior renda e escolaridade), os autoritários (de perfil similar ao anterior) e os 
indiferentes (em sua maioria, pessoas pretas e pardas, menor renda e 
escolaridade). Esse resultado dialoga com a análise de Moisés (1995, 2008 e 
2010), que chegou a essa mesma categorização. A pesquisa realizou, ainda, 
duas rodadas de grupo focal com jovens universitários, militantes e não-
militantes políticos. 

 
Palavras-chave: cidadania. cultura política. democracia. participação política. 

TITLE: Citizenship, justice and democracy in Natal / RN 

Abstract 

 

The research project consists of investigating the normative adherence to 
democracy in Brazil, based on the assumption that the democratic regime is 
based on a minimum consensus, formed by rules widely disseminated and 
accepted (DAHL, 2012). It was sought to observe the approval of the democratic 
regime, the acceptance of authoritarian regimes and the changes and continuities 
in the political culture of the Brazilian people over the years (MOISÉS, 1995, 2008 
and 2010). Methodologically, bibliographic research, analysis of secondary data 
and collection and analysis of primary data were carried out. The secondary data 
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were obtained through the database of Instituto Latinobarómetro, based in 
Santiago, Chile. Data analysis was performed using the free software PSPP, 
seeking to understand the nuances of perception on the subject according to the 
socioeconomic profile of the respondents, namely: age, sex, skin color, income 
and schooling. From this, it was possible to construct three categories: the 
convicted democrats (mostly white people with higher income and schooling), 
authoritarians (with similar profile to the previous one) and the indifferent (mostly 
black and brown people , lower income and schooling). This result dialogues with 
the analysis of Moses (1995, 2008 and 2010), which reached this same 
categorization. The research also carried out two rounds of focus group with 
university students, militants and non-political militants. 

 
 
Keywords: democracy. citizenship. political participation. political culture. 
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TÍTULO: Desenvolvimento do Banco de Dados e Mídias Eletrônicas do Grupo 

PROJETAR 

Resumo 

O relatório descreve o desenvolvimento do plano de trabalho “Desenvolvimento 
do Banco de Dados e Mídias Eletrônicas do Grupo PROJETAR”, orientado pela 
Profª Drª Maísa Veloso. Ele gira em torno de dois projetos do Grupo PROJETAR: 
o Banco de Dados PROJEDATA, biblioteca virtual que armazena trabalhos 
relacionados ao grupo e aos Seminários PROJETAR, e à Revista PROJETAR, 
periódico quadrimestral que reúne artigos das áreas de Projeto e Percepção do 
Ambiente. Esses projetos são de alimentação contínua e cumprem o papel de 
divulgação de pesquisa nessas áreas do conhecimento, tendo como suporte as 
plataformas DSpace e Open Journal System. Os objetivos maiores do trabalho 
são introduzir bolsista no universo da pesquisa científica, desenvolvendo seu 
senso crítico-analítico e habilidade de redação de artigos científicos, bem como 
desenvolver seu conhecimento quanto a bancos de dados, bibliotecas virtuais e 
revistas eletrônicas de Arquitetura e Urbanismo e o uso dos softwares que lhes 
dão suporte. Os trabalhos de manutenção do Banco de Dados PROJEDATA, do 
site do Grupo PROJETAR e de programação virtual da Revista PROJETAR 
garantiram o cumprimento desses objetivos. Por fim, avalia-se o uso das mídias 
e elencam-se indicativos para os próximos planos de trabalho a serem 
desenvolvidos em torno dessas ferramentas, assim como para a produção de 
artigos tendo em vista a produção de conhecimento na área de Projeto e 
Percepção do Ambiente em conjunto com a orientadora e demais membros da 
equipe. 
 
Palavras-chave: Banco de dados, Biblioteca Virtual, Revista Eletrônica 

TITLE: Development of PROJETAR Group’s Database and Electronic Media 

Abstract 

The report describes the activities developed in the work plan "Development of 
PROJETAR Group’s Database and Electronic Media", under the guidance of 
Prof. Dr. Maísa Veloso. They revolve around two projects of the PROJETAR 
Group: the PROJEDATA Database, a virtual library that stores works related to 
the group and the PROJETAR Seminars, and the PROJETAR Journal, a 
quarterly journal that gathers articles from the areas of Architecture Design and 
Environmental Perception. These projects are of continuous feeding and fulfill the 
role of disseminating research in these areas of knowledge, having as support 
the platforms DSpace and Open Journal System. The main objectives of the work 
plan are to introduce the student in the universe of scientific research, developing 
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their critical-analytical sense and ability to write scientific articles, as well as 
developing their knowledge of databases, virtual libraries and electronic journals 
of Architecture and Urbanism and how to use the softwares that supports them. 
The maintenance of the PROJEDATA Database, the PROJETAR Group’s 
website and the PROJETAR Journal’s virtual programming ensured that these 
objectives were met. Finally, the use and the media were evaluated and 
culminated in indicatives to be developed in the next work plans, as well as for 
the production of articles regarding the production of knowledge in the area of 
Architecture Design and Environmental Perception along with the professor and 
other team members. 
 
Keywords: Database, Virtual Library, Electronic Journal 
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TÍTULO: A obra do arquiteto Marconi Grevi: Projetos e edifícios construídos 

Resumo 

Marconi Grevi (1944) cursou Arquitetura na UFPE e veio lecionar o mesmo curso 
nas das primeiras turmas da UFRN, já nos anos 1970. Sua integração com o 
ensino e a atuação profissional viabilizou a consolidação de um acervo 
constituído por 1014 exemplares entre projetos e obras executadas, o qual ainda 
continua crescendo pois Grevi continua em plena atividade. Diante disso, está 
evidente sua contribuição para composição deste acervo profissional, 
principalmente na cidade de Natal,e a discussão em torno das lacunas entre 
patrimônio arquitetônico e reconhecimento dele por parte da sociedade. Este 
trabalho relaciona os princípios de identidade do arquiteto com sua obra 
produzida nas últimas quatro décadas. Para tanto, o acervo cedido pelo arquiteto 
foi analisado e, a título de ilustração, selecionadas duas obras exponenciais em 
sua carreira profissional: a Catedral Metropolitana de Natal e a casa Moacyr 
Potiguar, nas quais foi possível identificar o rebatimento conceitual, ou seja, o 
“traço do arquiteto” nas soluções físicas a partir de visitas a esses dois edifícios, 
acompanhadas pelo próprio Grevi, e análise dos projetos. Registra-se, também, 
a aplicação dos resultados desta abordagem na XXIII CIENTEC, no ano de 2017, 
onde foram produzidas maquetes de papel da Catedral Metropolitana de Natal, 
montadas pelo público externo durante a feira. A ação constituiu-se uma 
oportunidade de integrar Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
Palavras-chave: Marconi Grevi, Arquitetura Moderna Potiguar, Maquetes de 

papel. 

TITLE: The work of architect Marconi Grevi: projects and builds 

Abstract 

 

Marconi Grevi (1944) studied architecture at the UFPE and taught the same 
course in the first classes of the UFRN, as early as the 1970s. Its integration with 
teaching and professional performance enabled the consolidation of a collection 
consisting of 1014 copies between projects and works which continues to grow 
as Grevi continues to be active. In view of this, it is evident his contribution to the 
composition of this professional collection, especially in the city of Natal, and the 
discussion about the gaps between architectural patrimony and recognition of it 
by the society. This work relates the principles of architect identity with his work 
produced in the last four decades. To do so, the collection provided by the 
architect was analyzed and, by way of illustration, selected two exponential works 
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in his professional career: the Metropolitan Cathedral of Natal and the Moacyr 
Potiguar house, in which it was possible to identify the conceptual collection, that 
is, the "Trait of the architect" in the physical solutions from visits to these two 
buildings, accompanied by Grevi himself, and analysis of the projects. It is also 
recorded the application of the results of this approach in XXIII CIENTEC, in 
2017, where paper models of the Metropolitan Cathedral of Natal were produced, 
assembled by the external public during the fair. The action constituted an 
opportunity to integrate Teaching, Research and Extension. 

 
 
Keywords: Marconi Grevi, Modern Architecture Potiguar, Paper models. 
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TÍTULO: Educação, filosofia e infância: Concepções de Professores 

relacionadas à aprendizagem na Educação Infantil 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa realizada por meio do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, que teve como objetivo investigar que 
concepções sobre o processo de ensino e aprendizagem com crianças na 
Educação Infantil norteiam o trabalho de professores que atuam em escolas 
públicas de ensino da cidade de Caicó/RN. O aparato teórico que norteia a 
pesquisa são estudos do paradigma-reflexivo da prática crítica de Filosofia para 
Crianças em Lipman (2001) e na Filosofia com Crianças desenvolvida por Walter 
Kohan (2005). A metodologia de abordagem qualitativa se insere nos moldes de 
um estudo de caso e, assume como orientação pressupostos teórico-
metodológico da perspectiva sócio-histórica e dialética da pesquisa. A pesquisa 
foi desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico, entrevista e 
observações com professores que atuam em turmas do nível V na Educação 
Infantil de Escolas públicas da cidade de Caicó/RN. Os resultados da construção 
dos dados demonstram que as concepções de criança e Educação Infantil 
predominantes nos olhares e fazeres das professoras investigadas, refletem 
discursos científicos tradicionais da psicologia que vem delineando um perfil de 
criança /infância como etapa de carências, estágio de maturação; por outro lado, 
aponta a Filosofia para/com Crianças como uma das alternativas significativas 
para o trabalho pedagógico com as crianças. 
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Learning In Child Education 

Abstract 

 

This work presents results of a research carried out through the Institutional 
Scholarship Program of Scientific Initiation, Federal University of Rio Grande do 
Norte, whose objective was to investigate which conceptions about the process 
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of teaching and learning with children in Child Education guide the work of 
teachers who work in public schools of the city of Caicó / RN. The theoretical 
apparatus that guides the research are reflexive-paradigm studies of the critical 
practice of Philosophy for Children in Lipman (2001) and Philosophy with Children 
developed by Walter Kohan (2005). The methodology of qualitative approach is 
inserted in the molds of a case study and assumes theoretical and 
methodological assumptions of the socio-historical and dialectical perspective of 
the research. The research was developed through a bibliographical survey, 
interview and observations with teachers who work in class V in the Early 
Childhood Education of public schools in the city of Caicó / RN. The results of the 
data construction show that the conceptions of children and pre - school 
education in the eyes and actions of the investigated teachers reflect traditional 
scientific discourses of psychology that are outlining a child / childhood profile as 
a stage of deficiencies, stage of maturation; on the other hand, points to 
Philosophy for Children as one of the significant alternatives for the pedagogical 
work with the children. 

 
 
Keywords: Child education. Child. Philosophy with Child. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE APOIO SOCIAL EM FAMILIARES DE PACIENTES 

SOB CUIDADOS PALIATIVOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) 

Resumo 

 

A morte é uma das crises esperadas do desenvolvimento humano e a sua 
vivência tem passado por mudanças, a começar pelo local onde ela vem 
acontecendo. Hoje, o óbito tem se destinado aos ambientes hospitalares e uma 
das possibilidades de assistência diante da proximidade da morte são os 
Cuidados Paliativos, os quais podem ser realizados nas Unidades de Terapia 
Intensiva. Os Cuidados Paliativos objetivam melhorar a qualidade de vida do 
paciente, amenizando os sintomas desagradáveis do adoecimento e prestando 
cuidado ao sujeito, sua família e comunidade. Nesse sentido, a família também 
é incluída como objeto de intervenção e estudo, pois pode apresentar distúrbios 
de humor e necessidades específicas no enfrentamento da hospitalização do 
paciente. Por isto e pela consideração do apoio social como fator de proteção 
aos riscos gerados por crises patológicas, objetivou-se avaliar a percepção da 
família sobre este apoio no enfrentamento da realidade. Para isso, desenvolveu-
se uma pesquisa quantitativa, de natureza exploratória e corte transversal com 
52 familiares. Utilizou-se questionário sociodemográfico e Escala de Apoio 
Social. A análise dos dados aconteceu por meio da estatística descritiva e 
inferencial, com auxílio de softwares de processamento de dados. Os resultados 
apontam para uma percepção satisfatória em relação ao apoio social e 
destacam, com o maior escore, a dimensão afetiva deste suporte. Sugere-se o 
aperfeiçoamento dos saberes e das ações de cuidado à família. 
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TITLE: ASSESSMENT OF SOCIAL SUPPORT IN FAMILY OF PATIENTS 

UNDER PALLIATIVE CARE IN INTENSIVE THERAPY UNIT 

Abstract 
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Death is one of the expected crises of human development and its experience 
has undergone changes, starting with the place where it has been happening. 
Today, the death has been destined to the hospital environments and one of the 
possibilities of assistance in the face of the near death are the Palliative Care, 
which can be realized in the Units of Intensive Therapy. Palliative Care aims to 
improve the patient's quality of life, alleviating the unpleasant symptoms of illness 
and giving care to the subject, his family and community. In this sense, the family 
is also included as an object of intervention and study, as it may present mood 
disorders and specific needs in facing the patient's hospitalization. For this and 
the consideration of social support as a factor to protect the risks generated by 
pathological crises, the objective was to evaluate the family's perception of this 
support in facing reality. For this, a quantitative research was developed, of 
exploratory and cross-sectional nature with 52 relatives. A sociodemographic 
questionnaire and Social Support Scale were used. Data analysis was performed 
through descriptive and inferential statistics, with the aid of data processing 
software. The results point to a satisfactory perception regarding social support 
and highlight, with the highest score, the affective dimension of this support. It is 
suggested the improvement of the knowledge and the actions of care to the 
family. 
 
Keywords: Palliative care. Intensive care. Family. Social support. 
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TÍTULO: OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA: 

DESCRITORES COMO METADADOS PARA BUSCA DE APPS EDUCATIVOS 

Resumo 

 

O presente artigo trata da continuação do trabalho de pesquisa desenvolvido no 
Grupo de pesquisa OBAMA 2.0 que tem por objetivo catalogar e classificar objeto 
de aprendizagem para Matemática nas versões para desktop e mobile. Neste 
trabalho, abordaremos a classificação dos 201 aplicativos (apps) considerados 
como Objetos de Aprendizagem Móveis (OAMs) para matemática visando as 
habilidades definidas pela Base Comum Curricular (BNCC) e pela Prova Brasil, 
no qual os OAMs foram classificados em habilidades voltadas para cada etapa 
de ensino, tanto os anos iniciais quanto os anos finais, e ensino médio no caso 
da Prova Brasil. Dentre os resultados, 42 aplicativos que não se aplicam em 
alguma habilidade e 37 aplicativos foram descontinuados. Além disso, em 
trabalhos anteriores a esta pesquisa, estes apps foram classificados quanto a 
níveis de ensino e temas curriculares, o que facilitou o processo de usabilidade 
pedagógica em busca da catalogação de habilidades e competências das 
referidas matrizes. Esta pesquisa tem sua relevância social no fato de que o 
professor terá acesso a OAMs classificados a partir de metadados educacionais 
apropriados a seus objetivos de ensino. 

 
 
Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem Móveis. Metadados. Apps 

Educativos. OBAMA 

TITLE: MECHANICAL LEARNING OBJECTS FOR MATHEMATICS 

EDUCATION: DESCRIPTORS AS METADED FOR SEARCH OF 

EDUCATIONAL APPS 

Abstract 

 

This article deals with the continuation of the research work developed in the 
OBAMA 2.0 Research Group that aims to catalog and classify learning object for 
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Mathematics in desktop and mobile versions. In this paper we will cover the 
classification of the 202 applications as Mobile Learning Objects (OAMs) for 
mathematics, aiming at the skills defined by the Curricular Common Base 
(BNCC) and the Brazil Test, in which the OAMs were classified in skills directed 
to each stage of both the earliest years and the final years. Among the results, 
42 applications that did not apply to any skill and 37 applications were 
discontinued. In addition, in previous studies, these applications were classified 
according to levels of teaching and curricular subjects, which facilitated the 
process of pedagogical usability in search of skills and competences of said 
matrices. This research has its social relevance in the fact that the teacher will 
have access to OAMs classified from educational metadata appropriate to their 
teaching objectives. 

 
 
Keywords: Mobile Learning Objects. Metadata. Educational apps. OBAMA 
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TÍTULO: Estratégias Pedagógicas de Ensino na Educação Infantil: Um estudo a 

partir da Filosofia com Crianças. 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta resultados e análises de uma pesquisa realizada por 
meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que teve como objetivo investigar 
as estratégias pedagógicas que professores de Educação Infantil da rede pública 
de ensino da cidade de Caicó/RN, têm incorporado em suas práticas, além de 
analisar estratégias pedagógicas significativas que comportem experiências 
autênticas que estimulem às crianças a pensar, criar, dialogar e refletir através 
da proposta de Filosofia para/com crianças. A metodologia utilizada se ancorou 
na abordagem qualitativa de pesquisa a qual teve como instrumento a 
observação das estratégias pedagógicas das professoras de Educação Infantil, 
além de intervenções por meio de oficinas que tiveram como referencial as 
Comunidades de Investigação fundamentadas em Lipman (2001) e Kohan 
(2000; 2005) - construídas a partir da contação de histórias da Literatura Infantil. 
Os resultados da pesquisa demonstram que as estratégias utilizadas por alguns 
professores de Educação Infantil ainda não se organizam numa perspectiva de 
educar/ensinar suscitando a curiosidade, criticidade, criatividade e reflexão da 
criança; evidenciou que os estudos na área da Filosofia para/com Crianças 
podem se consolidar como estratégia de ensino significativa para o contexto da 
Educação Infantil. 
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TITLE: Pedagogical Strategies for Teaching in Child Education: A Study from 

Philosophy with Children 

Abstract 

 

This work presents results and analyzes of a research carried out through the 
Institutional Program of Scholarships of Scientific Initiation, Federal University of 
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Rio Grande do Norte, whose objective was to investigate the pedagogical 
strategies that teachers of Early Childhood Education in the public school of the 
city of Caicó / RN, have incorporated into their practices, besides analyzing 
significant pedagogical strategies that involve authentic experiences that 
stimulate children to think, create, dialogue and reflect through the proposal of 
Philosophy towards / with children. The methodology used was anchored in the 
qualitative approach of research, which had as an instrument the observation of 
the pedagogical strategies of the teachers of Early Childhood Education, besides 
interventions through workshops that had as reference the Research 
Communities based on Lipman (2001) and Kohan ( 2000; 2005) - constructed 
from the storytelling of Children's Literature. The results of the research 
demonstrate that the strategies used by some teachers of Early Childhood 
Education are not yet organized in a perspective of educating / teaching raising 
the curiosity, criticality, creativity and reflection of the child; evidenced that studies 
in the area of Philosophy for Children can be consolidated as a strategy of 
significant teaching for the context of Early Childhood Education. 

 
 
Keywords: Pedagogical Strategies. Philosophy with Children. Child education. 
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TÍTULO: A participação das forças políticas de esquerda na luta pela aprovação 

no legislativo federal, estadual e municipal de projetos em defesa da liberdade 

de orientação e expressão sexual 

Resumo 

Este plano objetiva analisar o papel das lutas da esquerda, sobretudo feministas 
e pela liberdade de orientação e expressão sexual, para a aprovação da agenda 
de reivindicações dos sujeitos políticos LGBT no parlamento. Buscamos 
apreender o processo de constituição da diversidade humana e sexual; as 
determinações do sistema capitalista que geram e∕ou agravam o heterossexismo 
e a importância das lutas em defesa da diversidade para a classe trabalhadora. 
Este plano de trabalho é parte integrante da pesquisa "Esquerda e diversidade 
sexual no Brasil", desenvolvida pelo grupo de estudos e pesquisa em Trabalho, 
Ética e Direitos GEPTED. A metodologia utilizada refere-se à pesquisa 
bibliográfica e documental. Agregamos estudos e discussões efetivadas nas 
sessões do GEPTED sobre a temática, bem como as reflexões realizadas por 
meio de um seminário com sujeitos coletivos LGBT em Natal. Os resultados 
permitem considerar o trabalho como processo fundante da humanidade, que a 
exploração de classe se articula à opressão de sexo e raça/etnia e que nos 
marcos da sociabilidade capitalista, a luta em defesa da diversidade sexual é 
condição para denunciar violações de direitos, dentro e fora do parlamento e 
também para a construção coletiva da consciência de que a diversidade é a 
riqueza máxima do gênero humano. Atuando hegemonicamente a partir de 
fundamentos teórico-políticos conservadores, o parlamento até o momento, não 
legislou favorável à diversidade humana. 
 
Palavras-chave: Diversidade Humana. Diversidade Sexual. 

TITLE: The participation of leftist political forces in the struggle for approval in the 

federal, state and municipal legislature of projects in defense of freedom of sexual 

orientation and expression 

Abstract 

This article will discuss the role of left-wing struggles, especially feminist, and the 
freedom of sexual orientation and expression, to approve the LGBT politicians' 
demands agenda in parliament. To do so, we will discuss the process of 
constitution of human and sexual diversity, determinations in the capitalist 
system, and the importance of struggles for the working class in general. This 
discussion is an integral part of the research "Left and diverse sexual in Brazil", 
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developed by teachers and students of the group of studies and research in Work, 
Ethics and Rights GEPTED / UFRN. The methodology used is the bibliographic 
research, besides the knowledge acquired in the discussions made in the group. 
As results, we understand the work as a founding process of humanity, that class 
exploitation articulates the oppression of sex and race / ethnicity and that in the 
landmarks of capitalist sociability, the fight in defense of sexual diversity is a 
condition to denounce violations of Rights, inside and outside the parliament and 
also for the collective construction of the awareness that diversity is the ultimate 
wealth of the human race. 
 
Keywords: Sexual Diversity. Human Diversity. 
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TÍTULO: Índice institucional de governo aberto municipal: análise exploratória 

das capitais do sul e sudeste brasileiro. 

Resumo 

 

No contexto atual, onde a sociedade busca tomar cada dia mais posse de seus 
direitos políticos, é primordial que o Estado abra espaço para que o mesmo 
aconteça. Nesse ambiente surge o que se denomina “Governo Aberto”, esse que 
se propõe a solucionar a lacuna Estado-Sociedade e ser caminho para uma 
maior eficiência da administração pública, visto que alinha os principais 
interessados para a construção de um resultado comum. Atenta-se que com 
essas ações o Estado busca a sociedade para uma relação de parceria, 
colaboração e participação. Para isso, antes, deixa claro que não é o detentor 
do poder, apenas o representante dele, abrindo os seus dados, os tornando 
público e disponível ao controle social. Dotada de técnicas de investigação 
qualitativa e quantitativa, o presente trabalho descritivo e exploratório, se propõe 
a analisar a etapa atual de implementação do governo aberto nas capitais das 
regiões sul e sudeste do Brasil. Busca com isso a elaboração do Índice 
Institucional de Governo Municipal (IIGAM-Brasil), para que a partir da correlação 
com indicadores socioeconômicos seja possível apontar o rendimento dos 
governos locais e subsidiar a reflexão sobre os avanços, limites e desafios 
impostos para o Governo Aberto em sub-regiões no Brasil. Obteve-se que de 
modo geral o IIGAM dessas capitais possuem média satisfatória. Para as 
dimensões, transparência é a que se sobressai, dado a relação com fatores 
normativos, mas as demais a acompanha mantendo um mesmo padrão. 
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TITLE: Institutional index of municipal open government: exploratory analysis the 

principal cities in the southeast and south of Brazil. 

Abstract 

 

In the current context, where society seeks to take more and more possession of 
political rights, it is essential that the State make room for it to happen. In this 
environment arise what is called "Open Government", the one that proposes to 
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solve the State-Society gap and to be way for a greater efficiency of the public 
administration, since it aligns the main stakeholders for the construction of a 
common result. It is noted that with these actions the State seeks a relation of 
partnership,collaboration and participation.To do this, before,it makes clear that 
it is not the holder of power,only his representative,opening their data,making 
them public and available to social control.With qualitative and quantitative 
research techniques,the present descriptive and exploratory work,proposes to 
analyze the current stage of implementation of open government in the capitals 
of the southeast and south regions of Brazil.It seeks with this the elaboration of 
the Institutional Index of Government Municipal,so that from the correlation with 
socioeconomic indicators it is possible to indicate the advancement of local 
governments and subsidize the reflection on the limits and challenges imposed 
for the Open Government in subregions in Brazil.It was obtained that in general 
the IIGAM-Brazil of these capitals have a satisfactory average.For the 
dimensions,transparency is what stands out,given the relationship with normative 
factors,but the others follow it maintaining the same pattern. 

 
 
Keywords: State.Society.Open Government. IIGAM-Brasil. 
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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 projeto de energia eólica é um dos fatores que contribuiu para grandes 
mudanças em Caiçara do Norte, comunidade de pesca do litoral norte do Rio 
Grande do Norte, sobretudo através da implementação e instalação de 
geradores em terrenos de propriedade de moradores da comunidade. Além dos 
danos à biodiversidade, há também os danos sociais que afetam as 
comunidades que a pesca como base de sua economia. Esse estudo tem o 
objetivo de identificar e descrever as mudanças socioeconômicas provocadas 
pela presença de grandes empreendimentos nas comunidades alvo do projeto 
“Cooperativismo pesqueiro e valores: um estudo comparativo entre o litoral do 
RN/Brasil e o Litoral de Lisboa/Portugal ” - Município de Caiçara do Norte 
(Colônia de Pescadores Z-01). A implementação do projeto de energia eólica em 
Parazinho, comunidade vizinha, trouxe mudanças importantes com impactos 
positivos e negativos para Caiçara do Norte. Para a realização do objetivo 
fizemos pesquisa bibliográfica, fizemos uso da história oral em conjunto com 
algumas técnicas e instrumentos de pesquisa como a observação direta, 
entrevistas, registro de imagens e gravações. Identificaram-se impactos diretos 
negativos: perda de acesso às áreas de plantio, restrição de acesso aos recursos 
naturais e desmatamento. Impactos diretos positivos: aquecimento do comércio, 
crescimento da economia local, visibilidade do município. E não menos 
importante, os impactos indiretos, percebidos a longo prazo. 

 
Palavras-chave: Impacto sociais. Comunidade pesqueira. Eólica. 

TITLE: Tradition and modernity: a study on the social impacts due to exogenous 

factors in the fishing activity in Caiçara do Norte (fishing colony Z01) RN. 

Abstract 

The social impacts of the wind energy project are one of the factors that 
contributed to major changes in Caiçara do Norte, a fishing community on the 
coast of Rio Grande do Norte, mainly through the implementation and installation 
of generators on community land. In addition to damage to biodiversity, there are 
also social damages affecting communities that survive from fishing and 
agriculture. This study aims to identify and describe the socioeconomic changes 
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caused by the incorporation of industrial fishing and other projects in the target 
communities of the project "Cooperativism and fishing: a comparative study 
between the coast of the RN / Brazil and the coast of Lisbon / Portugal "- 
Municipality of Caiçara do Norte (Fishermen's Colony Z-01). Since the 
implementation of the wind energy project in the community, changes in customs 
have occurred around this fact specifically. However, a qualitative approach and 
a diachronic perspective were based on the use of bibliographic research and 
oral history in conjunction with some research techniques and instruments such 
as direct observation, interviews, recording of images and recordings. Negative 
direct impacts were identified: loss of access to planting areas, restriction of 
access to natural resources and deforestation. Positive direct impacts: trade 
warming, local economic development, visibility of the municipality. And not least, 
indirect impacts, perceived in the long run. 
 
Keywords: Social impact. Community fishing. Wind. 
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TÍTULO: REPRESENTAÇÕES DA NATUREZA NA POESIA DE DIÓGENES DA 

CUNHA LIMA E DE MANOEL DE BARROS 

Resumo 

 Desde Baudelaire, alguns poetas têm recorrido à relação com a natureza como 
forma de resistência à modernidade (HAMBURGER, 2007). A poesia desses 
autores é um espaço de reencontro entre o indivíduo e sua experiência 
primordial, estabelecendo uma dimensão nostálgica entre homem e meio que 
nega os avanços racionalizantes e tecnológicos. Acerca da temática da 
natureza, os poemas “Memória das Águas”, presente no livro homônimo do 
poeta potiguar Diógenes da Cunha Lima, e “Homem de Lata”, da obra Memórias 
Inventadas, de Manoel de Barros, apresentam abordagens diversas. A partir de 
uma perspectiva dialógica (BAKHTIN, 2015), evidenciamos contextualizações e 
singularidades entre tais obras literárias, considerando, na análise, as produções 
escritas e seus contextos, uma vez que estes são uma parte integrante da 
estrutura literária (CANDIDO, 2006). Concluímos que as intersecções entre os 
poemas dizem respeito à cumplicidade entre homem e natureza, mesmo perante 
as tensões impostas pela modernidade. Em Cunha Lima, o retorno ao natural 
ocorre por um processo de rememoração, em que a postura crítica é identificada 
nas passagens que revelam intervenções humanas no rio; em Barros, tal 
regresso acontece pelo contato entre o homem-artifício, esvaziado de sentidos, 
e os elementos da natureza, que passam a veicular sua humanidade. 
 
Palavras-chave: Diógenes da Cunha Lima. Manoel de Barros. Natureza. Poesia. 

TITLE: REPRESENTATIONS OF NATURE IN DIÓGENES DA CUNHA LIMA'S 

AND MANOEL DE BARROS' POETRY 

Abstract 

Since Baudelaire, a significant number of poets have resorted to exploring the 
relation between humanity and nature as a way to resist modernity 
(HAMBURGER, 2007). Their poetry is a space of a new encounter between 
mankind and their primordial experience, which establishes the nostalgic 
dimension amongst men and environment that purposefully denies the 
rationalizing and technological advances. About the nature as a theme for poetry, 
we selected the poems "Memória das águas", published among other poems in 
the equally nominated book by Diógenes of the Cunha Lima, and "Homem de 
lata", from Memórias inventadas, by Manoel de Barros, for their different 
approach to the topic. Coming from a dialogical perspective (BAKHTIN, 1997), 
we showed evidence of contextualizations and singularities between the two 
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literary works, considering, in our analysis, the written productions and their 
contexts (CANDIDO, 2006 ). We concluded that the intersections found in both 
poems are based on a similar approach to the camaraderie between man and 
nature, even when faced with modernity imposed tensions. In Cunha Lima, the 
connection with the environment begins with a remembrance process, lived by 
the poetic person. The critical attitude is identified in parts that reveal human 
interventions in the Potengi river. In Barros, the meeting between nature and the 
artificial man, enclosed away from everything and emptied from all feeling, is what 
reestablishes his humanity. 
 
Keywords: Diógenes da Cunha Lima. Manoel de Barros. Nature. Poetry. 
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TÍTULO: ANÁLISE DOS CONJUNTOS ARTEFATUAIS ADVINDOS DAS 

AÇÕES ARQUEOLÓGICAS NAS CASAS DE FAZENDA 

Resumo 

  
 
 

O presente relatório tem o objetivo de expor resultados ainda parciais de 
pesquisas/intervenções arqueológicas realizadas pelo projeto Arqueologia em 
casas de fazenda na região Seridó: espacialidades, temporalidades e 
sociabilidades no sertão do Rio Grande do Norte. O projeto pretende 
compreender as relações de grupos que ocupavam essas áreas das fazendas, 
advindas do processo de interiorização do estado no período colonial, buscando 
expandir à pecuária e, posteriormente, o cultivo do algodão. Através de diversas 
documentações escritas e também através da cultura material presente nos 
sítios. Dessa forma, buscando entender melhor o cotidiano dessas populações 
históricas que habitaram a região do Seridó potiguar nos séculos XVIII e XIX. 
(SILVA, 2017). Os sítios estudados até o momento foi o sítio Culumins, 
localizado no município de Caicó e o sítio Totoró, localizado no município de 
Currais Novos. A partir dessas informações, foram feitos levantamentos prévios, 
ocorreram visitas aos locais com objetivo de observar o potencial arqueológico 
no entorno das fazendas, ou seja, campo extensivo, tudo isso contando com o 
apoio da comunidade local de forma cordial para a realização da pesquisa. 

 
 
  
 
Palavras-chave: Casas de fazendas. Seridó. Cultura material. 

TITLE: ANALYSIS OF THE ARTEFACTUAL ENSEMBLES ARISING FROM 

ARCHAEOLOGICAL ACTIONS IN FARMHOUSES 

Abstract 
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This report aims to present partial results of archaeological research / 
interventions carried out by the Archeology project in farm houses in the Seridó 
region: spatialities, temporalities and sociabilities in the hinterland of Rio Grande 
do Norte. The project intends to understand the relations of groups that occupied 
these areas of the farms, coming from the process of interiorization of the state 
in the colonial period, seeking to expand to livestock and, later, cotton cultivation. 
Through various written documents and also through the material culture present 
on the sites. In this way, seeking to better understand the daily life of these 
historical populations that inhabited the region of Seridó potiguar in the eighteenth 
and nineteenth centuries. (SILVA, 2017). The sites studied so far were the 
Culumins site, located in the municipality of Caicó and the Totoró site, located in 
the municipality of Currais Novos. From this information, previous surveys were 
carried out, visits were made to the sites with the objective of observing the 
archaeological potential around the farms, that is, extensive field, all with the 
support of the local community in a cordial way to carry out the research. 

 
 
  
 
Keywords: Farms houses. Seridó. Material culture. 
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TÍTULO: Docência na Licenciatura: Representações Sociais em construção 

Resumo 

 

O presente artigo busca mostrar o andamento da pesquisa sobre a Docência na 
Licenciatura: representações sociais em construção, que busca entender como 
os alunos nas licenciaturas da UFRN constroem suas representações sociais 
sobre o ser professor e sobre o ensinar, tendo como base sua formação inicial. 
Moscovici (2012) nos auxilia com a sua Teoria das Representações Sociais, 
além de Jodelet (2001). Segundo nosso plano de trabalho, iniciamos a 
investigação com os licenciandos dos cursos de Biologia e Química. Dentre as 
etapas pré-estabelecidas da pesquisa, nos encontramos em um momento de 
reflexão sobre os dados já obtidos de alguns grupos, que aparentam nos 
apresentar uma representação em mudança. A metodologia utilizada contou 
com uma entrevista semiestruturada (SZYMANSKY, 2002) e ainda uma análise 
qualitativa sobre as representações sociais (ARRUDA, 2008), que ainda se 
continua utilizando para obter e tratar os dados dos distintos grupos de discentes 
das licenciaturas de Biologia e Química. 

 
 
Palavras-chave: representações sociais, identidade, formação docente 

TITLE: TEACHING IN GRADUATION: Social Representations in construction 

Abstract 

 

This article tries to show the progress of the research about the Teaching in 
Graduation: social representations in construction that tries to understand how 
students in graduations courses at UFRN set up their social representations in 
being a teacher and about teaching, using as principle their own social formation. 
Moscovici (2012) helps us with his Theory of Social Representations, and also 
Jodelet. According to our work plan, we begin the investigation with our graduates 
in Biology and Chemistry. Among the established steps of the research, we find 
out that we are in a moment of reflection about some informations obtained in 
some groups, that seem to present some changes. The methodology used for 
the research was semi structured interview (SZYMANSKY, 2002) and an 
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qualitative analysis about the social representations (ARRUDA, 2008). It is still 
continue to be used to obtain and process the informations that was found out in 
different groups of students of graduations in Biology and Chemistry. 

 
 
Keywords: Social Representations, identity, teacher training 
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TÍTULO: Socialização parental e concepções de estudantes do ensino médio 

sobre os Direitos Humanos 

Resumo 

 

O presente projeto de pesquisa teve como objetivo principal compreender como 
tem sido a socialização de pais e mães sobre os Direitos Humanos, e as 
concepções de estudantes de ensino médio acerca das quatro gerações de 
direitos, segundo a perspectiva de Bobbio, Lafer e Doise. Para tanto, foram 
entrevistados 60 estudantes, metade de escolas públicas e metade de escolas 
particulares, entre 14 e 29 anos, do interior do Rio do Norte, especificamente nas 
cidades de Santa Cruz e Cruzeta. Além da entrevista semiestruturada, os 
estudantes responderam um questionário de questões sócio demográficas, e de 
desenvolvimento moral (DIT) baseado nas postulações de Kolhberg. A análise 
dos dados foi realizada através da Classificação Hierárquica descendente do 
Software de Análise Lexical Iramutec, bem como pela análise de conteúdo de 
Bardin. Os resultados obtidos revelaram que, no que se refere aos Direitos 
Humanos de maneira geral, ainda se faz presente um discurso crítico e misto. 
Além disso, observou-se o baixo índice de verbalização das figuras parentais 
percebida pelos filhos sobre os Direitos Humanos. No que se refere a 
homossexualidade, questão base para os direitos de terceira geração, foi 
observada uma maior verbalização das figuras parentais percebida pelos filhos 
sobre o tema. Notou-se ainda uma congruência entre aquilo que os filhos ouvem 
das figuras parentais e a maneira pela qual compreendem a homossexualidade. 

 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Socialização Parental; Homossexualidade. 

TITLE: PARENTAL SOCIALIZATION AND CONCEPTIONS OF HIGH SCHOOL 

STUDENTS ON HUMAN RIGHTS 

Abstract 

 

This research project had as main objective to understandhow has been the 
socialization of parents and mothers onhuman rights, and the high school 
students ' conceptions about the four generations of rights, according to the 
perspective of Bobbio, Lafer and Doise. To this end, 60 students were 
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interviewed, half of publicschools and half of private schools, between 14 and 29 
years, the interior of the North River, specifically in the cities of Santa Cruz and 
Cross. In additionto the semi-structured interview, the students responded a 
social and demographic issues questionnaire, and moraldevelopment (DIT) 
based on the nominations of Kolhberg. Data analysis was performed by 
hierarchical classificationdescendant of Lexical analysis Software, Iramutec, well 
as Bardin's content analysis. The results showed that, with regard to human rights 
in General, still makes this a critical discourse and mixed. In addition, thelow level 
of verbalization of parental figures perceived by children about human rights. With 
regard tohomosexuality, question the basis for the third generationrights, was 
observed increased verbalization of parental figures perceived by children on the 
theme. Noticed a congruence between what children hear parental figures and 
the way in which they understand homosexuality. 

 
 
Keywords: Human Rights; Parental Socialization; Homosexuality. 
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TÍTULO: A Região Nordeste e a trajetória de desenvolvimento regional: um olhar 

sobre o PIB e o comércio exterior 

Resumo 

 

O presente artigo[1] visa analisar as relações comerciais da região Nordeste no 
mercado internacional, a partir de da observação de elementos produtivos que 
compõem seu produto interno bruto (PIB), a fim de perceber como o tipo 
produção encontrada no Nordeste pode interferir no desenvolvimento da 
economia da região e construir interações com o seu comércio exterior. A partir 
da análise de sua produção observam-se os movimentos de exportação e 
importação como uma tentativa de expressar a identidade produtora da região 
que é visualizada por outros países. Além disso, também é observada a situação 
de como cada estado participa da dinâmica econômica regional - seus produtos 
industriais e agrícolas, para além da pauta exportadora durante o período 
estudado. Nesse sentido, o período de análise considerado tem como ponto de 
partida o ano 2000 e segue até o ano de 2015, e busca visualizar a Região 
Nordeste, a fim de discutir como se deu a dinâmica do seu desenvolvimento ao 
longo desse período. 

 

[1] Este artigo é parte integrante da pesquisa “A Região Nordeste e o Comércio 
exterior: avanços, retrocessos ou estagnação de sua inserção no cenário 
internacional”, desenvolvida por SILVA (2017). 

 
 
Palavras-chave: Nordeste. Economia Regional. Comércio Exterior. 

TITLE: The Northeast Region and the regional development trajectory: a look at 

GDP and the exterior 

Abstract 

 

This article aims to analyze the commercial relations of the Northeast region in 
the international market, from the observation of the productive elements that 
make up its gross domestic product (GDP), in order to understand how the 
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production type found in the Northeast can interfere in the development of the 
region's economy. From the analysis of its production the movements of export 
and import are observed as an attempt to express the producing identity of the 
region that is visualized by other countries. In addition, the situation of how each 
state participates in the regional economic dynamics - its industrial and 
agricultural products, besides the export agenda during the studied period is also 
observed. In this sense, the period of analysis considered has as its starting point 
the year 2000 and continues until the year 2015, and seeks to visualize the 
Northeast Region, in order to discuss how the dynamics of its development during 
this period. 

 
 
Keywords: Northeast. Regional Economy. Foreign trade. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES EM FAMILIARES DE PACIENTES 

SOB CUIDADOS PALIATIVOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) 

Resumo 

Cuidados Paliativos caracterizam uma assistência integral e multiprofissional 
oferecida quando uma doença não se demonstra responsiva às terapêuticas, 
sendo o controle das dores e dos sintomas físicos, psicológicos, sociais e 
espirituais prioridades. Sob essa perspectiva, não somente o paciente é alvo de 
cuidados, uma vez que a família também está envolvida no processo de 
adoecimento, devendo ser também objeto de intervenção, investigação 
psicológica e estudo. Nesse sentido, objetivou-se investigar as necessidades de 
familiares de pacientes em Cuidados Paliativos internados em uma Unidade de 
Terapia Intensiva. Trata-se de pesquisa quantitativa, de natureza exploratória e 
corte transversal, da qual participaram 52 familiares de pacientes de um hospital 
privado na cidade de Natal/RN. No tocante aos instrumentos, foram utilizados o 
Inventário de Necessidades e Estressores de Familiares de Terapia Intensiva; e 
um questionário sociodemográfico, que abrangeu questões relacionadas à 
idade, sexo, escolaridade, estado civil, profissão, religião, renda familiar e 
condições de moradia, assim como o parentesco com o paciente em questão. A 
análise das informações se deu através de estatística descritiva e inferencial, 
através de softwares de processamento estatístico de dados. Os resultados 
indicam que a presença de necessidades esteve relacionada às dimensões 
informação e segurança. 
 
Palavras-chave: Cuidados Paliativos;Unidade de Terapia 

Intensiva;Família;Necessidades. 

TITLE: ASSESSMENT OF NEEDS IN FAMILY OF PATIENTS UNDER 

PALLIATIVE CARE IN INTENSIVE THERAPY UNIT 

Abstract 

Palliative Care features a general, multiprofessional and full-time assistence, 
ofered when an illness does not respond well to its treatment, therefore, the 
physical, psychological, social and spiritual well-being becomes a priority. In this 
perspective, not only the pacient is taken care, once his family is also involved in 
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the hospitalization process, also becoming na object of research, intervention and 
study. Hence, this research investigates the needs of family members of pacients 
enrolled in a Palliative Care system in Intensive Therapy Units. This is a 
quantitative, exploratory and transversal research, involving 52 family members 
from a private hospital in the city Natal/ RN. The instruments used were the 
Inventory of Needs and Stressors of Family Members in Intensive Care; a 
sociodemographic quiz, wich involved questions related to family income, living 
resources, gender, schooling, religion, career and marital status. The analysis of 
the information ocurred by descriptive and inferencial statistics, besides the use 
of softwares of processing statistics data. The results indicate that the presence 
of needs is related to the dimensios information and safety. Evidences point to 
the presence of relation between items and aspects related to age, schooling, 
family income and, especially, interventions along side with the families of 
pacientes enrolled in Palliative Care and it’s network of relationships under this 
context, represented by the family and health team. 
 
Keywords: Palliative Care; Intensive Therapy Unit; Family; Needs 
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TÍTULO: INVESTIGANDO A ORGANIZAÇÃO DO BANCO COMUNITARIO EM 

LAGOA AZUL 

Resumo 

O presente trabalho é resultado da análise de estudos, ações e estratégias no 
que tange o fomento do Banco Comunitário no Bairro de Lagoa Azul, periferia 
localizada na Zona Norte de Natal/RN. Esta pesquisa possui como objetivo 
sistematizar bibliografias, aprofundar discussões, sensibilizar a comunidade para 
a criação do Banco Comunitário através de oficinas, reuniões com os grupos 
responsáveis, socialização das experiências com finanças solidárias em outras 
localidades, ou seja, retomar análises teóricas para orientar as ações realizadas 
na comunidade. A metodologia utilizada para esta pesquisa se fundamenta na 
revisão bibliográfica sobre o tema, e também é baseada na pesquisa-ação. O 
recorte temporal desta pesquisa compreende 2017 - 2018, neste período foi 
possível exercitar a articulação com entidades locais, como a Fundação Fé e 
Alegria, lideranças comunitárias e órgãos públicos. A proposta do Banco 
Comunitário para Lagoa Azul possui um cunho transformador e carrega um 
significado social de relevância para a vida da comunidade. Com esse estudo, 
conseguimos reafirmar que não é possível intervir na comunidade sem conhecer 
a realidade colocada. Podemos afirmar que o Banco Comunitário de Lagoa Azul 
é “obra de centenas” que almejam fazer de seu território um lugar de 
desenvolvimento sustentável e com igualdade. 
 
Palavras-chave: Bancos Comunitários. Finanças Solidárias. Território. 

TITLE: INVESTIGATING THE ORGANIZATION OF THE COMMUNITY BANK IN 

LAGOA AZUL 

Abstract 

The present work is the result of the analysis of studies, actions and strategies 
regarding the promotion of the Community Bank in the Lagoa Azul neighborhood, 
in the periphery of Natal, RN. This research aims at systematizing bibliographies, 
deepening discussions, sensitizing the community to the creation of the 
Community Bank through workshops, meetings with the responsible groups, 
socialization of experiences with solidarity finance in other localities, that is, to 
resume theoretical analysis to guide actions community. The methodology used 
for this research is based on the bibliographic review on the subject, and is also 
based on action research. The temporal cut of this research comprises 2017 - 
2018, during this period it was possible to exercise articulation with local entities, 
such as the Fé e Alegria Foundation, community leaderships and public 
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agencies. The proposal of the Community Bank for Lagoa Azul has a 
transforming character and carries a social significance of relevance to the life of 
the community. With this study, we can reaffirm that it is not possible to intervene 
in the community without knowing the reality placed. We can say that the 
Community Bank of Lagoa Azul is "the work of hundreds" that aim to make its 
territory a place of sustainable development and equality. 
 
Keywords: Community Bank. Solidary Finance. Territory. 
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TÍTULO: Abordagens metodológicas na investigação latino-americana sobre 

psicologia e políticas sociais 

Resumo 

Considerando a relevância dos estudos sobre a atuação da Psicologia no campo 
das Políticas Sociais no Brasil e na América Latina, a pesquisa objetivou analisar 
os métodos utilizados nos relatos de pesquisa que abordassem políticas sociais 
e psicologia no contexto latino-americano. Foram analisados 87 artigos, 
coletados na Redalyc. Os artigos foram categorizados em tipo de abordagem, 
estratégias, técnicas de coleta de dados, e unidades de análise. Os principais 
resultados, foram categorizados como pesquisa empírica, tendo pesquisas 
qualitativas, quantitativas e mistas. Quanto às técnicas de coletas de dados, 
obtivemos relatos que utilizaram entrevistas, relatos de pesquisa documental, 
técnicas de observação e questionários fechados. Na categoria de análise, 
observamos pesquisas que abordaram profissionais da psicologia, que 
enfocaram diferentes públicos alvos das políticas ou serviços, e com abordagens 
profissionais de outras áreas. Nas pesquisas documentais, foram analisados 
documentos institucionais, documentos oficiais, e pesquisas que enfocaram a 
produção científica sobre políticas sociais. A frequente aposta nas abordagens 
qualitativas, com uso de entrevistas e pesquisas documentais, sugere a busca 
por conhecer as práticas e o funcionamento dos serviços, em comparação às 
diretrizes que orientam as práticas. Conclui-se que a compreensão em torno da 
inserção da psicologia no âmbito das políticas sociais contribui para o avanço 
das práticas e superação de seus desafios. 
 
Palavras-chave: Psicologia. Política Social. Abordagem Metodológicas. 

TITLE: Methodological approaches in Latin American research on Psychology 

and Social Policies 

Abstract 

Taking into consideration the significance of the studies about the role of 
psychology in the field of Social Policies in Brazil and in Latin America, the 
research aimed to analyze the methods used in research reports that cover social 
and political psychology in the Latin American context. 87 articles were analyzed, 
collected in Redalyc. The articles were categorized into type of approach, 
strategies, data collection techniques, and analysis units. The main results were 
categorized as empirical research, with qualitative research, quantitative and 
mixed. With regard to data collection techniques, we got reports that used 
interviews, reports of desk research, observation techniques and closed 
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questionnaires. In the category of analysis, research, psychology professionals 
who approached focused on different audiences or services policies, and 
professional approaches from other areas. In the documentary research, 
institutional documents were analyzed, official documents, and research that 
focused on the scientific production on social policies. The frequent qualitative 
approaches, affixed with use of interviews and documentary research, suggests 
the search for knowing the practices and the operation of the services, opposing 
to the guidelines that guide the practices. and the operation of services, 
in comparison to the guidelines that govern the practices. It is concluded that the 
understanding around the insertion of Psychology within the framework of social 
policies can cont 
 
Keywords: Psychology. Social Policy. Methodological approach. 
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TÍTULO: Levantamento e Pesquisa sobre as temáticas da Saúde e da Educação 

na documentação sobre a Programação do MEB (Rádio Rural, Caicó/RN, 1970-

1980) 

Resumo 

Objetiva delinear as práticas educativas em saúde que fizeram parte da 
programação da Rádio Rural, em Caicó, nos anos de 1970-1980, visando a 
construção de uma consciência sanitária da população rural através de um 
processo pedagógico por meio da programação da Rádio Rural vinculado ao 
MEB (Movimento de Educação de Base). Desde o início dos trabalhos de 
pesquisa até o presente momento, o trabalho se desenvolve a partir da análise 
dos documentos sobre o MEB e a programação da Rádio Rural, que se 
encontram sob custódia do Laboratório de Documentação Histórica 
(LABORDOC). É perceptível, pela análise da documentação e programação da 
Rádio Rural, que a partir da década de 1970 - 1980, a formulação de práticas 
educativas em saúde, num processo amplo de instrução ao indivíduo, atenta 
para a compreensão e conscientização de: processos de (auto) reconhecimento 
preventivos e de sua condição de vida. Sejam eles por meio de alerta de doenças 
que poderiam atingir prioritariamente crianças; formas de compreensão com 
medicamentos desconhecidos e muitas vezes objetivando a importância da 
vacina para a prevenção de doenças, além do ensino de aperfeiçoamento de 
uso de plantas medicinais, uma vez que estão fortemente inseridas dentro do 
contexto do homem do campo na segunda metade do século XX. 
 
Palavras-chave: MEB, Rádio, Práticas Educativas em Saúde, Consciência 

Sanitária. 

TITLE: The Radio, the MEB and the Educational Practices in Health in the 

construction of a sanitary conscience: Caicó, RN, (1970-1980) 

Abstract 

It aims to outline the educational practices in health that were part of the Rural 
Radio programming in Caicó, in the years 1970-1980, aiming at building a 
sanitary awareness of the rural population through a pedagogical process 
through the Rural Radio programming linked to the MEB (Basic Education 
Movement). From the beginning of the research to the present, the work is 
developed from the analysis of the documents on the MEB and the programming 
of Rural Radio, which are in the custody of the Laboratory of Historical 
Documentation (LABORDOC). It is noticeable, through the analysis of Rural 
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Radio documentation and programming, that from the decade of 1970 - 1980, the 
formulation of educational practices in health, in a broad process of instruction to 
the individual, attentive to the understanding and awareness of: self) and 
preventive recognition of their condition of life. Let them be by warning of 
diseases that could reach children as a priority; ways of understanding with 
unknown medicines and often objectifying the importance of the vaccine for the 
prevention of diseases, in addition to teaching improvement of the use of 
medicinal plants, since they are strongly inserted within the context of the man of 
the field in the second half of the twentieth century . 
 
Keywords: MEB, Radio, Health Education Practices, Health Awareness. 
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TÍTULO: USO DE MÍDIAS SOCIAIS NA CURADORIA DA INFORMAÇÃO 

Resumo 

TÍTULO: USO DE MÍDIAS SOCIAIS NA CURADORIA DA INFORMAÇÃO 
Devido à quantidade imensurável de informação sendo espalhadas diariamente, 
filtrar tais informações tornou-se extremamente necessário. E essa filtragem é 
possível ser realizada nas mídias sociais, apresentando tal possibilidade, esta 
pesquisa mostra uma análise feita do uso das mídias sociais na curadoria da 
informação. Utilizando as mídias sociais do Programa de Pós-Graduação em 
Gestão da Informação e do Conhecimento (PPGIC) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), foi possível perceber como interagir e alcançar o 
público alvo, como também, analisar a partir da curadoria da informação, de que 
forma a filtragem de conteúdo facilita a compreensão e acessibilidade da 
informação. A curadoria da informação tem o intuito de buscar, filtrar, organizar 
e compartilhar conteúdos de qualidade nos meios digitais. Esta pesquisa 
apresenta como a curadoria da informação através dos procedimentos de 
disponibilização e filtragem, permite que a curadoria seja um instrumento valioso 
para as organizações, deixando de ser um simples conceito, e torna-se uma 
norma empresarial e comunicacional. 
 
Palavras-chave: curadoria; mídias sociais; engajamento. 

TITLE: USE OF SOCIAL MEDIA IN THE INFORMATION CURATOR 

Abstract 

Due to the immeasurable amount of information scattered daily, the filtering of 
this information has become extremely necessary. And this filtering is possible to 
be performed in social media, presenting this possibility, this research shows an 
analysis made of the use of social media in curating information. Using the social 
media of the Postgraduate Program in Information and Knowledge Management 
(PPGIC) of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), it was possible 
to understand how to interact and reach the target audience, as well as to analyze 
information curation, so that content filtering facilitates the understanding and 
accessibility of information. The Information curation aims to research, filter, 
organize and share quality content in digital media. This research presents how 
the curating information through availability and filtering procedures, allows the 
curatorship to be a valuable tool for organizations, from being a simple concept, 
to becoming a business norm and communication. 
 
Keywords: curatorship, social media, engagement. 
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TÍTULO: RESOLUÇÃO DE CONFLITOS COMO FORMA DE HUMANIZAÇÃO 

DAS RELAÇÕES SOCIAIS SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DA AÇÃO 

COMUNICATIVA 

Resumo 

O presente artigo tem por objetivo buscar, sob a perspectiva da Teoria da Ação 
Comunicativa, os elementos analíticos da linguagem comunicativa como forma 
de humanização nas relações sociais. Com base nisso, o recurso usado para tal 
foi o resgate bibliográfico teórico de processos e documentos das audiências. 
Além da pesquisa exploratória e documental bibliográfica de artigos, livros e 
ações judiciais o trabalho desenvolve o apoio na realização da análise 
documental (quantitativa) de ações ajuizadas relativas à aplicabilidade da 
conciliação nas audiências Cíveis na Vara Cível do Fórum da Comarca de Natal 
– Juizados Especiais – Zona Sul – Natal. Os resultados foram obtidos através do 
acompanhamento e auxílio na atualização dos bancos de dados para a 
fundamentação da pesquisa. Houve a criação do banco de dados no Grupo de 
Pesquisa Saúde, Gênero, Trabalho e Meio Ambiente para o acompanhamento e 
atualização de apoio às informações bibliográficas e documentais concernentes 
à pesquisa sobre resolução de conflitos como forma de humanização das 
relações sociais sob a perspectiva da teoria da ação comunicativa. 
 
Palavras-chave: Resolução de conflitos; Teoria da Ação Comunicativa; 

Mediação; 

TITLE: RESOLUTION OF CONFLICTS AS A FORM OF HUMANIZATION OF 

SOCIAL RELATIONS UNDER A PERSPECTIVE OF COMMUNICATIVE 

ACTION THEORY 

Abstract 

The present article aims to seek, from the perspective of the Theory of 
Communicative Action, the analytical elements of the communicative language 
as a form of humanization in social relations. Based on this, the resource used 
for this was the theoretical bibliographic retrieval of processes and documents 
from the audiences. In addition to the exploratory and documentary bibliographic 
research of articles, books and lawsuits, the work develops the support in the 
accomplishment of the (quantitative) documentary analysis of the lawsuits related 
to the applicability of the conciliation in the Civil Hearings in the Civil Court of the 
Forum of the Region of Natal - Special Courts - South Zone - Natal. The results 
were obtained through the monitoring and assistance in updating the databases 
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for the research's foundations. The database was created in the Research Group 
on Health, Gender, Labor and the Environment to follow up and update support 
for bibliographical and documentary information concerning research on conflict 
resolution as a way of humanizing social relations from the perspective of theory 
of communicative action. 
 
Keywords: Conflict resolution; Theory of Communicative Action; 
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TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO 

BRASIL PERÍODO (2003 A 2016) NA PÓS-GRADUAÇÃO: AVANÇOS E 

RETROCESSOS 

Resumo 

O presente trabalho objetiva analisar como se configurou a política de 
internacionalização da educação superior brasileira no período de 2003 a 2016 
pelo governo, tomando como referência o número de bolsas ofertadas pela 
capes para programas de mobilidade acadêmica. Os procedimentos 
metodológicos utilizados foram de caráter bibliográfico e análise dos dados de 
mobilidade acadêmica. Os resultados mostram que entre os anos de 2003 até 
2014, há um forte investimento no número de bolsas, porém houve uma forte 
retração a partir do ano de 2015. Considera-se que é necessário ainda, 
investimentos significativos na graduação e na pós-graduação no Brasil para que 
se possa construir caminhos mais promissores para a sua inserção qualificada 
e, portanto, mais competitiva no mundo globalizado. 
 
Palavras-chave: Educação Superior; Internacionalização; Mobilidade 

Acadêmica. 

TITLE: STRATEGIES OF INTERNACIONALIZATION OF EDUCATION IN 

BRAZIL PERIOD 2003 TO 2016: ADVANCES AND SETBACKS 

Abstract 

This document has the objective to analyze how the policy of internationalization 
of Brazilian higher education in the period between 2003 and 2016 was set by 
the government, taking as reference the number of scholarships offered by capes 
for academic mobility programs. The methodological procedures used were 
bibliographic and analysis of academic mobility data. The results show that 
between the years 2003 and 2014, there is a strong investment in the number of 
scholarships, but there has been a sharp decline since 2015. It is considered that 
there is still a need for significant investments in undergraduate and graduate 
studies in Brazil so that it can build more promising paths for its qualified insertion 
and, therefore, more competitive in the globalized world. 
 
Keywords: Higher education; Internationalization; Academic Mobility. 
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TÍTULO: AS MUDANÇAS DO ESTATUTO DA METRÓPOLE: A MP 818/18, A 

LEI 13.683/18 E SUAS IMPLICAÇÕES NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

NATAL. 

Resumo 

Desde 2015, a Lei Federal nº 13.089/15, conhecida como Estatuto da Metrópole 
(EM), regula a criação e a gestão das metrópoles e aglomerações urbanas 
brasileiras, além de estabelecer diretrizes sobre a governança interfederativa, a 
gestão das funções públicas de interesse comum (FPICs) e sobre o Plano 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), os quais promove o bem-estar 
urbano e metropolitano através da integração das ações municipais para 
atuação conjunta na metrópole. No início de 2018, a Medida Provisória Federal 
n° 818/18 deu aos governos estaduais mais tempo para a elaboração do PDUI, 
visto que a maioria das regiões e aglomerações ainda não havia construído os 
seus planos. No mesmo ano, no mês de junho, o Estatuto é alterado pela Lei 
Federal n° 13.683/18, o qual não somente altera definições como também 
revoga a atuação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e a situação 
de improbidade administrativa que ocorria para o governo que não elaborasse o 
PDUI. O EM não foi devidamente implementado na Região Metropolitana de 
Natal devido à falha atuação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 
representado pela Coordenadoria da Região Metropolitana, não articulando-se 
com as municipalidades para a discussão do tema e consolidar a elaboração do 
PDUI. A partir das alterações do EM, a situação da metrópole potiguar tende a 
estagnar-se, devido à revogação das punições para a não elaboração do PDUI 
somado a falta de integração das ações e políticas públicas municipais. 
 
Palavras-chave: Estatuto da Metrópole. Legislação. Região Metropolitana de 

Natal. 

TITLE: THE CHANGES IN THE METROPOLIS STATUTE: MP 818/18, LAW Nº 

13.683/18 AND THEIR IMPLICATIONS IN THE METROPOLITAN REGION OF 

NATAL. 

Abstract 

Since 2015, the Federal Law nº 13.089/15, the Metropolis Statute, regulates the 
creation and management of Brazilian metropolis and urban agglomerations, 
thus establishing directives about interfederative governance, management of 
common interest public services and functions and the Plan of Integrated Urban 
Development (PIUD), promoting the metropolitan and urban well being through 
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the integration of municipal actions for a combined act in the metropolis. In 2018, 
the Provisional Measure n° 818/18 gave state governements more time for the 
elaboration of PIUD, given that most regions and agglomerations had not yet 
elaborated their plans. In the same year, the Statute is altered by Federal Law nº 
13.683/18, revoking the actions from the National System of Urban Development 
and the administrative improbe which occurred for the government that would not 
elaborate their PIUD. The Metropolis Statute was not properly implemented in the 
Metropolitan Region of Natal due to the failed actions from the State Government 
of Rio Grande do Norte, represented by the the Metropolitan Region 
Coordiantion, not being able to articulate itself with the municipalities for the 
theme discussion and consolidation of PUID’s elaboration. Through the 
alterations in the Metropolis Statute, the situation of the potiguar metropolis tends 
to stagnate due to the revoke of punishments for not elaborating the PUID, added 
to the lack of actions and public policies integration. 
 
Keywords: Metropolis Statute. Legislation. Metropolitan Region of Natal. 
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TÍTULO: A Identidade da Voz 

Resumo 

O projeto de Iniciação científica intitulado “A identidade da voz”, financiado pelo 
PIBIC UFRN (IC), desenvolvido sob orientação da Profa. Ms. Mayra Montenegro 
de Souza, tendo como bolsista a discente do Curso de Licenciatura em Teatro, 
Samara Batista dos Santos, tem como objetivo o (re)encontro da própria 
identidade vocal através do estudo e experimentação laboratorial, utilizando uma 
metodologia de trabalho baseada nas pesquisas de Grotowski e do Lume 
(NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS DA UNICAMP). 
Nesse sentido, o presente trabalho, desenvolvido no âmbito desse projeto prima 
pela investigação a partir da voz interior e da quebra de paradigmas através da 
conexão com o arquétipo da mulher selvagem. Nessa direção, aprofundamos 
um estudo com o livro “Mulheres que correm com lobos” (ESTÉS, 2014), sendo 
este o ponto de partida para os laboratórios de criação voltados às partituras do 
Corpo-voz. 
 
Palavras-chave: Arquétipos, Corpo-voz, Identidade da voz. 

TITLE: THE ABYSS OF SI: THE IDENTITY OF THE VOICE AND THE 

ARCHETYPE OF THE WILD WOMAN 

Abstract 

The project of Scientific initiation entitled "The identity of the voice", financed by 
PIBIC UFRN (CI), developed under the guidance of Profa. Ms. Mayra 
Montenegro de Souza, with a scholarship holder of the Bachelors Degree in 
Theater, Samara Batista dos Santos, has as objective (re) encounter of the vocal 
identity itself through the study and experimentation using a work methodology 
based on the Grotowski Lume (INTERDISCIPLINARY CORE OF THEATER 
RESEARCHES OF UNICAMP). In that In this sense, the present work, developed 
within the framework of this project, from the inner voice and the breaking of 
paradigms through the connection with the archetype of the woman wild. In this 
direction, we deepened a study with the book "Women wolves "(ESTÉS, 2014), 
this being the starting point for the breeding laboratories to the scores of the body-
voice 
 
Keywords: Archetypes, Body-voice, Voice identity. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2343 

 

CÓDIGO: HS0889 

AUTOR: CARLOS AUGUSTO SOARES BEZERRA 

ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA 

 

 

TÍTULO: O curso de História da UFRN (1956-2016): 60 anos de muitas histórias 

Resumo 

 

O presente relatório de iniciação científica busca apresentar os resultados 
obtidos durante o levantamento das seguintes fontes: 1) Leis e Decretos 
Federais; 2) Resoluções do CONSUNI e CONSEPE; 3) Artigos publicados pelos 
historiadores em periódicos como: o IHGRN e a Revista de História da UFRN; 4) 
Manual informativo do curso de História; 5) Os currículos elaborados entre os 
anos 70 e 2000 e 6) As Atas do colegiado. A partir dessas fontes, foi possível 
construir uma narrativa histórica do curso de História da UFRN durante seus 
processos de elaboração, implementação e alterações dos currículos do curso 
de História licenciatura e bacharelado como também entender os embates nas 
discussões sobre a influencia do MEC por meio do CFE e as políticas da reitoria 
na construção curricular durante o final dos anos 70 e a década de 80 com a 
chegada do Núcleo de Estudos Brasileiros e o curso de licenciatura curta de 
Estudos Sociais, suscitaram discussões em torno da formação dos profissionais 
de História e as consequências da extinção das licenciaturas de curta duração 
para a construção de um novo curso em um contexto marcado pela participação 
do colegiado e da gestão para a construção de um novo currículo para o curso 
com a junção da licenciatura e do bacharelado. 

 
 
Palavras-chave: História; Ensino de História; Curso de História; Ensino Superior; 

UFRN 

TITLE: The history course of UFRN (1956-2016): 60 years of many stories 

Abstract 

This scientific initiation report seeks to present the results obtained during the 
survey of the following sources: 1) Federal Laws and Decrees; 2) Resolutions of 
CONSUNI and CONSEPE; 3) Articles published by historians in periodicals such 
as the IHGRN and the Magazine of History of UFRN; 4) History course 
information manual; 5) The curriculum elaborated between the years 70 and 2000 
and 6) The proceedings of the collegiate. From these sources, it was possible to 
construct a historical narrative of the history course of UFRN during its processes 
of elaboration, implementation and alterations of the curriculum at both courses: 
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licentiate degree in history and bachelor in history, as well as to understand the 
conflicts in the discussions about the influence of the MEC through the CFE and 
the policies of the rectory in curricular construction during the late 1970s and the 
1980s with the arrival of the Brazilian Studies Nucleus and the short degree 
course in Social Studies, sparked discussions around the training of History 
professionals and the consequences of the extinction of the short courses for the 
construction of a new course in a context marked by the participation of the 
collegiate and the management for the construction of a new curriculum for the 
course with the joining of the bachelor's degree and the licentiate degree. 

 
Keywords: History; Teaching of History; History Course; Higher Education; 

UFRN. 
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TÍTULO: GESTÃO METROPOLITANA NA RMNATAL 

Resumo 

Após um processo de crescimento dos espaços urbanos, surge a necessidade 
de integralizar municípios limítrofes que compartilham de uma mesma economia 
e aparelhos públicos, manifesta-se então a categorização desses espaços como 
Regiões Metropolitanas, porém, com a pouca capacidade do Estado de 
administrar de forma eficaz as demandas apresentadas por essas urbes, com o 
decorrer da história e acontecimentos políticos a responsabilidade de administrar 
áreas denominadas de Regiões Metropolitanas foi transferida para os Estados 
Federados e aos municípios que a compunham. Através do Estatuto da 
Metrópole os responsáveis pela administração desses espaços urbanos seguem 
diretrizes para uma melhor gestão e captação de recursos federais para a 
implementação de planos, programas ou projetos. 
 
Palavras-chave: Região Metropolitana, gestão, Natal, RMN, Metrópole 

TITLE: Metropolitan management in RMNatal 

Abstract 

After a process of urban spatial growth, arise the need to integrate neighbouring 
municipalities which share the same economy and public equipments, exhibiting 
the classification of these spaces as metropolitan regions, though with few 
capabilities from the country to effectively run the demands presented by these 
urbans. In the course of time and political events, the responsibility to run 
metropolitan regions was transferred to states and municipalities which compose 
them. Through the Metropolis Estatute the ones responsible for running those 
urban spaces follow directives to a better management and capture of federal 
resources to the implementation of plans, programs or projects. 
 
Keywords: Metropolitan Region. Management, Natal, RMN, Metropolis. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2346 

 

CÓDIGO: HS0892 

AUTOR: FRANCILANNO DE SOUSA QUEIROGA 

ORIENTADOR: OSWALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR 

 

 

TÍTULO: Aspectos biológicos do nascituro 

Resumo 

 

O presente trabalho visa abordar de modo simplificado os aspectos biológicos 
que circundam a pessoalização do feto a partir de uma visão crítica dos principais 
momentos definidos pelas ciências médicas para o início da vida: fecundação, 
momento embrionário e desenvolvimento neural. Finalizando com a 
demonstração que não cabe a biologia definir sobre as questões de 
pessoalização, mas sim a filosofia, a ética e a moral. 

 
 
Palavras-chave: Pessoalização. Feto. Biologia. Ética. Filosofia. 

TITLE: Biological aspects of the unborn child 

Abstract 

 

The present work aims to approach in a simplified way the biological aspects that 
surround the personization of the fetus from a critical view of the main moments 
defined by the medical sciences for the beginning of life: fertilization, embryonic 
momentum and neural development. Finishing with the demonstration that it is 
not up to biology to define the questions of personalization, but rather philosophy, 
ethics and morals. 

 
 
Keywords: Personalization. Fetus. Biology. Ethic. Philosophy. 
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TÍTULO: Conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da 

realidade contemporânea e uma análise sobre o papel do Judiciário e do Direito. 

Resumo 

Os conflitos socioambientais no Brasil são recorrentes, mas existem 
instrumentos legais disponíveis para a resolução pacífica e eficiente deles. 
Apesar disso, a presença de conflitos socioambientais em zonas costeiras do 
Brasil costumam ser frequentes e duradouros. Com isso, a presente pesquisa 
surge como resultado de 1 (um) ano de estudo bibliográfico, jurisprudencial e 
empírico desenvolvido junto ao projeto de pesquisa sobre Conflitos 
Socioambientais na Zona Costeira do Rio Grande do Norte, produzido entre 
agosto de 2017 a julho de 2018, com fim previsto para julho de 2019. Nesse 
sentido, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar conflitos 
socioambientais na Zona Costeira do Rio Grande do Norte sob a ótica da 
legislação atual, e tem como objetivos específicos definir o conceito de conflito 
socioambiental, identificar os conflitos socioambientais na Zona Costeira do Rio 
Grande do Norte e explorar as ferramentas do Direito e do Judiciário com 
competência para a resolução desses conflitos existentes. Ao longo do trabalho 
são expostos alguns conflitos identificados em plataformas da Justiça Federal do 
Rio Grande do Norte e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, com vistas 
a buscar instrumentos legais e doutrinários que fundamentam a resolução 
desses conflitos. Por fim, sustenta-se a necessidade de dar sempre continuidade 
a levantamentos bibliográficos e estudos em campo em busca de meios de 
resolver conflitos dessa natureza. 
 
Palavras-chave: Direito ambiental. Conflitos socioambientais. Sustentabilidade. 

TITLE: Socio-environmental conflicts in the Coastal Zone of the RN: a profile of 

contemporary reality and an analysis on the role of the Judiciary and Law. 

Abstract 

The socio-environmental conflicts in Brazil are recurrent, but legal instruments 
are available for their peaceful and efficient resolution. Despite this, the presence 
of socio-environmental conflicts in coastal areas of Brazil is often frequent and 
long-lasting. With this, the present research arises as a result of 1 year of 
bibliographical, jurisprudential and empirical study developed next to the project 
of Socio-environmental Conflicts in the Coastal Zone of Rio Grande do Norte, 
produced between August 2017 and July 2018, with the aim of July 2019. In this 
sense, the present research has the general objective of analyzing socio-
environmental conflicts in the Coastal Zone of Rio Grande do Norte from the 
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perspective of the current legislation, and its specific objectives are to define the 
concept of socio-environmental conflict, socio-environmental conflicts in the 
Coastal Zone of Rio Grande do Norte and to explore the tools of Law and 
Judiciary with competence to resolve these existing conflicts. Throughout the 
work, some conflicts identified in platforms of the Federal Court of Rio Grande do 
Norte and the Court of Justice of Rio Grande do Norte are exposed, in order to 
seek legal and doctrinal instruments that support the resolution of these conflicts. 
Finally, it is maintained the necessity of always giving continuity to bibliographical 
surveys and studies in the field in search of means to solve conflicts of this nature. 
 
Keywords: Environmental law. Socio-environmental conflicts. Sustainability. 
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TÍTULO: Para uma tecnologia da libertação: diálogos possíveis entre a Filosofia 

de Libertação de Enrique Dussel e o movimento das Tecnologia Social 

Resumo 

As tecnologias que se tem à disposição hoje não são meramente obra do 
destino, mas sim escolhas políticas entre umas ou outras formas de vida e 
sociedade possíveis (FEENBERG, 2010). Isso explica a não-neutralidade da 
tecnologia, que tem em si marcas concretas destas escolhas, que implicam 
valores. Assim, é necessário identificar sob qual contexto axiológico é formada 
a sociedade tecnológica e a tecnologia convencional; fundamental considerar a 
realidade desta sociedade no contexto em que vivemos, América Latina. A Ética 
da Libertação de Enrique Dussel é um modelo de ética pensado exatamente 
deste contexto, desde a vítima do processo globalização-exclusão, o Outro 
(DUSSEL, 1995, p. 116). Seus princípios podem orientar novos valores, 
apropriados a uma tecnologia para a libertação desta parte do mundo. Portanto, 
a proposta deste trabalho consiste em analisar os valores assumidos e seus 
efeitos na tecnologia convencional, produzida como resultado da ética 
capitalista. Noutro momento, investigar os princípios da Ética da Libertação de 
Dussel, indicando o processo de exclusão no qual atua a tecnologia 
convencional e, por outro lado, as possibilidades da construção de um modelo 
de tecnologia como alternativa para a América Latina. Neste último aspecto, 
estabelece-se um diálogo com o movimento da Tecnologia Social, enquanto 
proposta tecnológica alternativa. Assim, este trabalho pretende colaborar no 
processo de ressignificação da tecnologia, como forma de emancipação 
tecnológica. 

 
Palavras-chave: Tecnologia; Social; Libertação; América Latina; Dussel; 

Filosofia 

TITLE: For a Liberation’s technology: possible dialogues between the Philosophy 

of Liberation by Enrique Dussel and the movement of the social technologies 

Abstract 

 

The technologies available nowadays are not merely work of fate, but political 
choices between ones or others ways of life and society possibles (FEENBERG, 
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2010). It explains the non-neutrality of technology, which has in its own concrete 
brands of these choices, which imply values. Thus, it is necessary identify under 
which axiological context the technological society and the conventional 
technology are formed; fundamental to consider the reality of this society on the 
context which whe live, Latin America. The Ethic of Liberation of Enrique Dussel 
is an ethical model thought specially from this context, since the victim of the 
process globalization-exclusion, the Other (DUSSEL, 1995, p. 116). Its principles 
can guide new values, appropriated to a technology for the liberation of this part 
of the world. Therefore, the purpose of this work consists in analyse the values 
assumed and its effects on the conventional technology, produced as result of 
the ethic of capitalism. Also investigate the principles of the Ethic of Liberation of 
Dussel, pointing the process of exclusion on what acts the conventional 
technology and, in other side, the possibilities of elaboration of a model of 
technology as alternative for Latin America. On this last aspect, is made a 
dialogue with the movement of Social Technology, as a alternative technological 
proposition. Thus, this work intend to collaborate in the process of ressignification 
of the technology, as a way of technological emancipation. 

 
 
Keywords: Social Technology; Liberation; Latin America; Dussel; Philosophy 
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TÍTULO: A FONTE RENOVÁVEL DE ENERGIA DO VENTO: ATUALIZANDO 

UMA AGENDA DE PESQUISA SOBRE ACEITAÇÃO E ENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

Resumo 

 

Este estudo teve como objetivo realizar uma atualização na agenda de pesquisa 
do nosso grupo sobre a relação entre aceitação e envolvimento social e fontes 
renováveis de energia (FREs), mais especificamente energia eólica, através de 
uma revisão de literatura. Inicialmente o levantamento foi realizado no banco de 
dados Scopus, via Portal de Periódicos da Capes, mas no decorrer do 
desenvolvimento as buscas foram ampliadas para outros meios, como o banco 
de dados Scielo, as ferramentas de busca do Google e resgates específicos de 
trabalhos a partir das listas de referências de artigos relevantes. Essa ampliação 
possibilitou trazer o contexto brasileiro para a revisão bibliográfica. Constatei um 
número reduzido de investigações dos aspectos sociais das FREs e isso é ainda 
mais significativo quando se trata do cenário nacional, que acaba tendo um 
enfoque bastante tecnicista em seus estudos. Também identifiquei que, 
internacionalmente, tem-se começado a pensar as questões energéticas como 
demandas coletivas – não mais buscando respostas individualizadas –, 
enquanto no Brasil, o uso leviano das ferramentas de desenvolvimento do setor 
energético em prol dos interesses das grandes corporações, somado a uma 
estrutura social e educacional historicamente ruim, parece estar relacionado com 
o enfraquecimento dos grupos sociais. Isso acaba dissolvendo as forças de 
engajamento ativo e explicando porque a aceitação social passiva dos parques 
eólicos se mostra tão comum por aqui. 

 
 
Palavras-chave: Energia eólica. Aceitação social. Envolvimento social. 

TITLE: THE RENEWABLE SOURCE OF WIND ENERGY: UPDATING A 

RESEARCH AGENDA ON ACCEPTANCE AND SOCIAL INVOLVEMENT 

Abstract 
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This study aimed to carry out an update in the research agenda o four group on 
the relationship between social acceptance and renewable energy sources 
(RES), more specifically wind energy, by means of a literature review. Firstly the 
survey was carried out in the Scopus database, via Capes' Periodical Portal, but 
in the course of the development the searches were expanded to other means, 
such as the Scielo database, Google search tools and specific work recoveries 
from the reference lists of relevant articles. This extension made it possible to 
bring the Brazilian contexto into the bibliographic review. I could only find a low 
number of investigations of social aspects of energy and this is even more 
noteworthy when it comes to the national scenario, which ends up presenting a 
very technical/technological focus in their studies. I have also identified that, 
internationally, energy issues have been considered as collective demands – no 
longer seeking individualized responses –, while in Brazil, the misuse of energy 
sector development tools for the interests of large corporations summed to a 
historically poor social and educational structure, seems to be related to the 
weakening of social groups. This ends up dissolving the forces of active 
engagement and explaining why passive social acceptance of Wind farms is so 
common here. 

 
 
Keywords: Wind energy. Social acceptance. Social involvement. 
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TÍTULO: EDIFÍCIOS COMERCIAIS E SHOPPING CENTERS: 

TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS E ESTRATÉGIAS DE USO EM UMA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA. 

Resumo 

 

Os shopping centers, planejados espacialmente a partir de uma lógica de 
consumo que vai se moldando com as transformações sociais, econômicas e 
políticas de uma sociedade, tiveram muitos de seus atributos físicos e 
conceituais incorporados dos primeiros edifícios comerciais: os mercados, as 
primeiras lojas, as grandes arcadas cobertas, entre outros que foram se 
modificando ao longo da história até o surgimento dos primeiros exemplares de 
shopping centers, os malls. As relações morfológicas e de uso destes espaços 
é o objeto de análise deste trabalho, o qual busca compreender como essas 
estratégias foram incorporadas ao longo dos anos e se adaptaram às novas 
tecnologias e ao novo modo de vida pós revolução industrial, e como os 
arquitetos e urbanistas podem tomar partido dessas correlações nas suas 
soluções de projeto. 

 
 
Palavras-chave: Shoppings Centers; Edifícios Comerciais; Arquitetura; Uso 

Comercial. 

TITLE: COMMERCIAL BUILDINGS AND SHOPPING CENTERS: SPATIAL 

TRANSFORMATIONS AND STRATEGIES FOR USE IN A HISTORICAL 

PERSPECTIVE. 

Abstract 

Shopping malls, spatially planned from a consumption logic that is shaping the 
social, economic, and political transformations of a society, had many of their 
physical and conceptual attributes embodied in the first commercial buildings: 
markets, first stores, the large covered arches, among others that have been 
changing throughout history until the appearance of the first examples of 
shopping malls, the malls. The morphological and use relations of these spaces 
is the object of analysis of this work, which seeks to understand how these 
strategies were incorporated over the years and adapted to new technologies 
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and the new way of life after industrial revolution, and how architects and urban 
planners can take advantage of these correlations in their design solutions. 
 
Keywords: Shoppings Centers; Commercial Buildings; Architecture; Commercial 

Use. 
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TÍTULO: Guerra fiscal e o emprego formal no Rio Grande do Norte. 

Resumo 

Este artigo analisa as transformações ocorridas no Rio Grande do Norte a partir 
da reconfiguração produtiva no Brasil que ganhou força a partir da década de 
1990, gerando o contexto nacional de conflito fiscal. Em 1985, o Rio Grande do 
Norte adentra neste contexto com a criação do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Industrial (PROADI). O período de 1985 a 1995, dada a 
conjuntura marcada, predominantemente de crise, o PROADI mais contribuiu à 
manutenção dos empregos industriais existentes do que disputou lugar na matriz 
espacial de investimentos. Houve perda de participação dos empregos da 
indústria e diminuição de sua importância relativa. A partir de 1995, observa-se 
uma elevação nos empregos industriais e uma leve recuperação de sua 
participação no emprego total, fruto da estabilização da economia e retomada 
dos investimentos. Entre 2000 e 2015, com a alteração do padrão de 
acumulação da economia nacional, houve um crescimento dos empregos 
industriais entre 2000 e 2005, apesar de sua participação relativa ao total não ter 
se alterado significativamente. No intervalo entre 2005 e 2010, o crescimento 
dos empregos da indústria supera o crescimento de todos os outros setores, se 
verifica também um incremento em sua participação relativa no total dos 
empregos. A partir de 2010, O PROADI que havia assumido um papel 
secundário, frente as políticas que dirigiam o progresso regional do período 
anterior, novamente assume o protagonismo das políticas de desenvolvimento 
do estado. 
 
Palavras-chave: Rio Grande do Norte. Guerra Fiscal. Transformações no 

Emprego. 

TITLE: FISCAL WAR AND THE TRANSFORMATIONS OF INDUSTRIAL 

EMPLOYMENT IN RIO GRANDE DO NORTE: AN ANALYSIS OF 1985 TO 2015 

Abstract 

This article analyzes the transformations that occurred in Rio Grande do Norte 
from the productive reconfiguration in Brazil that gained strength from the 1990s, 
generating the national context of fiscal conflict. In 1985, Rio Grande do Norte 
entered in this context with the creation of the Industrial Development Support 
Program (PROADI). The period from 1985 to 1995, given the marked 
conjuncture, predominantly of crisis, PROADI contributed more to the 
maintenance of the existing industrial jobs than it played in the space investment 
matrix. There was loss of participation of the jobs of the industry and decrease of 
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its relative importance. Since 1995, there has been an increase in industrial jobs 
and a slight recovery in its share of total employment, due to the stabilization of 
the economy and the resumption of investments. Between 2000 and 2015, with 
the change in the pattern of accumulation of the national economy, there was a 
growth of industrial jobs between 2000 and 2005, although its share of the total 
did not change significantly. In the period between 2005 and 2010, the growth of 
industrial jobs exceeds the growth of all other sectors, there is also an increase 
in their relative share of total jobs. From 2010 onwards, PROADI, which had 
assumed a secondary role, faced with the policies that guided the regional 
progress of the previous period, again assumed the leading role of the state's 
development policies. 
 
Keywords: Rio Grande do Norte. Fiscal War. Employment Transformations. 
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TÍTULO: Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio por meio da 

ilustração de personagens meninos – primeira etapa 

Resumo 

 

O trabalho investiga as representações imagéticas, acompanhantes do texto 
verbal, do personagem menino nos livros de Literatura Infantil Negra presentes 
nos acervos de escolas públicas do país por meio do Programa Nacional 
Biblioteca na Escola - PNBE. Faz parte do projeto “Literatura Infantil Negra: 
debatendo a cor do silêncio na sala de aula” (AMARILHA, [CNPq, 2018-2022]). 
O estudo objetiva estudar a representação do menino negro, a partir da 
ilustração nos livros de literatura infantil, a fim de permitir o conhecimento sobre 
a diversidade étnica do país e debater questões de preconceito e racismo, 
possibilitando formar leitores críticos que se posicionem diante dessa 
problemática. A pesquisa possui natureza bibliográfica e, no presente momento, 
estuda o livro O presente de Ossanha (2006), de Joel Rufino dos Santos, com 
ilustrações de Maurício Veneza. Como referenciais teóricos o estudo se 
fundamenta em Amarilha (2013, 2018); Brait (2007); Freire (1922); Ribeiro 
(2015). A análise inicial evidencia que o protagonista rompe com o estereótipo 
de menino negro, escravo, ao responder com altivez e autonomia à pressão de 
seu dono em obrigá-lo a vender um pássaro. As imagens que ilustram o menino 
o colocam no centro das cenas bem como dão destaque a aspectos da sua 
cultura africana como quando se encontra com Ossanha. 

 
 
Palavras-chave: Literatura Infantil Negra - Ilustração – Personagem menino 

TITLE: Black Infantile Literature: debating the color of silence through the 

illustration of boys characters - first stage 

Abstract 

 

This work investigates image representations, accompanied by verbal text, of boy 
character in the Black Children’s Literature books present at collections distribute 
by means of the Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE to all public 
school of the country (Brazil). It is part of the Project “ Black Children’s Literature: 
debating about the color of silence in the classroom” (AMARILHA, [CNPq, 2018-
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2022]). The study has as objective to assess the representation of the black boy 
from illustrations on children’s literature books with the intent to allow the 
knowledge on the ethnic diversity of this country and to debate about matters 
concerning prejudice and racism, making possible for us to educate critical 
readers that will make a stand on this situation. 

 

This research of bibliographic nature analyzes at this point the book O presente 
de Ossanha (2006) by Joel Rufino dos Santos, illustrated by Maurício Veneza. 
As theoretical references this study is based on Amarilha (2013) Amarilha; 
Campos (2018); Brait (2007); Freire (1922); Ribeiro (2015). The analysis shows 
that the character breaks with a black slave boy stereotype, as he responds with 
pride and autonomy at the pressure of his boss to sell a bird. The images that 
illustrates the boy set him in the center scenes as well it highlight his African 
cultural aspects as when he meets Ossanha. 

 
 
Keywords: Black Children’s Literature – Illustration – boy Character 
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TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE GÊNERO E APRENDIZAGEM EM UMA ESCOLA 

DO MUNICÍPIO DE NATAL 

Resumo 

 

Nesse artigo apresentamos as possíveis relações entre gênero e aprendizagem 
nos currículos de Língua Portuguesa e Matemática em uma escola da rede 
municipal de Natal, nos anos finais do ensino fundamental. 

 
 
Palavras-chave: Currículo; Gênero; Aprendizagem; Posições de Sujeito. 

TITLE: The relation between gender and learning, in a Natal municipal school 

Abstract 

In this article we present the possible relation between gender and learning 
portuguese language and math. This research was taken place in a Natal 
municipal middle school. 
 
Keywords: Curriculum; learning; gender. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2360 

 

CÓDIGO: HS0924 

AUTOR: LUÍSA MIRELLE COSTA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: CARLA GIOVANA CABRAL 

 

 

TÍTULO: Indicadores em gênero, ciências e tecnologia: um estudo sobre a região 

Nordeste 

Resumo 

Nesta pesquisa, realizamos uma investigação sobre as relações de gênero no 
ensino superior das universidades públicas do Nordeste. Buscamos verificar 
quais são as áreas do conhecimento com maior contingente de mulheres e 
homens na docência e na pesquisa e as possíveis causas e efeitos dessa 
realidade. A metodologia utilizada no trabalho foi quantitativa e qualitativa. 
Extraímos dados das próprias universidades nordestinas, via ambiente virtual 
acadêmico investigando os departamentos dos centros universitários ou 
unidades de ensino, acerca de suas assimetrias de gênero. Os resultados 
obtidos, após uma análise dos dados, mostram a existência de uma segregação 
horizontal (campos da ciência estereotipados para certo gênero) e uma 
segregação hierárquica (as mulheres estão distanciadas das posições de poder), 
ou seja, observamos uma grande quantidade de homens em áreas das Ciências 
Exatas e da Terra e Engenharias. Já as mulheres encontram-se mais nas 
Ciências Humanas, da Saúde e Biológicas. A pesquisa em bancos de dados é 
de grande importância para identificar e localizar os problemas de assimetrias 
de gênero, contribuindo para a construção de indicadores de gênero. Aqui, o 
olhar volta-se para as questões da segregação territorial e hierárquica nas 
engenharias nas universidades. Esses indicadores podem colaborar com a 
implementação de políticas públicas visando a igualdade. Algumas dessas 
políticas de gênero serão discutidas a partir da literatura recente dos estudos 
feministas. 
 
Palavras-chave: Indicadores de Gênero. Universidades Públicas. CTS e Gênero. 

TITLE: Indicators in gender, science and technology: a study about the Northeast 

region 

Abstract 

In this research, we performed an investigation about the gender relations in the 
higher education in the public universities of the Northeast. We sought to verify 
which fields of knowledge has the highest number of women and men and the 
possible causes and effects of this reality. The methodology used in this work 
was both qualitative and quantitative. We have taken datas from Northeastern 
universities themselves, through the virtual environment, investigating the 
departments of university centers or educational units, about their gender 
asymmetries. The obtained results, after a data analysis, showed the existence 
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of a horizontal segregation (Science field stereotyped to certain gender) and a 
hierarchical segregation (women are distanced from the leadership positions), 
that is, we observe a large number of men in Exact and Earth Sciences and 
Engineering areas. On the other hand, we find the women in the fields of human, 
health and biological sciences. The database research have a great importance 
to identify and locate the problems of gender asymmetry, contributing to the 
construction of gender indicators. Here, the focus is on matters of territorial and 
hierarchical segregation in engineering in universities. These indicators can 
contribute to the implementation of public policies aiming at equality. Some of 
these gender policies will be discussed from the recent literature of feminist 
studies. 
 
Keywords: Gender Indicators. Public Universities. CTS and Gender. 
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TÍTULO: REPERFORMAR O AFETO 

Resumo 

Neste trabalho, apresentaremos um panorama do evento “Reperformar o Afeto: 
Professores Performers” ocorrido em maio de 2018 na cidade de Natal/RN como 
parte do projeto de pesquisa “Reperformar o Afeto” (CNPq) coordenado pela 
professora Drª. Naira Ciotti, iniciativa do Laboratório de Pesquisa em 
Performance e Teatro Performativo (LABPerformance) da UFRN. O evento foi 
aprovado no edital 35/2017 de Apoio a Eventos no País da CAPES, com parceria 
do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRN (PPGArC), 
reunindo pesquisadores de todo o Brasil, bem como a participação de alunos de 
graduação, pós-graduação e da comunidade em geral. A partir dos estudos de 
Ciotti (2014), afirmamos o professor enquanto performer na educação básica, 
atentando-nos para o compromisso pedagógico e didático.  

  

 
 
Palavras-chave: performance, reperformance, afeto, professor performer. 

TITLE: REPERFORMING AFFECT 

Abstract 

In this work, we present a panorama of the event "Reperforming Affect: Teachers 
Performers", held in May 2018 in the city of Natal / RN, as part of the research 
project "Reperforming Affect" (CNPq) coordinated by teacher Drª. Naira Ciotti, an 
initiative of the Laboratory of Performance Research and Performative Theater 
(LABPerformance) of UFRN. The event was approved in the edict 35/2017 of 
support for events in the country of CAPES, in partnership with the Postgraduate 
Program in Scenic Arts of UFRN (PPGArC), bringing together researchers from 
all over Brazil, as well as the participation of graduate students, postgraduate and 
community in general. From the studies of Ciotti (2014), we affirm the teacher as 
a performer in basic education, paying attention to the pedagogical and didactic 
commitment. 

 
Keywords: performance, reperforming, affect, performer teacher. 
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TÍTULO: MIGRANTES DE RETORNO SUAS PERCEPÇÕES DIANTE DA SECA 

NO SERIDÓ POTIGUAR. 

Resumo 

A migração na região nordeste se torna interessante por vários motivos, entre 
eles podemos destacar a alta quantidade de deslocamentos que são observados 
desde os primeiros registros ou a participação relativa do Nordeste na população 
geral do Brasil que vem caindo no decorrer do tempo. Em 1872, o Nordeste 
registrava 46,7% da população total do país, porém em 2012 atinge os 27,8%. 
O retorno é um movimento migratório que vem crescendo ultimamente, com isso 
também cresce a necessidade do estudo dessa modalidade de migração. 
Entender o perfil desse migrante e compreender as percepções dele sobre seu 
local de residência atual são os objetivos do trabalho. Foram estimados os 
migrantes de retorno direto e indireto, considerando os efeitos IND 1 e IND 2, 
como sugerido por Ribeiro, Carvalho e Wong. O retorno representa 35,9% dos 
dos migrantes e 14,9% da população do Seridó e os motivos que mais levaram 
a essas pessoas a mudarem de residência, principalmente, foi a família em 22% 
dos casos ou acesso a serviços 21%. Apesar de serem retornados 26,5% dos 
casos ainda desejam emigrar do Seridó por motivo da seca, porém não o fazem, 
pois tem laços afetivos com a cidade, em 58% dos casos; possuem uma renda 
na cidade atual, 16,3% e 2,2% deles pensam em emigrar em busca de 
empregos/melhor qualidade de vida. Os dados acima nos mostram, brevemente, 
o perfil e suas percepções da sua cidade atual, porém no artigo completo será 
possível o melhor desenvolvimento e debate do tema. 

 
Palavras-chave: Migração. Retorno. Efeitos. Direto. Indireto. Seridó. Migrantes. 

TITLE: RETURN MIGRANTS THEIR PERCEPTIONS ABOUT THE DROUGHT 

IN SERIDÓ POTIGUAR. 

Abstract 

The migration in the northeast region becomes interesting for several reasons, 
among them we can highlight the high number of displacements that are 
observed since the first records or the relative participation of the Northeast in the 
general population of Brazil that has been falling in the course of time. In 1872, 
the Northeast had 46.7% of the country's total population, but in 2012 it reached 
27.8%. The return is a migratory movement that has been growing lately, with 
that also the need to study this mode of migration is growing. Understanding the 
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profile of this migrant and understanding their perceptions about their current 
place of residence are the objectives of the work. The direct and indirect return 
migrants were estimated, considering the effects IND 1 and IND 2, as suggested 
by Ribeiro, Carvalho and Wong. The return represents 35.9% of the migrants and 
14.9% of the population of Seridó and the reasons that led them most to change 
their residence, mainly, was the family in 22% of cases or access to services 
21%. Despite being returned 26.5% of the cases still wish to emigrate from Seridó 
due to the drought, but they do not do so, since they have affective ties with the 
city in 58% of cases; have an income in the present city, 16.3% and 2.2% of them 
think of emigrating in search of jobs / better quality of life. The above data briefly 
shows the profile and its perceptions of its current city, but in the complete article 
it will be possible to better develop. 
 
Keywords: Migration. Return. Effects. Direct. Indirect. Seridó. Migrants. 
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TÍTULO: Estrutura produtiva comparada: Brasil, Nordeste e Ceará, entre 2002 e 

2015. 

Resumo 

O presente relatório, utilizando como base as contas regionais do IBGE, analisa 
as tabelas produzidas, referentes aos dados do Valor Adicionado Bruto (VAB) 
segundo atividade econômica, e a participação destas atividades econômicas no 
VAB, para o Brasil, a Região Nordeste e o estado do Ceará. Analisando os dados 
do Brasil, nota-se que o desempenho econômico dos setores produtivos, de 
2004 a 2008, foi significativamente positivo, mas percebe-se uma desaceleração 
a partir de 2012, e a chegada da crise em 2015. É fato também que a economia 
nordestina , ao longo dos anos 2000, destacou-se no cenário da retomada 
econômica nacional, mantendo bons resultados mesmo quando o cenário 
nacional estava desfavorável. No Ceará destacam-se os bons resultados da 
indústria, mas manteve-se o padrão regional de aumento da participação do 
setor de serviços no VAB. De forma geral, os 3 objetos de estudo mantiveram 
padrão semelhante, apesar das diferenças já expostas. 
 
Palavras-chave: Brasil. Nordeste. Ceará. Valor adicionado bruto. 

TITLE: Comparative productive structure: Brazil, Northeast and Ceará, between 

2002 and 2015. 

Abstract 

This report, based on the IBGE's regional accounts, analyzes the tables 
produced, referring to the data of the Gross Value Added (GVA) according to 
economic activity, and the participation of these economic activities in the GVA, 
for Brazil, the Northeast Region and the state of Ceará. Analyzing data from 
Brazil, it can be noted that the economic performance of the productive sectors, 
from 2004 to 2008, was significantly positive, but there is a slowdown starting in 
2012 and the arrival of the crisis in 2015. It is also a fact that the Northeastern 
economy, during the years 2000, stood out in the scenario of the national 
economic recovery, maintaining good results even when the national scenario 
was unfavorable. In Ceará, the good results of the industry stand out, but the 
regional standard of increase of the service sector's participation in the GVA was 
maintained. In general, the 3 objects of study maintained similar pattern, despite 
the differences already exposed. 
 
Keywords: Brazil. Northeast. Ceará. Gross added value. 
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TÍTULO: Modelo materno de pró-socialidade 

Resumo 

Os benefícios gerados pela vida social na nossa espécie superam os custos que 
a vida em grupo pode proporcionar. Este convívio possibilita que a reprodução e 
a propagação de conhecimentos e cultura, por exemplo, sejam facilitados. Uma 
das bases para a vida em grupo é o comportamento pró-social, que está ligado 
à obtenção de recursos e sobrevivência. Este comportamento, apesar de ser 
benéfico em grupo, tem um custo individual, levando os pesquisadores a se 
questionarem o motivo que nos leva a tomar esse tipo de decisão. Este estudo 
teve a finalidade investigar se a percepção da criança quanto ao comportamento 
pró-social materno influencia a tomada de decisão pró-social em crianças. O 
estudo foi realizado no Núcleo de Educação da Infância – CAp/UFRN, em 
Natal/RN, sendo composto por 71 crianças entre sete e onze anos e suas mães, 
totalizando em 71 duplas. As mães responderam os questionários de autorrelato 
sobre o comportamento pró-social e o sobre a situação sociodemográfica da 
família, enquanto as crianças responderam um questionário adaptado sobre a 
percepção da pró-socialidade das suas respectivas mães e participaram do jogo 
do ditador para avaliarmos o seu comportamento pró-social. Os dados 
analisados mostraram que os filhos têm boa percepção da pró-socialidade 
materna; enquanto à doação de canetas, apenas algumas variáveis se 
mostraram influentes na decisão de doar ou não as canetas. 

 
Palavras-chave: Comportamento pró-social, percepção da pró-socialidade 

materna. 

TITLE: Model of maternal prosociality 

Abstract 

 

The benefits generated by social life in our species overcome the costs of group 
life may provide. This social interaction facilitates the reproduction and 
propagation of knowledge and culture, for example. One of the bases of group 
life is the prosocial behavior, which is linked to acquisition of resources and 
survival. This behavior, despite being beneficial in group life, has a individual cost, 
making the researchers question about about the reason which we decide to keep 
this behavior. This research aimed to investigate whether the child's perception 
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of maternal pro-social behavior influences pro-social decision-making in children. 
It took place at Núcleo de Educação da Infância – Cap/UFRN, in Natal/RN, being 
composed for 71 children around seven and eleven years-old and their mothers, 
totalizing 71 pairs. The mothers answered the questionnaires of self-report about 
prosocial behavior and about the situation social-demographic of Family, 
whereas the children answered an adapted questionnaire about their perception 
of their mother’s prosocial behavior, and participated in the dictador’s game to 
evaluate their prosocial behavior. The analysed data showed that the children 
have a good perception of mother’s prosociality; while for the donation of pens, 
only some variables were influential on the decision to donate the pens or not. 

 
 
Keywords: Prosocial behavior, perception of maternal prosociality 
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TÍTULO: Podcast como ferramenta pedagógica: aspectos técnicos de gravação 

e edição de programas. 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a possibilidade de utilização da 
mídia podcast como ferramenta de divulgação acadêmica. Fazendo uso das 
características da própria mídia, do meio em que é veiculado, às ferramentas de 
edição, para o compartilhamento de conteúdo por meio de arquivos de áudio. 
Dessa forma, o estudo traz uma análise de um modelo a ser usado como base 
na produção do podcast, variando alguns aspectos na edição. Para isso 
gravamos um programa piloto de um podcast de divulgação acadêmica, a fim de 
testar o efeito de variáveis na edição de podcast. Neste trabalho, demos ênfase 
ao aspecto duração, criando dois programas com tempos diferentes, a partir do 
mesmo conteúdo. Expondo o processo utilizado na edição, bem como o meio 
que será utilizado para sua divulgação. Buscamos, dessa forma, deixar a 
produção de mídias no formato podcast mais simples e clara, de modo a ser 
considerada como uma ferramenta pedagógica de ensino e divulgação 
acadêmica. 
 
Palavras-chave: Podcast. Gravação de podcast. Tecnologia da educação. 

TITLE: Podcast as a pedagogical tool: technical aspects of recording and editing 

programs. 

Abstract 

The present work aims to show the possibility of using the podcast media as an 
academic dissemination tool. Making use of the characteristics of the media itself, 
the medium in which it is delivered, the editing tools, for the sharing of content 
through audio files. Thus, the study brings an analysis of a model to be used as 
a basis in the production of the podcast, varying some aspects in the edition. For 
this we recorded a pilot program of an academic dissemination podcast in order 
to test the effect of variables in the podcast edition. In this work, we emphasized 
the duration aspect, creating two programs with different times, from the same 
content. Explaining the process used in the edition, as well as the medium that 
will be used for its dissemination. In this way, we seek to make the production of 
media in the podcast format simpler and clearer, in order to be considered as a 
pedagogical tool for teaching and academic dissemination. 
 
Keywords: Podcast. Podcast recording. Technology of education. 
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TÍTULO: Modos de produzir e habitar o espaço: imaginação criadora, memórias, 

representações e linguagens poéticas sobre o cotidiano 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo investigar formas de ocupação e produção 
espaciais que inventam e constroem o cotidiano dos habitantes na cidade. 
Propôs-se então a investigar, estudar e valorizar formas de vivência do cotidiano 
que se opõem à lógica hegemônica vigente explicitada por Milton Santos em seu 
texto “O tempo nas cidades”, configurando-se como micro resistências na luta 
pelo direito à cidade, por cidades democráticas e inclusivas nas quais os sujeitos 
comuns sejam protagonistas de novos cenários espaciais evidenciando a 
diversidade sociocultural existente, porém invisibilizada, nos espaços urbanos. 
Além disso, entender como o espaço íntimo se rebate no espaço urbano, e vice 
versa, nessas formas de ocupação e produção dos espaços que não são 
protagonistas nas cidades, dada à uma visão homogênea dos lugares advinda 
das normativas da globalização. Essa investigação foi realizada e promoveu 
notoriedade aos usuários envolvidos, em suas particularidades, por meio da 
realização de oficinas e derivas que estimulam, promovem, constroem e buscam 
acessar as memórias e os imaginários de cada indivíduo e, por meio das 
histórias pessoais, podem-se uni-las e implementá-las em coletividade visando 
contar a história da Cidade do Natal e imaginar outros possíveis futuros para ela 
por meio das vozes íntimas que a compõem no cotidiano. 
 
Palavras-chave: Produção espacial. Ocupação. Memória. Imaginação Criadora. 

Cotidiano. 

TITLE: The mods of producing and inhabiting the space are: creator, memories, 

representations and poetic languages on the daily life 

Abstract 

The present work aims to investigate forms of occupation and spatial production 
that invent and construct the daily life of the inhabitants in the city. It proposes to 
investigate, study and value the ways of living everyday life that are opposed to 
the present hegemonic logic explained by Milton Santos in his text "O tempo nas 
cidades", becoming a form of micro-resistance in the fight for the right to the city 
and to democratic and inclusive cities in which the usual person is a protagonist 
of new spatial scenarios, showing the existent, although invisible, socio-cultural 
diversity in urban spaces. In addition, ir proposes to understand how the intimate 
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space reflects on the urban space, and vice versa, on forms of occupation and 
production of spaces which are not protagonists in cities, given a homogenous 
view of the places coming from the norms of globalization. This research was 
performed and brought visibility to the users involved, in their particularities, 
through the realization of workshops and walks that stimulate, promote, construct 
and seek to access the memories and the imaginaries of each individual and, 
through personal stories, it is possible to unite them and implement them 
collectively, in order to tell the history of Natal and to imagine other possible 
futures for it through the intimate voices that compose it in daily life. 
 

  

 
Keywords: Spacial production. Memory. Creative imagination. Day-to-day life. 
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TÍTULO: O ensino de instrumento: perspectivas metodológicas a partir da 

inserção da música brasileira popular 

Resumo 

O interesse em abordar este tema se deu principalmente pela experiência 
pessoal que eu, o autor desta pesquisa tenho vivido de 2009 até o presente 
momento, no qual também sou personagem dessa história que tenho ajudado a 
manter viva através de minha dedicação e participação ativa como eufonista das 
orquestras de Frevo de Bloco e de gravações de discos destas. 
 
Palavras-chave: Eufônio - Bandas de Música - Frevo - Música Popular Brasileira 

TITLE: O Eufônio e o Frevo de Bloco 

Abstract 

The interest in addressing this theme was mainly due to personal experience that 
I, the author of this research I have lived from 2009 to the present moment, in 
which I am also a character in this story that I have helped to keep alive through 
my dedication and active participation as a euphonist the orchestras of Frevo de 
Bloco and recordings of these discs. 
 
Keywords: Euphonium - Wind Band - Frevo - Brazilian Popular Music 
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TÍTULO: Atendimento psicoterápico na abordagem cognitivo-comportamental: 

uma análise dos fatores terapêuticos. 

Resumo 

No que se entende por transtornos de ansiedade, a fobia está associada à 
determinado tipo de estímulo, no caso da fobia social, esse padrão de medo e 
ansiedade são acentuados em determinados eventos que, no geral, envolvam 
exposição a uma ou mais situações do cotidiano, o medo irracional de estar em 
situações sociais ou sentir-se avaliado por terceiros é característico de que é 
portador de transtornos de ansiedade social. Essa pesquisa procurou analisar a 
influência dos fatores terapêuticos na dinâmica de grupo e qual a percepção dos 
participantes, em suas funções, de cada um desses fatores, a fim de identificar 
quais são os mais prevalentes nos grupos de fóbicos sociais. Para isso, foram 
analisados questionários respondidos pelos terapeutas, co-terapeutas e 
observadores componentes da equipe de atuação e os pacientes. Foram 
identificadas diferenças entre aos fatores apontados, a depender do grupo, 
função na equipe e estre esta e os pacientes. Isso indica a importância do estudo 
desses fatores para uma melhoria o processo de tratamento em grupo de fóbicos 
sociais. 
 
Palavras-chave: Fobia social. Fatores terapêuticos. Terapia cognitivo-

comportamental. 

TITLE: Psychotherapeutic care in the cognitive-behavioral approach: an analysis 

of the therapeutic factors. 

Abstract 

Almond anxiety disorders, phobias are those related to a stimulus, and in social 
phobia this pattern of fear and anxiety are pronounced at social events, usually 
those involving exposure to one or more everyday situation, an irrational fear of 
being in a social interaction or to be evaluated by others characterizes social 
phobia individuals. The present study aims to analyse therapeutic factors and 
their influence in a psychotherapy group and how group participants perceive 
those factors, also aims to identify those more common in groups of social phobia 
individuals. Therefore, questionnaires answered by therapists, co-therapists, 
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observers (part of the research staff) and patients were analyzed. Differences 
were found between identified factors, depending on the group considered, role 
in the staff and also when reseachers and patients were compared. This finding 
suggests is important to study therapeutics factors to improve group treatments 
for social phobia. 
 
Keywords: Social phobia. Therapeutics factors, Cognitive Behavioral Therapy 
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TÍTULO: AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA NA 

OBTENÇÃO DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DOS FLAGRANTEADOS 

Resumo 

 

A audiência de custódia ou apresentação consiste no direito do preso autuado 
em flagrante de delito em ser conduzido, sem demora, à presença de uma 
autoridade judicial para uma análise inicial referente a necessidade da 
manutenção de sua prisão, podendo ou não impor medidas alternativas. Este 
estudo tem como objetivo principal descrever o rito que caracteriza as 
audiências, apontando sua importância na obtenção das garantias dos 
flagranteados em delito. A metodologia traçada para solucionar a temática 
proposta é qualitativa, baseada em observação direta e extensiva de audiências 
ocorridas no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Comarca de Natal. Em 
complemento, analisa-se documentação indireta, por meio de pesquisa 
bibliográfica da doutrina que trata sobre a matéria, assim como legislação 
específica sobre o assunto. 

 
 
Palavras-chave: Segurança Pública; Audiência de Custódia;Direitos Humanos; 

Garantismo 

TITLE: CUSTODY HEARING AND ITS IMPORTANCE IN OBTAINING THE 

FUNDAMENTAL GUARANTEES OF THOSE CAUGHT IN FLAGRANTE 

DELICTO 

Abstract 

 

The Custody or Presentation hearing consists in the right of the inmate caught in 
flagrante delicto to be brought before a judge for an initial evaluation regarding 
the need to keep that person under investigation in jail and the possibility of 
impose alternative measures. This study aims to systematize quantitative 
information regarding the number of custody hearings held, analyses its rite and 
its importance in assuring the guarantees of the people caught in flagrante. To 
approach the problematic, this study will use a qualitative research, based on 
direct observation of those hearings and the analysis of the data collected on 
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Natal-RN. In addition, it will use indirect documentation, over bibliographical 
research to the majority doctrine, academic papers and specific legislation about 
the topic. 

 
 
Keywords: Public Security. Custody Hearing;Human Rights; Criminal Legalism. 
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TÍTULO: A GUERRA FISCAL E SUAS REPECURSÕES NO EMPREGO 

FORMAL NO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

O intenso fluxo migratório de capitais que se iniciou no Brasil a partir dos anos 
1990, em conjunto com a abertura da economia que deu força ao processo de 
reestruturação produtiva do capital, aliado as políticas neoliberais de redução do 
Estado, que deixaram as unidades federativas desamparadas na busca de seu 
desenvolvimento, causaram uma forte guerra fiscal em todo o território nacional. 
É com esse pano de fundo que o presente trabalho pretende analisar as 
alterações ocorridas no emprego formal no estado do Rio Grande do Norte, 
mostrando a influência que esses eventos tiveram na alteração do espaço 
econômico potiguar, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho. 
Atentando para o emprego formal, distribuído pelos setores da economia e pelas 
demais cidades do estado, constatou-se que este se encontra bastante 
concentrado no setor dos serviços e na Região Metropolitana de Natal. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Restruturação produtiva, guerra fiscal, Rio 

Grande do 

TITLE: THE IMPACTS OF THE FISCAL WAR IN EMPLOYMENT FORM OF RIO 

GRANDE DO NORTE. 

Abstract 

The intense migratory flow of capital that began in Brazil in the 1990s, together 
with the opening of the economy that gave force to the productive restructuring 
process of capital, combined with the neoliberal policies of reduction of the State, 
which left the federative units forsaken in pursuit of its development, caused a 
strong fiscal war throughout the national territory. It is with this background that 
the present work intends to analyze the changes that occurred in formal 
employment in the state of Rio Grande do Norte, showing the influence that these 
events had on the alteration of the Potiguar economic space, especially with 
regard to the labor market. Attending to the formal employment, distributed by the 
sectors of the economy and the other cities of the state, it was verified that this 
one is very concentrated in the service sector and in the Metropolitan Region of 
Natal. 
 
Keywords: Productive restructuring, fiscal war, Rio Grande do Norte. 
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TÍTULO: Perspectiva textual-interativa: um estudo epistemológico a partir de 

artigos científicos 

Resumo 

Esta pesquisa, inserida no campo da Linguística, é de cunho histórico e 
epistemológico. Nela, buscou-se analisar o contexto de desenvolvimento da 
Perspectiva Textual-Interativa (PTI) – abordagem teórica para a análise de texto 
construída pelo Grupo de Organização Textual-Interativa dentro do Projeto 
Gramática do Português Falado (1988-2011) –, e seus desdobramentos no 
âmbito dos estudos linguísticos. Esta pesquisa desenvolveu-se por meio de uma 
busca, em periódicos da área de Linguística, de artigos escritos à luz da PTI, 
publicados entre os anos de 1992 e 2018. Dentre os resultados obtidos, 
destacam-se: a relativa escassez de artigos encontrados (46), o que pode ser 
explicado pelo fato de tratar-se de um construto teórico brasileiro, o que dificulta 
a possibilidade de ele ser tomado como referência; uma preponderância de 
artigos que aplicam a PTI à compreensão de um determinado corpus, o que 
atesta o caráter profícuo da perspectiva; o fato de que só uma parte muito 
pequena dos artigos encontrados foi escrita pelos pesquisadores pioneiros, 
aqueles que participaram do Grupo de Organização Textual-Interativa, o que 
pode ter sido um fator restritivo para o avanço teórico da perspectiva. 
 
Palavras-chave: Texto. Perspectiva textual-interativa. História da linguística. 

TITLE: Textual-Interactive Perspective: an Epistemological Study Based on 

Scientific Articles 

Abstract 

The current research, which is inserted in the field of Linguistics, has a historical 
and epistemological nature. It aimed to analyze the development context of the 
Textual-Interactive Perspective (TIP) – a theoretical approach to text analysis 
constructed by the Group of Textual-Interactive Organization in the Spoken 
Portuguese Grammar Project (1988-2011)–, and also its outcomes in the scope 
of linguistic studies. This step of the research was carried by means of a search 
of articles written in light of TIP to be found in Linguistic periodicals and which 
were published between the years of 1992 and 2018. Among the results obtained 
it can be highlighted: the relative scarceness of articles to be found (46), which 
may be explained by the fact that it is a Brazilian Theoretical Construct and that 
hinders the possibility for it to be taken as a reference; the prevalence of articles 
which apply TIP to the understanding of a certain corpus, which attests the 
substantive character of the perspective; the fact that only one very small amount 
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of the articles found was written by the pioneering researchers, the ones who 
participated in the Group of Textual-Interactive Organization, which may have 
been a limiting factor to the theoretical advance of the perspective. 
 
Keywords: Text.Textual-Interactive Perspective. History of Linguistics. 
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TÍTULO: Correlação das políticas de desenvolvimento e a violência nas cidades 

de Natal e Recife, no período entre 2006-2016 

Resumo 

O presente trabalho busca fazer uma análise entre as políticas públicas de 
desenvolvimento do turismo e lazer implementadas nos últimos anos na capital 
do Rio Grande do Norte e Pernambuco e qual sua relação com os aumento dos 
índices de violência dessas cidades. De acordo com pesquisas, Natal e Recife 
se encontram entre as cinco capitais mais visitadas do Nordeste, tendo assim 
um grande fluxo turístico que movimenta a economia, o que faz com que os 
governos busquem cada vez mais formas de atrair o turista através da 
implementação de políticas públicas que estimulem o desenvolvimento das 
cidades através deste setor, entretanto apesar desse avanço econômico 
provocado com o auxílio do setor turístico, os níveis de violência subiram 
consideravelmente nessas capitais, e isso pode está diretamente ligado às 
políticas de lazer que permitiram o acesso do turista e residente a espaços 
públicos, e não houve um investimento adequado nas políticas de segurança 
pública para atuar nessas áreas, onde a criminalidade encontrou a oportunidade 
de atuar em seus mais diversos tipos de formas, sendo os índices de homicídios 
os mais alarmantes. A não implementação de políticas públicas de turismo, lazer 
e revitalização também geraram o aumento desses índices ao longo dos anos. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Turismo; Lazer; Violência 

TITLE: Correlation of development policies and violence in the cities of Natal and 

Recife, 2006-2016. 

Abstract 

The present work seeks to analyze the public policies for the development of 
leisure and tourism implemented in recent years in the capital of Rio Grande do 
Norte and Pernambuco and its relation with the increase of violence rates in these 
cities. According to the research, Natal and Recife are among the five most visited 
capitals of the Northeast, thus having a large tourist flow that drives the economy, 
which causes governments to increasingly seek ways to attract tourists through 
the implementation of public policies that stimulate the development of cities 
through this sector. However despite this economic advance provoked with the 
aid of the tourist sector, levels of violence have risen considerably in these 
capitals, and this can be directly linked to the leisure policies that allowed the 
tourist access and there was no adequate investment in public security policies 
to act in these areas, where crime has found the opportunity to act in its most 
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diverse forms, with homicide rates being the most alarming. The non-
implementation of public policies of tourism, leisure and revitalization also 
generated the increase of these rates over the years. 
 
Keywords: Public Policies; Tourism; Leisure; Violence. 
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TÍTULO: Atuação das associações civis na proteção e defesa administrativa do 

consumidor 

Resumo 

O presente trabalho trata da atuação das associações civis como meio de 
efetivação da tutela administrativa dos consumidores, sendo assim, consiste no 
estudo das associações voltadas a defesa do consumidor e da boa relação 
consumerista. Nesse contexto, serão abordadas as questões referentes a 
definição da relação de consumo, formação das associações, funcionamento, e 
o campo de atuação prática no âmbito do fortalecimento do sistema 
consumerista dos direitos dos consumidores. Dessa forma, o estudo do tema 
possui relevante valor social, uma vez que busca expor a desburocratização do 
processo de resolução de conflitos entre consumidores e fornecedores, de modo 
a formar cidadãos conscientes e empoderados, possibilitando o conhecimento 
de seus direitos, bem como a diminuição dos conflitos. Assim, a metodologia 
utilizada decorreu de pesquisa hipotétio-dedutiva, exercida por um tratamento 
qualitativo e uma finalidade descritiva, com o objetivo de propor uma apreciação 
formativa sobre as associações civis, com foco no IDEC, o BRASILCON e a 
PROTESTE. Desse modo, buscou-se a indicação, análise e desenvolvimento de 
suas principais atividades, regulamentação e procedimentos extrajudiciais 
adotados, bem como a competência e limites jurídicos. Isso posto, foi possível 
perceber as ações realizadas por elas e a contribuição direta para a melhoria de 
mercado de consumo, buscando um ambiente igualitário, mesmo diante da 
necessidade de apoio e visibilidade. 
 
Palavras-chave: Associações Civis. Tutela Administrativa. Consumidor. 

TITLE: CIVIL ASSOCIATIONS AS ADMINISTRATIVE CONSUMER 

PROTECTION AGENTS 

Abstract 

The present work deals with the performance of civil associations as a means of 
effecting the administrative protection of consumers, thus, it consists of the study 
of associations focused on consumer protection and good consumer relation. In 
this context, the issues related to the definition of consumer relation, formation of 
associations, functioning, and the field of practical action will be addressed in the 
scope of strengthening the consumer system of consumer rights. In this way, the 
study of the subject has a relevant social value, since it seeks to expose the 
bureaucratization of the process of conflict resolution between consumers and 
suppliers, in order to form conscious and empowered citizens, enabling the 
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knowledge of their rights, as well as the decrease of conflicts. Thus, the 
methodology used was based on hypothetical-deductive research, carried out by 
a qualitative treatment and a descriptive purpose, with the purpose of proposing 
a formative appreciation on the civil associations, focusing on IDEC, 
BRASILCON and PROTESTE. In this way, it was sought the indication, analysis 
and development of its main activities, regulations and extrajudicial procedures 
adopted, as well as the jurisdiction and legal limits. That said, it was possible to 
perceive the actions carried out by them and the direct contribution to the 
improvement of the consumer market, seeking an egalitarian environment, even 
in the face of the need for support and visibility. 
 
Keywords: Civil Associations. Administrative Protection. Consumer. 
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TÍTULO: O uso de livros escolares de História no Rio Grande do Norte: 

programas, propostas de ensino e historiografia escolar 

Resumo 

Neste relatório, são apresentados os resultados da pesquisa de iniciação 
científica intitulada Civismo e patriotismo nos programas de ensino de história no 
Rio Grande do Norte , orientado pelo Profª Dr. Magno Francisco de Jesus 
Santos. Lacuna relevante no âmbito historiográfico e nas discussões sobre 
ensino de história no Brasil e no Estado, os programas de ensino de história do 
período da Primeira República são de suma importância para compor nosso 
quadro escolar do período. O trabalho direcionado a essa temática foca nos 
programas de ensino produzidos na Diretoria da Instrução Pública do Rio Grande 
do Norte, realizando um levantamento da produção intelectual da disciplina de 
história na Primeira República (1889-1930), buscando compreender as ideias 
que balizam o ensino de história, analisando a documentação oficial sobre a 
regulamentação da disciplina no Estado. Tendo como base documental 
programas de história utilizados nas escolas do RN, no período da Primeira 
República, procura-se, através do conjunto bibliográfico a ser estudado e 
colhido, a elucidação da forma de pensar e construir a narrativa histórica em 
articulação com as novas ideias pedagógicas da modernidade. 
 
Palavras-chave: Programas escolares; ensino de história; Primeira República. 

TITLE: Civism and patriotism in the programs of history teaching in Rio Grande 

do Norte 

Abstract 

In this report, the results of the scientific initiation research titled Civism and 
patriotism in the programs of history teaching in Rio Grande do Norte, guided by 
Prof. Dr. Francisco de Jesus Santos, are presented. Relevant in the 
historiographical context and in the discussions about history teaching in Brazil 
and the State, the history teaching programs of the First Republic period are of 
the utmost importance to be part of our school framework of the period. The work 
directed to this theme focuses on the teaching programs produced in the 
Directorate of Public Instruction of Rio Grande do Norte, conducting a survey of 
the intellectual production of the discipline of history in the First Republic (1889-
1930), seeking to understand the ideas that mark the teaching of history, 
analyzing the official documentation on the regulation of the discipline in the 
State. Based on documentary programs of history used in the RN schools, in the 
period of the First Republic, through the bibliographic set to be studied and 
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collected, the elucidation of the way of thinking and constructing the historical 
narrative in articulation with the new ideas pedagogical aspects of modernity. 
 
Keywords: School programs; history teaching; First Republic. 
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TÍTULO: Câmara Cascudo e as histórias que o tempo não leva... 

Resumo 

 

O escritor norte-rio-grandense Luís da Câmara Cascudo (1898-1986), 
reconhecido por seus constantes esforços em valorizar a cultura regional, foi 
também fundamental para a divulgação do movimento modernista no estado do 
Rio Grande do Norte (ARAÚJO, 1995). De sua vasta produção, interessa-nos 
diretamente o livro de contos Histórias que o tempo leva... (1924), lançado 
nacionalmente em um momento de grande agitação literária cultural no Brasil e 
na Europa (modernismo). Propomos identificar os posicionamentos assumidos 
pelo autor, que participou ativamente das discussões estéticas e ideológicas 
daquele momento, e averiguar como a divulgação de tais textos literários, cuja 
temática é a história do Rio Grande do Norte, contribuíram para a formação de 
uma tradição literária no referido estado e no Brasil. A análise fundamenta-se 
nos pressupostos teóricos desenvolvidos por Cândido (2006) e Andrade (1974), 
sobre o movimento modernista; por Benjamin (1994), sobre o narrador; por 
Bornheim (1987), sobre tradição; por Arrais (2011), sobre a cidade do Natal, por 
Araújo (1995) e Ferreira (2000), sobre o modernismo no Rio Grande do Norte. A 
metodologia aplicada consiste na análise dos vinte contos presentes em 
Histórias que o tempo leva... e posterior articulação com outros textos literários 
e teóricos. Esperamos demonstrar a importância da referida obra para a 
compreensão da tradição literária do estado e sua relevância naquele momento 
de renovação estética e cultural. 

 
 
Palavras-chave: Câmara Cascudo; Modernismo no Rio Grande do Norte; 

Tradição. 

TITLE: Câmara Cascudo and the tale book ‘histórias que o tempo não leva...’ 

Abstract 

The writer from the Rio Grande do Norte Luís da Câmara Cascudo(1898-1986) 
is recognized for his efforts to valorize the regional culture, he was also 
fundamental for the dissemination of the modernist movement in the state of Rio 
Grande do Norte(ARAÚJO, 1995). Of his production, we have interested directly 
in the storybook “Histórias que o tempo leva...”(1924), the book has been 
released nationally in a moment of cultural literary agitation in Brazil and in 
Europe (modernism). We identify the placements adopted by the author, which 
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he participated in the aesthetic and ideological discussions of that moment and 
we have investigated how the dissemination of such literary texts, whose theme 
is about the history of Rio Grande do Norte, contributed to the formation of a 
literary tradition in the mentioned state and in Brazil. The analysis is based on the 
theoretical assumptions developed by Cândido(2006) and Andrade(1974), about 
the modernist movement; by Benjamin(1994), about the narrator; by 
Bornheim(1987), about tradition; by Arrais(2011), about the city Natal-RN, by 
Araújo(1995) and Ferreira(2000), about the modernism in Rio Grande do Norte. 
The methodology consists in the analysis of twenty tales present in “Histórias que 
o tempo leva...” and after that an articulation with other literary and theoretical 
texts. We demonstrated the importance of this book for understanding the Rio 
Grande do Norte literary tradition and its relevance at that time aesthetic and 
cultural renewal 
 
Keywords: Câmara Cascudo; Modernism in Rio Grande do Norte; Tradition. 
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TÍTULO: Paisagem Oceânica Atol das Rocas - Caracterização Faciológica e 

Sedimentar 

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, 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. Descoberto em 1503 
devido ao naufrágio da embarcação de Gonçalo Coelho (Rodrigues, 1940) área, 
junto a Fernando de Noronha e ao arquipélago de São Pedro e São Paulo, tem 
elevada importância para a expansão da fronteira marítima e da zona econômica 
exclusiva brasileira, conferindo uma maior abrangência do território nacional. O 
ambiente 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, a partir disso 
objetivamos recolher o máximo de dados possíveis, com a finalidade de criar um 
banco de dados bibliográficos. Além disso, realizaremos um monitoramento com 
coleta de dados diária durante vinte e cinco dias no Atol das Rocas no mês de 
agosto de 2017. 
 
Palavras-chave: Atol, Monitoramento, Dados. 

TITLE: Oceanic landscape Atol das Rocas - Sedimentary, faciological 

characterization. 

Abstract 

In oceanic areas, fragile environments, high vulnerability and great mobility and 
environmental fragility, with human interference in the natural dynamics, has 
caused several environmental problems due to the little knowledge of the natural 
configuration of these environments. It is in these environments that the great 
confluence of several environmental systems that suffer from the action of the 
winds, rains, currents, waves, tides, tectonism, geoids and macroclimates are 
found. Atol das Rocas is a geomorphological site, as it is the only atoll in the 
Western South Atlantic and one of the smallest in the world. Discovered in 1503 
due to the shipwreck of Gonçalo Coelho (Rodrigues, 1940), along with Fernando 
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de Noronha and the archipelago of São Pedro and São Paulo, it is of great 
importance for the expansion of the maritime border and the exclusive Brazilian 
economic zone, conferring the national territory. The study environment needs to 
collect daily geoenvironmental data, so this research has as main objective to 
make a survey of the main morphological characteristics of Atol das Rocas, 
where a detailed bibliographical research was done from preexisting texts and 
authors, from we aim to collect as much data as possible, in order to create a 
bibliographic database. In addition, we will conduct a monitoring with daily data 
collection for twenty-five days in the Atol das Rocas in the month of August 2017. 
 
Keywords: Atol, Monitoring, data 
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TÍTULO: Levantamento Quantitativo de Campo para o Desenvolvimento do 

Reperformar o Afeto 

Resumo 

 

Neste trabalho, apresentaremos um panorama do evento “Reperformar o Afeto: 
Professores Performers” ocorrido em maio de 2018 na cidade de Natal/RN como 
parte do projeto de pesquisa “Reperformar o Afeto” (CNPq) coordenado pela 
professora Drª. Naira Ciotti, iniciativa do Laboratório de Pesquisa em 
Performance e Teatro Performativo (LABPerformance) da UFRN. O evento foi 
aprovado no edital 35/2017 de Apoio a Eventos no País da CAPES, com parceria 
do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRN (PPGArC), 
reunindo pesquisadores de todo o Brasil, bem como a participação de alunos de 
graduação, pós-graduação e da comunidade em geral. A partir dos estudos de 
Ciotti (2014), afirmamos o professor enquanto performer na educação básica, 
atentando-nos para o compromisso pedagógico e didático. 

 

Palavras-chave: performance, reperformance, afeto, professor performer. 

 
 
Palavras-chave: : performance, reperformance, afeto, professor performer. 

TITLE: REPERFORMAR O AFETO 

Abstract 

 

In this work, we present a panorama of the event "Reperforming Affect: Teachers 
Performers", held in May 2018 in the city of Natal / RN, as part of the research 
project "Reperforming Affect" (CNPq) coordinated by teacher Drª. Naira Ciotti, an 
initiative of the Laboratory of Performance Research and Performative Theater 
(LABPerformance) of UFRN. The event was approved in the edict 35/2017 of 
support for events in the country of CAPES, in partnership with the Postgraduate 
Program in Scenic Arts of UFRN (PPGArC), bringing together researchers from 
all over Brazil, as well as the participation of graduate students, postgraduate and 
community in general. From the studies of Ciotti (2014), we affirm the teacher as 
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a performer in basic education, paying attention to the pedagogical and didactic 
commitment. 

 
 
Keywords: : performance, reperforming, affect, performer teacher. 
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TÍTULO: Produção Imobiliária na Região Metropolitana de Natal: análise da 

configuração urbana pela expansão residencial (2016 - 2018) 

Resumo 

 

A presente pesquisa aborda a questão da produção de empreendimentos e 
unidades habitacionais incorporadas pelo mercado imobiliário, tendo como 
pressuposto o investimento do capital público financeiro. Como programa que 
reflete esse processo de construção dos empreendimentos, encontra-se o 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Para o desdobramento dessa 
pesquisa, delineamos, inicialmente, o recorte territorial, que foi a área de 
abrangência do 7 Ofício de Notas, referente aos registros de incorporações, 
utilizando-se como base para o banco de dados a tese da doutoranda HUDA 
ANDRADE DE LIMA - REGISTRO DE INCORPORAÇÃO DO 7º OFÍCIO DE 
NOTAS - Ainda não publicado.Ao possuir os números das matrículas dos 
registros de incorporações dos empreendimentos que estavam incluídos no Site 
do 7 Oficio de Notas, houve uma coleta de informações das unidades 
habitacionais de cada empreendimento, realizando uma pesquisa de mercado, 
desencadeando o armazenamento de informações como preço de 
comercialização, perfil socioeconômico dos adquirentes, local onde residiam 
anteriormente, valor do metro quadrado, entre outras informações que foram 
abordadas que estão contidas nesse documento. Ao realizarmos um 
comparativo do mercado imobiliário e as intervenções públicas, constatou-se 
que há uma produção de moradia com destinação à população de menor poder 
aquisitivo, possuindo diferentes contextos do cenário urbano existente. 

 
 
Palavras-chave: Minha Casa Minha Vida. Mercado imobiliário. Habitação social. 

TITLE: Real estate production in the metropolitan Natal region: Analysis of urban 

configuration by residential expansion (2016 - 2018) 

Abstract 

The present research deals with the production of real estate enterprises and 
housing units, based on the investment of public financial capital. As a program 
that reflects this process of building the enterprises, there is the “Minha Casa 
Minha Vida” program (PMCMV). For the development of this research, we initially 
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delineated the territorial cut, which was the area covered by the 7º Office of Notes, 
referring to the incorporation records, using as base for the database, this thesis: 
HUDA ANDRADE DE LIMA -REGISTRO DE INCORPORAÇÃO DO 7º OFÍCIO 
DE NOTAS - Not published. By having the registration numbers of the 
incorporation records of the enterprises which were included in the Site of the 7º 
Office of Notes, there was a collection of information of the housing units of each 
enterprise, conducting a market research, triggering the storage of information as 
a marketing price, socioeconomic profile of purchasers, place where they 
previously resided, value of square meter, among other information that were 
addressed that are contained in this document. When comparing the real estate 
market and the public interventions, it was verified that there is a housing 
production destined to the population of lower purchasing power, having different 
contexts of the existing urban scene. 

 
Keywords: Minha Casa Minha Vida. Real Estate Market. Social housing. 
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TÍTULO: Projeto Memória e patrimônio religioso afro-brasileiro: estudo do acervo 

religioso do Centro de Umbanda de Tenente Andrade – Bairro das Quintas, 

Natal-RN 

Resumo 

Relatório do projeto de pesquisa cujo objetivo se propõe a realizar estudos dos 
acervos de comunidades de terreiros na cidade de Natal - RN. Em sua primeira 
fase de execução (2017 - 2018), o projeto trabalhou com o acervo do centro 
espírita Humilde de Caridade São Lazaro, localizado no beirro das Quintas (Natal 
– RN) , fundado no inicio dos anos de 1960 pelo Babalorixá José Barroso dos 
Santos, conhecido por Tenente Barroso. Iniciado no Candomblé de nação Ketu 
Baiano, mas é nos rituais de Umbanda que sua prática curativa o leva de fato ao 
universo afro-brasileiro da cidade. A pesquisa se desenvolve como resultado do 
contato com o acervo do Centro Espírita. O projeto se dividiu em quatro fases, 
iniciada com a realização de etnografia e entrevistas e na sequência as outras 
fases se deram com a maturação, limpeza e escaneação do acervo documental 
do Tenente Barroso e a partir disso pode se constatar a composição do acervo, 
que conta com diferentes tipos de documentos, entre os quais: os objetos 
ritualísticos do terreiro, imagens religiosa, fotografias, livros (atividades, dos 
sócios, sacrifícios), cadernos dos pontos cantados, ofícios e etc. 
 
Palavras-chave: Palavras Chave: Patrimônio, Religião, Acervos. 

TITLE: Memória e patrimônio religioso afro-brasileiro: estudo do acervo religioso 

do centro humilde de caridade São Lázaro, Natal - RN 

Abstract 

ABSTRACT: Report of the research project whose objective is to study the 
collections of terreiros communities in the city of Natal - RN. In its first phase of 
execution (2017 - 2018), the project worked with the collection of the Humble 
spirit center of Charity São Lazaro, located in the begriming of Quintas (Natal - 
RN), founded in the early 1960s by Babalorixá José Barroso dos Santos, known 
as Lieutenant Barroso. Started in the Candomblé of nation Ketu Baiano, but it is 
in the rituals of Umbanda that his curative practice takes him to the Afro-Brazilian 
universe of the city. The research develops as a result of the contact with the 
collection of the Spiritist Center. The project was divided into four phases, which 
began with ethnography and interviews and followed the other phases with the 
maturation, cleaning and scanning of the documentary archive of the Tenente 
Barroso and from this can be verified the composition of the collection, which It 
has different types of documents, among them: ritual objects of the terreiro, 
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religious images, photographs, books (activities, members, sacrifices), 
notebooks of sung points, crafts and so on. 
 
Keywords: Keywords: Heritage, Religion, Collections. 
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TÍTULO: A ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO DISTRITO SUL DE 

NATAL-RN 

Resumo 

 

O presente relatório está vinculado ao plano de trabalho do distrito Sul de Natal. 
Objetiva apresentar os resultados preliminares da pesquisa sobre a estruturação 
das ações e dos serviços ofertados pela rede de Atenção Primária à Saúde a fim 
de contribuir para a melhoria da qualidade das ações e serviços de saúde 
ofertados na perspectiva da integralidade. A atenção primária tem uma 
importância indiscutível, pois foi basilar para o alcance da saúde como um direito 
universal, no contexto mundial e no Brasil, ao instaurar mudanças no modelo 
assistencial e na concepção de saúde, numa perspectiva ampliada, de atenção 
integral, de reconhecimento de sujeitos, realidades, territórios, na organização 
das ações, serviços e práticas de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). À 
vista disso, essa é uma pesquisa orientada pelo método dialético-crítico com 
estudo de enfoque misto, articulando dados quantitativos e qualitativos. A ênfase 
neste artigo é nos dados primários que foram coletados através de entrevistas 
semiestruturadas e são sujeitos de pesquisa gestores da atenção básica das 
Unidades de Saúde do Distrito Sul. Os resultados apontam que apesar da 
incorporação do trabalho interdisciplinar, as práticas fragmentadas ainda 
prevalecem em muitos serviços, priorizam atividades de “núcleo” restringindo 
atividades de “campo”. Todavia, os profissionais apesar de trabalharem em 
condições adversas, ainda sim, conseguem exercer um trabalho de qualidade 
junto à população. 

 
 
Palavras-chave: Atenção Primária. Distrito Sul. Integralidade. Saúde. Diretores. 

TITLE: THE PRIMARY CARE ORGANIZATION IN THE SOUTH DISTRICT OF 

NATAL-RN 

Abstract 

This report is linked to the work plan of the southern district of Natal. It aims to 
present the preliminary results of the research on the structuring of the actions 
and services offered by the Primary Health Care network in order to contribute to 
the improvement of the quality of the actions and health services offered in the 
integrality perspective. Primary care is undoubtedly important, since it was the 
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basis for achieving health as a universal right, in the world context and in Brazil, 
by instituting changes in the care model and in the conception of health, in an 
extended perspective, of integral attention, of recognition of subjects, realities, 
territories, in the organization of actions, services and health practices in the 
Unified Health System (SUS). In view of this, this is a research oriented by the 
dialectical-critical method with study of mixed approach, articulating quantitative 
and qualitative data. The emphasis in this article is on the primary data that were 
collected through semi-structured interviews and are subjects of research 
managers of the basic care of the Health Units of the Southern District. The 
results indicate that despite the incorporation of interdisciplinary work, 
fragmented practices still prevail in many services, prioritize "core" activities by 
restricting "field" activities. However, the professionals, despite working in 
adverse conditions, still manage to carry out quality work with the population. 
 
Keywords: Primary attention. South District. Integrality. Health. Directors. 
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TÍTULO: Linguagem Escrita na Educação Infantil: analisando práticas 

pedagógicas no atendimento pedagógico hospitalar a crianças de zero a cinco 

anos 

Resumo 

A Classe Hospitalar tem como principal objetivo dar prosseguimento às 
atividades escolares das crianças e adolescentes internados, da educação 
infantil ao ensino médio, de maneira que haja interação harmoniosa entre as 
ações educativas a serem realizadas de acordo com a realidade hospitalar. 
Nessa perspectiva temos como objetivo investigar as práticas pedagógicas 
desenvolvidas no âmbito da linguagem oral e escrita, em uma classe hospitalar 
na Unidade de Pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes - 
HUOL/EBSERH/UFRN, especialmente no atendimento a crianças de 0 a 5 anos 
(Educação Infantil) – com um olhar voltado às atividades planejadas e realizadas 
pelas professoras no que diz respeito ao uso dos gêneros orais e escritos, que 
visem atender com qualidade as crianças hospitalizadas. A partir de primeiro 
contato sistematizamos o cronograma de encontros com a equipe 
multidisciplinar do hospital, responsável pela classe hospitalar, dando início a 
nossa pesquisa no semestre 2017.2. Ao considerar o nosso objeto de estudo, 
objetivo e pressupostos da abordagem qualitativa de pesquisa, definimos como 
procedimentos para recolha e construção dos dados: o questionário; a entrevista 
semi-estruturada; a análise documental; e observação participante. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil; Classe Hospitalar; Linguagem Oral e escrita. 

TITLE: An insight into the development of the oral and written language of 

children of child education in hospital class 

Abstract 

The hospital class has as its main objective to continue the school activities of 
the Children and adolescents, of child education to high school, so that there is 
harmonious interaction between the educational actions to be carried out of 
According to hospital reality. In this perspective, we aim to investigate the 
pedagogical practices developed in the field of oral and written language, in a 
hospital class in the pediatric unit of the university Hospital, 
HUOL/EBSERH/UFRN, especially in Attendance to children from 0 to 5 years 
(children's education)-with a look at the activities planned and performed by the 
teachers with regard to the use of the oral and written genres, which aim to serve 
with quality the children hospitalized. From first Contact we systematized the 
schedule of meetings with the hospital's multidisciplinary team, responsible for 
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hospital class, initiating our research in the semester 2017.2. In considering our 
object of study, objective and assumptions of the qualitative approach of 
research, we define as procedures for the collection and construction of the data: 
the questionnaire; The structured interview; (a) documentary analysis; and 
participant observation. 
 
Keywords: Child education; Hospital class; Oral and written language. 
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TÍTULO: LÚCIA E A EXPERIÊNCIA DE GÊNERO: UM OLHAR SOBRE A 

MULHER PORTUGUESA EM "MARIDO", DE LÍDIA JORGE 

Resumo 

 

Este artigo, a partir da temática da literatura de autoria feminina em Portugal, 
apresenta uma análise literária do conto Marido, de Lídia Jorge, atentando-se 
para os processos de silenciamento e voz da mulher na literatura. Tem como 
objetivo apontar como a construção da personagem e protagonista do conto, 
Lúcia, revela a relação entre a experiência de gênero da mulher e os 
silenciamentos e violências aos quais ela é submetida, considerando-a como 
uma figura representativa das mulheres que sofrem violência doméstica e/ou até 
mesmo feminicídio no ocidente. Tem como objetivo, também, indicar os recursos 
narrativos utilizados no conto no sentido de desenvolver um olhar diferenciado 
sobre esta figura. O presente trabalho tem como base teórica a crítica literária 
feminista, destacando-se principalmente as autoras Elaine Showalter, Teresa de 
Lauretis e Virginia Woolf. 

 
 
Palavras-chave: Lídia Jorge. Literatura portuguesa contemporânea. 

Silenciamento e voz. 

TITLE: LÚCIA AND THE EXPERIENCE OF GENDER: A VIEW ABOUT THE 

PORTUGUESE WOMAN IN "MARIDO", BY LÍDIA JORGE 

Abstract 

 

This article, starting from the theme of the feminine literature in Portugal, presents 
a literary analysis of the short story Marido, by Lídia Jorge, focusing on women's 
silencing and voice processes in literature. It aims to point out how the 
construction of the character and protagonist of the story, Lúcia, reveals the 
relation between the woman's experience of gender and the silencing and 
violence to which she is submitted, considering her as a representative figure of 
women who experience domestic violence and/or even "feminicide" in the 
Western world. Its purpose is also to indicate the narrative resources used in the 
story as to develop a different look at this figure. The present work has as 
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theoretical basis the feminist literary critic, standing out especially the authors 
Elaine Showalter, Teresa de Lauretis and Virginia Woolf. 

 
 
Keywords: Lídia Jorge. Contemporary Portuguese literature. Silencing and voice. 
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TÍTULO: As figuras de pessoa em Wolff: A mulher frente às imposições do 

homem estrutural. 

Resumo 

 

O presente trabalho objetiva, em síntese, explorar cada uma das quatro figuras 
levantadas por Francis Wolff, percorrendo sua singular tentativa de definir um 
conceito, que, para nós, parece tão autoexplicativo: o que é o homem?, ou, em 
outras palavras, a pessoa humana? Wolff, autor de expressivas contribuições 
tanto para antropologia quanto para filosofia, na obra “Nossa Humanidade: De 
Aristóteles às neurociências” concebe uma análise crítica relativa à concepção 
do "homem", apontando quatro conceitos que se propõem a delinear a trajetória 
deste no decorrer da história. Demonstra, por meio de seus escritos, que a 
compreensão de humanidade sofre constantes modificações ao longo do tempo, 
modalizando-se às mais diversas manifestações culturais e científicas. 
Sobretudo, investiga a relevância destas modificações dos fenômenos morais de 
cada contexto social. Esmiuçando tais ideias, entre as quatro teorias propostas 
pelo metafísico francês, foi aferida, neste projeto, uma maior consideração ao 
homem estrutural, terceira figura, respectivamente. Deste modo, o trabalho visa 
questionar, ainda, se o paradigma estrutural, apontado por Francis como 
superado pela sociedade, permanece vigente para as mulheres. 

 
 
Palavras-chave: Humano. Pessoa. Paradigma. Wolff. Figuras. Mulher. 

Estruturalismo. 

TITLE: The person figures in Wolff: Woman is a question of structural structure. 

Abstract 

 

The present work aims, in summary, to explore each one of the four figures raised 
by Francis Wolff, traversing his singular attempt to define a concept, which for us 
seems so self-explanatory: what is man?, or, in other words, the human person? 
Wolff, author of expressive contributions both for anthropology and philosophy, 
in the book "Our Humanity: From Aristotle to Neurosciences" conceives a critical 
analysis concerning the conception of "man", pointing out four concepts that 
propose to delineate the trajectory of this one during the course of history. He 
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demonstrates, through his writings, that the understanding of humanity 
undergoes constant modifications over time, modifying itself to the most diverse 
cultural and scientific manifestations. Above all, it investigates the relevance of 
these modifications of the moral phenomena of each social context. Estimating 
these ideas, among the four theories proposed by the French metaphysician, was 
given, in this project, a greater consideration to the structural man, third figure, 
respectively. In this way, the work aims to question, still, if the structural paradigm, 
pointed by Francis, as surpassed by the society, remains valid for the women. 

 
 
Keywords: Human. Person. Paradigm. Wolff. Figures. Woman. Structuralism. 
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TÍTULO: Mapeamento da produção científica latinoamericana em Psicologia 

Ambiental 

Resumo 

A presente pesquisa tem como horizonte o processo de internacionalização da 
Psicologia Ambiental (PA) na América Latina, por via da produção científica da 
área na região, tendo em vista o avanço na construção de conhecimentos 
voltados para as especificidades deste contexto e para realidades locais. 
Especificamente, buscou conhecer quais as características biométricas da 
produção científica em Psicologia Ambiental na América Latina. Foi realizada um 
levantamento de artigos científicos com o termo Psicologia Ambiental na base 
de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), levando em conta apenas 
bibliotecas latino-americanas. Como critério de inclusão foram considerados 
artigos com pelo menos um autor da Psicologia, além de pelo menos um dos 
autores vinculado a alguma instituição latino-americana. Como resultados foram 
encontrados 111 artigos publicados entre 1997 e 2007, tendo como língua 
principal o português com 77%, seguida do espanhol (18%) e do inglês (3%). As 
revistas que mais veiculam esses artigos são brasileiras, sendo as principais a 
Estudos de Psicologia (Natal), Psicologia & Sociedade e Psicologia USP. A 
nacionalidade do primeiro autor é majoritariamente brasileira, com 70%, seguida 
de pessoas do México (8%), Chile e Colômbia (4% cada). Por fim, ressalta-se a 
importância do Brasil no âmbito da produção e divulgação do conhecimento da 
área na região, e a necessidade de expandir a cooperação com/entre os demais 
países latino-americanos. 

 
Palavras-chave: Psicologia Ambiental; América Latina; Bibliometria 

TITLE: Mapping of Latin American scientific production in Environmental 

Psychology 

Abstract 

The present research has as a horizon the internationalization process of 
Environmental Psychology (EP) in Latin America, looking through the scientific 
production of the area in the region, with a view to advancing the construction of 
knowledge focused on the specifics of this context and local realities. Specifically, 
it sought to know the biometric characteristics of scientific production in 
Environmental Psychology in Latin America. A research of scientific articles with 
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the term Environmental Psychology was conducted in the Scientifc Electronic 
Library Online (SciELO) database, taking into account only Latin American 
libraries. As inclusion criterion, articles with at least one author of Psychology 
were considered as well as at least one of the authors linked to some Latin 
American institution. As a result, 111 articles were published between 1997 and 
2007, with Portuguese being the main language with 77%, followed by Spanish 
(18%) and English (3%). The magazines that publish the most articles are 
Brazilian, being the main ones in Studies of Psychology (UFRN-Natal), 
Psychology & Society and Psychology USP. The nationality of the first author is 
mostly Brazilian, with 70%, followed by people from Mexico (8%), Chile and 
Colombia (4% each). Finally, is highlighted the importance of Brazil in the 
production and dissemination of knowledge of the area in the region, and the 
need of expanding cooperation with / among the other Latin American countries. 
 

 
Keywords: Environmental Psychology; Latin America; Bibliometrics. 
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TÍTULO: População LGBT nas residências universitárias: vida, cotidiano, 

resistência e dificuldades 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados parciais do plano 
de trabalho relacionado a pesquisa “A vida da população LGBT nas residências 
universitárias”, coordenada pela professora Drª Rita de Lourdes de Lima. A 
pesquisa vem sendo realizada desde 2015 na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Ela integra um projeto mais amplo envolvendo outras 2 
universidades do país (Universidade de Brasília – UnB e Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro –UERJ), no âmbito de um edital aprovado no Procad-
2013/CAPES. O projeto tem como objetivo geral “Conhecer e analisar a situação 
de vida dos discentes LGBT’s das residências de graduação e pós-graduação 
da UFRN frente a questão da opressão/discriminação/preconceito em função da 
orientação sexual”. Além disso visa auxiliar na formulação de respostas para as 
demandas apresentadas pelos discentes residentes LGBT’s. Nessa perspectiva, 
a pesquisa é realizada por meio de aporte teórico e coleta de dados através de 
entrevistas semiestruturadas. Nesse sentido, é necessário compreender 
algumas conceitos importantes como gênero, heterossexismo e assistência 
estudantil, para contextualização da análise. É importante problematizar a 
realidade desses discentes para que possamos apreender a realidade 
vivenciada por eles e de que forma podemos contribuir para melhorar o acesso 
da população LGBT à assistência estudantil e particularmente às residências 
universitárias. 
 
Palavras-chave: LGBT; Assistência estudantil; Educação 

TITLE: LGBT population in university residences: life, daily life, resistance and 

difficulties 

Abstract 

 

The present study aims to present the partial results of the work plan related to 
the research "Life of the LGBT population in university residences", coordinated 
by the teacher Dr. Rita de Lourdes de Lima. The research has been conducted 
since 2015 at the Federal University of Rio Grande do Norte. It integrates a 
broader project involving two other universities in the country (University of 
Brasilia - UnB and University of the State of Rio de Janeiro - UERJ), within the 
framework of a public announcement approved at Procad-2013 / CAPES. The 
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project has the general objective of "Knowing and analyzing the life situation of 
LGBT students in undergraduate and graduate residencies at UFRN in the face 
of oppression / discrimination / prejudice based on sexual orientation." In addition 
it aims to assist in formulating responses to the demands made by LGBT 
residents. From this perspective, the research is carried out through theoretical 
input and data collection through semi-structured interviews. In this sense, it is 
necessary to understand some important concepts such as gender, heterosexism 
and student assistance, to contextualize the analysis. It is important to 
problematize the reality of these students so that we can understand the reality 
experienced by them and how we can contribute to improve the access of the 
LGBT population to student assistance and particularly to university residences. 

 
 
Keywords: LGBT; Student assistance; Education 
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TÍTULO: Alfabetizar letrando: concepções de professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental 

Resumo 

Investigações educacionais têm evidenciado a importância de pesquisas das 
necessidades da formação docente. Nosso estudo se inscreve num Projeto de 
Pesquisa que investiga as referidas necessidades. Objetiva investigar 
concepções de professores dos anos iniciais do ensino fundamental acerca dos 
conhecimentos implícitos nas práticas pedagógicas de alfabetizar letrando. Os 
sujeitos foram seis professores da rede municipal de Natal, RN. A Abordagem é 
qualitativa, teve o ambiente natural como fonte de construção dos dados, com 
preocupação central nos processos de ensinar-aprender. Metodologicamente, 
utilizamos o estudo de caso, que permite conhecimento mais aprofundado do 
objeto pesquisado. Para a construção dos dados, foi aplicado um questionário 
na caracterização dos sujeitos e utilizada a entrevista semi-diretiva, que 
possibilita uma melhor aproximação do objeto de estudo, pelo redirecionamento 
de questões dúbias. Com base na análise dos dados, admitem-se necessidades 
da formação dos docentes, referentes à alfabetização na perspectiva do 
letramento, evidenciadas por suas dificuldades em conceituá-la, exemplificá-la e 
colocá-la em prática. Nesta, como em outras pesquisas, o estudo das 
necessidades de formação docente se mostra um importante recurso no 
planejamento de cursos de formação continuada mais significativos, pela 
sintonia com prováveis motivações dos sujeitos, o que poderá repercutir na 
mudança de concepções e, consequentemente, de práticas pedagógicas. 

 
Palavras-chave: Formação de Professores. Necessidades de formação. 

Alfabetização 

TITLE: Literacy in initial year instruction: the conceptions of teachers from the 

initial years of elementary school 

Abstract 

Educational research has evidenced the importance of researching the need of 
teacher qualification. Our study is part of a Research Project that investigates 
these needs. It aims to investigate the conception of the teachers, of the initial 
years of elementary school, about the tacit knowledge of the pedagogical 
practices regarding initial reading instruction. The study was carried out on six 
teachers of the municipal network of Natal, Rio Grande do Norte. The approach 
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was qualitative, and had the natural environment as a source of data construction, 
with central concern in the processes of teaching-learning. Methodologically, we 
employed the case study, which allows a more in-depth knowledge of the object 
searched. For the data construction, we applied a questionnaire for the 
characterization of the subjects and the semi-directive interview, which allows a 
better approximation of the object of study, by the redirection of dubious 
questions. Based on the analysis of the data, teachers' training needs, regarding 
literacy in the initial reading instruction perspective, are evidenced by their 
difficulties in conceptualizing, exemplifying and putting it into practice. In this 
research, as in other researches, the study of teacher training needs is an 
important resource in the planning of more meaningful continuing education 
courses, attuned to the probable motivations of the subjects, which may have 
repercussions on the change of conceptions and, consequently, on pedagogical 
prac 
 
Keywords: Teacher training. Needs for better qualification. Literacy. 
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TÍTULO: Plantas medicinais e Itinerário terapêutico entre os índios Tapuias da 

Lagoa de Tapará, no Rio Grande do Norte. 

Resumo 

A pesquisa consiste no mapeamento dos itinerários terapêuticos tomados pelos 
índios “tapuias da lagoa de Tapará”, realizado através de observações 
etnográficas em oficinas temáticas e entrevistas com essa população, em que 
buscamos compreender as estratégias e valores simbólicos no acionamento das 
várias práticas de saúde adotadas consciente e inconscientemente pelo grupo. 
Para tal, consideramos que o processo de acionamento das práticas de cura 
dessa população está articulado com a reconstituição identitária dos tapuias da 
lagoa de Tapará, que, assim como os demais índios do Nordeste, sofreram um 
“apagamento” sistematizado por políticas estatais e que mesmo em um contexto 
desfavorável, demanda direitos, entre eles o da saúde. Na luta pela saúde, 
percebemos que em Tapará, isso passa pela compreensão dos condicionantes 
estruturais, como saneamento, disputas de terras, assistência médica, acesso a 
alimentação e água, os quais ainda encontram-se em estado precário, 
necessitando de melhorias. 
 
Palavras-chave: itinerário terapêutico; saúde indígena; práticas de saúde. 

TITLE: Medicinal plants and itinerary therapeutic among Tapuia Indians from 

Lagoa de Tapará, in Rio Grande do Norte. 

Abstract 

The research consists in mapping the itinerary therapeutics taken by the 
indigenous people of “tapuias da lagoa de Tapará”, done thought observations 
ethnographic in workshops and interviews with the population, that we searched 
to understand the strategies and symbolic values in the activation of various 
health practices consciously and unconsciously adopted by the group. For this 
purpose, we considered that the activation process of the healing practices of this 
population is articulated with the identity reconstruction of the tapuias from Lagoa 
de Tapará, therefore, like the others Indians of the Northeast, they suffered an 
"erasure" systematized by state policies and that even in an unfavorable context, 
demands rights, one of them is exactly the health. In the fight for health, we 
realized that in Tapara, this passes through the understanding of structural 
constraints, such as sanitation, land disputes, medical care, access to food and 
water, which are still in a precarious state, that show needs for improvement. 
 
Keywords: therapeutic itinerary; indigenous health; health practices. 
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TÍTULO: De volta ao “armário”?: a reprodução dos guetos LGBTs no território da 

cidade do Natal 

Resumo 

Essa pesquisa está vinculada ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Trabalho, 
Ética e Direitos (GEPTED) e ao Grupo de Estudos e Pesquisa Questão 
socioambiental-urbano-rural, Trabalho e Movimentos Sociais e Serviço Social 
(QTEMOSS) do Departamento de Serviço Social da UFRN. Vincula-se, ainda, à 
pesquisa nacional intitulada: “Crise do capital e fundo público: implicações para 
o trabalho, os direitos e a política social” – (PROCAD-CAPES – 071-2013). Ao 
refletirmos a cerca do caráter coletivo da cidade, percebendo-a como um lugar 
de direito comum a todos, levamos em consideração que historicamente esta foi 
constituída de maneira a atender aos interesses do capital, de forma que se 
manifesta como lócus fundamental de exploração do trabalho e 
consequentemente da desigualdade social. Desse modo, é perceptível a 
contradição em que se forma, pois segmentos como a população LGBT são alvo 
do preconceito e discriminação LGBTfóbica. Nessa perspectiva, tal população 
tem seus direitos violados por não seguirem a reprodução ideológica e 
obrigatória da heterossexualidade. Tomando por orientação o método dialético, 
levaremos em consideração a dimensão da totalidade, pensando em observar 
os contextos em que estão inseridas as relações sociais de gênero e diversidade 
no espaço urbano, especialmente em relação a negação de direitos. Para isso 
desenvolvemos as atividades previstas no cronograma privilegiando até este 
momento a pesquisa de base teórico-metodológica para sustentação da 
pesquisa empírica, 
 
Palavras-chave: População LBGT. Diversidade. Direito à Cidade. Relações 

sociais. Capit 

TITLE: BACK TO THE "CLOSET”?: THE REPRODUCTION OF LGBT GUNS IN 

THE TERRITORY OF THE CITY OF NATAL 

Abstract 

This research is linked to the Group of Study and Research in Labor, Ethics and 
Rights (GEPTED) and to the Group of Studies and Research Socio-
environmental-urban-rural question, Work and Social Movements and Social 
Service (QTEMOSS) of the Department of Social Work of UFRN . It is also linked 
to the national research entitled "Capital Crisis and Public Fund: Implications for 
Labor, Rights and Social Policy" (PROCAD-CAPES - 071-2013). As we reflect on 
the fence of the collective character of the city, perceiving it as a place of law 
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common to all, we take into account that historically it was constituted in such a 
way as to serve the interests of capital, in a way that manifests itself as a 
fundamental locus of exploration of the work and consequently of social 
inequality. Thus, the contradiction in which it is formed is perceptible, since 
segments such as the LGBT population are subject to prejudice and LGBT-
phobic discrimination. In this perspective, such a population has its rights violated 
because they do not follow the ideological and obligatory reproduction of 
heterosexuality. Taking the dialectical method as a guide, we will take into 
account the dimension of totality, thinking of observing the contexts in which 
social relations of gender and diversity are inserted in urban space, especially in 
relation to denial of rights. To this end, we have developed the activities foreseen 
in the timeline, prioritizing up to this moment the theoretical and methodological 
basis for 
 
Keywords: LGBT population. Diversity. Right to the City. Social relationships. 
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TÍTULO: Banco de dados espacial das informações urbanísticas dos Planos 

Diretores municipais existentes no RN 

Resumo 

O plano diretor é um instrumento democrático de planejamento e 
desenvolvimento municipal, sendo de suma importância para a gestão dos 
territórios. Por sua relevância, decidiu-se construir um banco de dados espacial 
acerca das informações ambientais e urbanísticas acerca dos Planos Diretores, 
além de outros instrumentos de política urbana fixados em lei, existentes nos 
municípios do Rio Grande do Norte, buscando uma sistematização das 
informações presentes nos planos diretores municipais em uma plataforma para 
consulta pelos interessados na temática. 
Como resultado, foi construído um banco dados, utilizando informações obtidas 
através da Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC IBGE 2015, 
no qual, foi levado em consideração, 28 variáveis que estavam relacionadas ao 
planejamento. Para espacializar esses dados, o banco construído foi inserido no 
Sistema de Informação Geográfica Terraview 4.2.2. Posteriormente a análise de 
cada uma dessas variáveis, verificou-se suas relações com outros índices que 
refletem na qualidade de vida da população. Nesta etapa foram levados em 
consideração os índices: Porcentagem de pessoas em domicílios com 
abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados no ano de 2010 
(dados do Atlas da Vulnerabilidade Social); Porcentagem da população que vive 
em domicílios urbanos sem o serviço de coleta de lixo no ano de 2010 (dados do 
Atlas da Vulnerabilidade Social); Porcentagem de pobres no ano de 2010 (Atlas 
Brasil) e; IDHM. 
 
Palavras-chave: PD;Política urbana; Banco de dados; Qualidade de vida; IVS; 

IDHM. 

TITLE: Spatial database of the urban planning information of the municipal 

Master Plan in the RN 

Abstract 

The master plan is a democratic instrument of municipal planning and 
development, being of paramount importance for the management of the 
territories. Due to its relevance, it was decided to construct a spatial database 
about environmental and urban information about the Master Plans, as well as 
other urban policy instruments established by law, existing in the municipalities 
of Rio Grande do Norte, seeking a systematization of the present information in 
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the municipal director plans in a platform for consultation by those interested in 
the subject. 

 

As a result, a database was constructed, using information obtained through the 
Municipal Basic Information Survey - MUNIC IBGE 2015, in which, 28 variables 
that were related to planning were taken into account. To spatialize these data, 
the built-in database was inserted into the Terraview 4.2.2 Geographic 
Information System. Subsequently the analysis of each one of these variables, 
was verified its relations with other indexes that reflect in the quality of life of the 
population. In this stage, the following indices were taken into account: 
Percentage of people in households with inadequate water supply and sewage 
in 2010 (data from the Atlas of Social Vulnerability); Percentage of the population 
living in urban households without the garbage collection service in the year 2010 
(data from A Atlas of Social Vulnerability); Percentage of the poor in the year 
2010 (Atlas Brasil) e; IDHM. 

 
Keywords: Master Plan; Urban policy; Database; Quality of life; IVS; IDHM. 
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TÍTULO: Tendências para a educação superior: um estudo sobre os aspectos 

constituivos (2010-2018) 

Resumo 

 

Avaliando-se a crescente relevância do conhecimento para a expansão do 
capital, considera-se que esse processo tem afetado diretamente as políticas 
educacionais, principalmente por sua estreita relação com a preparação para o 
mercado. Nessa perspectiva, a exigência de qualificação para o trabalho põe em 
evidência a educação, o que contribui para o crescimento do acesso ao nível 
superior. A partir disso, estratégias de ação, a exemplo daa diversificação 
institucional, vem sendo implementadasbuscando a consolidação da tendência 
expansionista desse nível de ensino. Por via desse contexto, o presente trabalho 
tem como finalidadeapresentar os resultados da pesquisa referente ao plano de 
trabalho que tem como objetivo geral analisar a diversificação da educação 
superior, com foco nas estratégias para permanência de estudantes, em 
instituições de ensino superior no RN, no período de 2010 a 2018, tomando como 
referência os tipos de ações voltadas para permanência, a evolução do número 
de matrículas e de concluintes, e, como objetivo específico, relacionar os 
aspectos constitutivos das tendências para a educação superior com a 
configuração local desse nível no RN. O estudo foi realizado a partir de revisão 
bibliográfica, análise documental e de dados extraídos pelo INEP, CAPAP e site 
da UFRN. Foram conhecidos diversos programas de permanência na UFRN, 
porém conclui-se que as estratégias ofertadas para permanência na Instituição 
são insuficientes para a demanda. 

 
 
Palavras-chave: Expansão. Permanência. Diversificação. 

TITLE: TRENDS FOR HIGHER EDUCATION: A STUDY ON CONSTITUTIVE 

ASPECTS (2010-2018) 

Abstract 

 

Evaluating the growing relevance of knowledge for the expansion of capital, it is 
considered that this process has directly affected the educational politics, mainly 
because of its close relationship with the preparation for the market. In this 
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perspective, the requirement of qualification for work highlights education, which 
contributes to the growth of access to the higher level. From this, action 
strategies, such as institutional diversification, have been implemented in order 
to consolidate the expansionist trend of this level of education. In this context, the 
present work aims to present the results of the research related to the work plan 
whose general objective is to analyze the diversification of higher education, 
focusing on strategies for student stay in higher education institutions in the RN, 
in the period from 2010 to 2018, taking as reference the types of actions aimed 
at permanence, the evolution of the number of enrollments and graduates, and, 
as a specific objective, to relate the constitutive aspects of the trends for higher 
education with the local configuration of this level in the RN. The study was 
carried out based on bibliographic review, documentary analysis and data 
extracted by INEP, CAPAP and UFRN website. Several programs of permanence 
in the UFRN have been known, but it is concluded that the strategies offered to 
stay in the Institution are insufficient for the demand. 

 
 
Keywords: Expansion. Permanence. Diversification 
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TÍTULO: Pessoas com doenças genéticas raras nos sertões do Rio Grande do 

Norte: pesquisa e mapeamento societário 

Resumo 

O presente trabalho tem como mote a investigação dos processos societários de 
pessoas com doenças raras no interior no Rio Grande do Norte, mais 
especificamente a Síndrome de Berardinelli que tem forte incidência na cidade 
de Currais Novos e também a Síndrome de Spoan que foi “descoberta” em 2014 
por médicos geneticistas no município de Serrinha dos Pintos. Sabendo que 
essas doenças genéticas são de carácter raro, mas com alta incidências local, 
um dos movimentos desses pacientes e familiares foi se organizar em 
associações. No caso das duas síndromes, houve a criação de organizações: a 
ASPOSBERN, que é Associação de Pais e Portadores da Síndrome de 
Berardinelli, e a Associação de Deficientes Físicos de Serrinha dos Pintos. 
Pretendemos, então, com nossa pesquisa analisar como esses grupos pensam 
a relação com o corpo e saúde, entendem seus direitos e se articulam com o 
Estado. Uma outra demanda no mesmo sentido que o projeto abraçou desde o 
ano de 2017 foi pensar a mobilização de pessoas por meio da Liga Canábica-
RN, que reúne uma variedade societária de participantes, inclusive pacientes de 
doenças raras, seus familiares e especialistas da área de saúde, além de 
ativistas antiproibicionistas em busca da legalização do uso da maconha para 
fins medicinais. Dessa forma, temos como objetivo pensar como esses pacientes 
e grupos se utilizam e são atravessados pelos saberes médicos e especializados 
e como agem em direção às políticas públicas de saúde, no país e no estado . 
 
Palavras-chave: Associativismo, Ativismo Biosocial, Doenças Raras, Maconha 

medicinal. 

TITLE: PEOPLE WITH RARE GENETIC DISEASES IN THE BACKLANDS OF 

RIO GRANDE DO NORTE: RESEARCH AND CORPORATE MAPPING 

Abstract 

The present work has as it’s object the investigation of the partnership processes 
of people with rare diseases in the hinterland of Rio Grande do Norte, more 
specifically the Berardinelli–Seip syndrome which has a strong incidence in the 
city of Currais Novos, and also the Spoan syndrome wich was “discovered” in 
2014 by medical geneticists in Serrinha dos Pintos county. Knowing that these 
genetic diseases are of rare character, but with strong local incidence, one of the 
moves of theses pacients and their familiars was to organize themselves in 
associations. In the case of the two syndromes there was the creation of the 
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following organizations: the ASPOSBERN, which is the Association of Parents 
and Berardinelli–Seip Syndrome Carriers, and the Association of Disabled of 
Serrinha dos Pintos. We intend, then, with our research, to analyse how these 
groups think their relationship with body and health, how they understand their 
rights and how they articulate with the State. Another demand in the same subject 
that the Project has embraced since 2017 was to think the mobilization of people 
by the Liga Canábica-RN (Canabic League – RN) wich gathers a partnership 
variety of participants, including pacients of rare diseases, their familiars and 
health specialists, in addition with antiprohibitionists activists in search of the 
legalization of the marijuana use with medical ends. 
 
Keywords: Associativism, Biosocial Activism, Rare Diseases,Cannabis medicinal 
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TÍTULO: A CELEBRAÇÃO DOS 60 ANOS DA UFRN: TESSITURAS ENTRE 

HISTÓRIA E MEMÓRIA 

Resumo 

O presente artigo integra o projeto de pesquisa “A Educação na UFRN e no RN: 
história e preservação da memória” e teve como finalidade refletir sobre as 
celebrações de aniversário de fundação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), que comemora seus 60 anos em 2018. A universidade realizou 
vários eventos em comemoração desta data memorável e ponderando essas 
comemorações do seu sexagenário individualmente, gerou-se a problemática de 
descobrir mais sobre o ato de celebrar e investigar as contribuições dessas 
celebrações no campo educacional, considerando seus aspectos sociais, 
políticos e pedagógicos, sendo pertinente diante a escassez de trabalhos que 
abordam as festividades dentro do campo educacional, de maneira especial da 
História da Educação. Executamos análise da memória construída pela 
Universidade nas vivências e experiências durante as décadas que abrangem a 
trajetória da instituição. No que diz respeito à metodologia, fez-se uso de análise 
documental e bibliográfica nos acervos físicos e digitais disponibilizados nos 
repositórios institucionais da UFRN, notadamente os do Laboratório de História 
e Memória da Educação da UFRN (LAHMED). Utilizamos dos entendimentos de 
documento-monumento e memória para Le Goff (1996) e lugares de memória 
para Pierre Nora (1984). O estudo das celebrações na UFRN demonstra 
diferentes significados no campo educacional, caracterizando a comemoração 
desta data como elemento fundamental da identidade social da instituição. 

 
Palavras-chave: Celebração. Universidade. Aniversário. Memória. História da 

Educação. 

TITLE: THE CELEBRATION OF THE 60 YEARS OF UFRN: TESTIMONIES 

BETWEEN HISTORY AND MEMORY 

Abstract 

This article is part of the research project "Education in UFRN and RN: history 
and memory preservation". Its purpose was to reflect on the anniversary 
celebrations of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). 60 years 
in 2018. The university held several events in commemoration of this memorable 
date and pondering these celebrations of its sexagenarian individually, generated 
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the problem of discovering more about the act of celebrating and investigating 
the contributions of these celebrations in the educational field, considering their 
social, political and pedagogical aspects, being pertinent due to the scarcity of 
works that approach the festivities within the educational field, in a special way of 
the History of Education. We perform analysis of the memory built by the 
University in the experiences and experiences during the decades that cover the 
trajectory of the institution. Regarding the methodology, we used documentary 
and bibliographic analysis in the physical and digital collections available in 
UFRN's institutional repositories, notably those of the Laboratory of History and 
Memory of Education of UFRN (LAHMED). We used document-monument and 
memory understandings for Le Goff (1996) and places of memory for Pierre Nora 
(1984). The study of celebrations at UFRN demonstrates different meanings in 
the educational field, characterizing the commemoration of this date as a 
fundamental element of the institution's social identity. 

 
Keywords: Celebration. University. Birthday. Memory. History of Education. 
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TÍTULO: A Organização da Atenção Primária no Distrito Oeste de Natal 

Resumo 

Este artigo apresenta resultados parciais do plano de trabalho referente ao 
distrito Oeste, vinculado à pesquisa intitulada “A Atenção Primária e o direito à 
saúde em Natal-RN”. Avalia a estruturação da Atenção Primária à Saúde no 
município, para contribuir com a melhoria da qualidade das ações e dos serviços 
de saúde ofertados na perspectiva da integralidade. Tem como objetivo analisar 
como se estrutura a Atenção Primária na cidade de Natal, contribuindo para a 
sua melhoria. É uma pesquisa de enfoque misto, articula dados quantitativos e 
qualitativos, orientada pelo método dialético-crítico. Os dados primários 
representados nesse artigo foram coletados por meio de entrevistas 
semiestruturadas direcionadas aos diretores (as) das unidades de saúde dos 
distritos Leste e Oeste de Natal/RN. Também foi realizada análise dos dados e 
pesquisa documental aos relatórios do PMAQ, PNAB e demais documentos do 
Ministério da Saúde. O material foi analisado a partir da técnica de “análise de 
conteúdo”. Os resultados revelam que o acesso à saúde é escasso diante da 
demanda intensa, falta de estrutura e insumos, poucos profissionais para a 
quantidade de demandas, fragmentação da rede e carga hora extensa. No 
entanto, vislumbramos como potencialidades área de abrangência definida, 
mapas com desenho do território e monitoramento do parto das gestantes, o que 
possibilita a prevenção às mortalidades materna e neonatal. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária. Pmaq-AB. Saúde. Diretores. 

TITLE: Primary Attention. Pmaq-AB. Health. Managers. 

Abstract 

 

This article presents partial results of the work plan for the western district, linked 
to the research entitled "Primary Care and the Right to Health in Natal-RN". 
Evaluates the structuring of Primary Health Care in the city, to contribute to the 
improvement of the quality of health actions and services offered in the 
perspective of integrality. Its objective is to analyze how Primary Care is 
structured in the city of Natal, contributing to its improvement. It is a mixed-focus 
research, articulates quantitative and qualitative data, guided by the dialectical-
critical method. The primary data represented in this article were collected 
through semi-structured interviews directed to the directors of the health units of 
the eastern and western districts of Natal / RN. Data analysis and documentary 
research were also performed on the PMAQ, PNAB and other Ministry of Health 
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reports. The material was analyzed using the "content analysis" technique. The 
results reveal that access to health is scarce in the face of intense demand, lack 
of structure and inputs, few professionals for the quantity of demands, network 
fragmentation and extensive hour load. However, we envisage as potential areas 
of defined scope, maps with territory design and monitoring of the delivery of 
pregnant women, which allows the prevention of maternal and neonatal 
mortalities. 

 
 
Keywords: Primary Attention. Pmaq-AB. Health. Managers. 
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TÍTULO: Transtornos Mentais Comuns em mulheres idosas no município de 

Santa Cruz – RN 

Resumo 

O presente estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre mapeamento 
de transtornos mentais comuns (TMC) no município de Santa Cruz/RN. A 
literatura aponta para um aumento significativo na ocorrência de TMC em 
mulheres, inclusive em idosas. O objetivo desta pesquisa foi analisar os quadros 
de TMC em usuárias idosas na atenção básica de Santa Cruz/RN e, mais 
especificamente, identificar o perfil das mulheres que são acometidas pelo TMC, 
verificar os tipos de medicamentos utilizados pelas mulheres com TMC e 
compreender as causas e os sintomas das mulheres com TMC. Foi realizada a 
aplicação do questionário SRQ-20 em 202 adultos e uma entrevista com uma 
idosa, até o momento. Observou-se um alto índice de TMC no contexto da 
atenção básica desta região. Há muitos idosos em situação de vulnerabilidade 
no referido contexto e a maioria deles faz uso de medicações psicotrópicas. 
 
Palavras-chave: Transtornos mentais comuns. Idosas. Atenção básica. 

TITLE: Common mental disorders (CMD) in elderly women the municipality of 

Santa Cruz /RN 

Abstract 

 

The present study is part of a broader research about common mental disorders 
(CMD) in the municipality of Santa Cruz / RN. The literature points to a significant 
increase in the occurrence of CMD in women, including in the elderly. The aim of 
this study was to analyze the CMD in elderly patients in the primary health care 
in Santa Cruz / RN and, more specifically, to identify the profile of the women who 
are affected by CMD, to verify the types of medicines used by CMD women and 
to understand the causes and symptoms of women with CMD. The SRQ-20 
questionnaire was applied to 202 adults and an interview with an elderly woman 
until now. A high CMD index was observed in the context of primay health care 
in this region. There are many elderly people in situations of vulnerability in this 
context, and most of them use psychotropic medications. 

 
 
Keywords: Common mental disorders. elderly women, primary health 
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TÍTULO: O IMAGINÁRIO CRIATIVO NAS PRODUÇÕES EM DANÇA 

CONTEMPORÂNEA NA CIDADE DE NATAL 

Resumo 

O presente texto compõe o relatório de pesquisa iniciado a partir de um projeto 
de iniciação científica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte acerca 
do mapeamento do “imaginário criativo”, um dos vértices que compõe a tríade 
da criação em dança juntamente com o corpo cênico e o movimento estruturado, 
em produções coreográficas de alguns grupos que trabalham com a dança 
contemporânea na cidade de Natal. A dança contemporânea não tem um método 
ou pontos fixos a serem trabalhados. Seus processos criativos se utilizam de 
técnicas oriundas da própria dança ou de outras técnicas corporais. As 
motivações advindas do mundo das ideias, emoções e sentimentos são os 
impulsos que movem a criação e que denominamos imaginário criativo. 
Objetivamos nesse estudo, compreender o conceito desse termo e sua inserção 
em produções na dança contemporânea em grupos da cidade: Companhia de 
Dança do Teatro Alberto Maranhão, Gira Dança e Grupo Nammu. O trabalho se 
pauta em uma breve revisão de literatura acerca dos conceitos do imaginário 
criativo e do entendimento sobre a dança contemporânea. A partir da 
fundamentação pesquisada sobre esses conceitos, observa-se que imagens 
podem ser advindas da literatura, de uma expressão visual, de uma memória do 
intérprete criador e de muitas outras fontes que inspiram a criação na dança 
contemporânea, como uma proposição estética que abriga uma diversidade de 
referências da própria dança, de outras linguagens artísticas e de outras técnicas 
corporais. 
 
Palavras-chave: Imaginário Criativo; Dança Contemporânea, Grupos de Dança. 

TITLE: O IMAGINÁRIO CRIATIVO NAS PRODUÇÕES EM DANÇA 

CONTEMPORÂNEA NA CIDADE DE NATAL 

Abstract 

The present text composes the research report initiated from scientific initiation 
project of Federal University of Rio Grande do Norte on the mapping of the 
"creative imaginary", one of the vertices that makes up a triad of creation in a 
dance along with the body and the structured movement, in choreographic 
productions of some groups that work with a contemporary dance in the city of 
Natal. Contemporary dance is not a fixed method or aim to be worked on. Their 
creative processes use techniques derived from their own dance or other body 
techniques.The motivations arising from the world of ideas, emotions and feelings 
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are the impulses that move the creation and that call the creative imaginary. We 
aim at this study, to understand the concept of this term and its insertion in 
contemporary dance productions in groups of the city: Theater Alberto Maranhao 
Dance Company, Gira dança Dance Company and Nammu Dance Group. The 
work is based on a brief review of the literature on the concepts of creative 
imagery and the meaning of contemporary dance. From the researched 
foundation on these concepts, it can be observed that images can be derived 
from literature, a visual expression, a memory of the creative interpreter, and 
many other sources that inspire creation in contemporary dance, as an aesthetics 
proposition that shelters a diversity of references of the own dance of other artistic 
languages and other corporal techniques. 
 
Keywords: Creative Imaginary; Contemporary Dance, Dance Groups. 
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TÍTULO: Estudo das interferências verbais no discurso do aluno de estágio de 

Licenciatura de Letras Espanhol 

Resumo 

O trabalho é baseado no projeto de pesquisa “Estudo das interferências no 
discurso do aluno de Estágio da Licenciatura de Letras Espanhol” que tem como 
objetivo verificar as interferências que o aluno de Estágio de licenciatura em 
Letras Língua Espanhola apresenta na produção oral, e que ao longo do curso 
recebe formação na metodologia do ensino, teorias de aquisição de línguas e 
conhecimento da língua espanhola, entre outras, porém não tem espaço para 
uma análise mais exaustiva e reflexão dos discursos que elaboram na sala de 
aula no momento da regência. Objetivamos, ainda, analisar e refletir sobre 
aspectos que surgem durante este processo de formação docente, 
especificamente no que diz respeito à interlíngua, interferências linguísticas, 
input e atividades paradidáticas. Analisamos um total de 32 discursos, os quais 
foram transcritos usando diferentes técnicas de análise da conversação 
(TUSÓN, 2015), analisando, qualitativamente e quantitativamente, as 
interferências provenientes da Língua Materna. Usamos como instrumento de 
pesquisa a planilha do Excel a partir da qual classificamos os tipos de 
interferências nos discursos analisados segundo os níveis fonético, morfológico, 
sintático e léxico. Com base nos resultados obtidos na mesma, vamos 
apresentar das 26 interferências que analisamos as que apresentam uma maior 
incidência nos discursos destes alunos/professores em formação. 

 
Palavras-chave: Ensino/aprendizagem de LE. ELE. Interferências. Línguas 

cognatas. 

TITLE: Study of the Interferences in the Graduate Internship Student Speech in 

the Bachelors Degree in Spanish Language 

Abstract 

 

This work, based on the research project "Study of the Interferences in the 
Graduate Internship Student Speech in the Bachelors Degree in Spanish 
Language", aims to verify the interference in the internship student oral 
productions. During their studies, they receive teacher education in teaching 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2426 

 

methodology, languages acquisition theories and Spanish as Foreign Language, 
among others, but they don’t have time for an exhaustive analysis and reflection 
about the speech they give in their Internship classes. Analyzing their speeches, 
we will be able to reflect on aspects that arise during this process of teacher 
education, specifically as regards the linguistic interference, interlanguage, input 
and didactical activities. We have analyzed 32 academic speeches of internship 
students, which were transcribed using different techniques of analysis of 
conversation (TUSÓN, 2015), and the interferences, produced because of their 
Mother Tongue, were analyzed qualitatively and quantitatively. We have used as 
research instrument the Excel program which helped us to classify the 
interferences according to the phonetic, morphological, syntactic and lexical 
levels. Based on these results, we present from the 26 of the total analyzed 
interferences the more significant data of these students and future teachers. 

 
 
Keywords: Teaching/Learning FL. SFL. Interferences. Cognato Languages. 
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TÍTULO: VIDEOFORMAÇÃO NO CONTEXTO DA AULA DE LEITURA DE 

LITERATURA: reflexividade, planejamento e mediação 

Resumo 

 

O trabalho apresenta análises decorrentes do plano de iniciação científica, 
intitulado “Videoformação no contexto da aula de leitura de literatura: 
reflexividade, planejamento e mediação”, vinculado ao grupo de Pesquisa 
Ensino e Linguagem (PROPESQ/UFRN). A pesquisa é de natureza colaborativa 
e tem como objeto de estudo ações reflexivas expressas por docente em 
sessões de videoformação. Foram realizadas cinco sessões de videoformação 
tendo como eixo estruturante uma aula de leitura de literatura, ministrada por um 
docente de uma turma do quinto ano do ensino fundamental, de uma escola 
pública de Natal/RN. Considerando as particularidades, as análises 
fundamentam-se nos estudos sobre formação docente, pesquisa colaborativa, 
leitura de literatura e mediação pedagógica. Os resultados indicam a relevância 
da videoformação na emergência de ações reflexivas do docente em formação 
continuada. As ações reflexivas expressas revelam, sobretudo, a atenção do 
docente a aspectos fundamentais da aula de leitura: a elaboração de previsões; 
o cuidado com a voz, visando à interação texto-leitor; a seleção de recursos e a 
condução dialógica da atividade de discussão após leitura de literatura. Os 
resultados confirmam a necessidade de investimentos na formação continuada, 
especificamente por meio da videoformação, sendo esta técnica salutar a 
atitudes reflexivas por parte do docente que deseja reconstruir o seu fazer 
pedagógico no encontro com o aprendiz e o texto de literatura em sala de aula. 

 
 
Palavras-chave: Ação Reflexiva. Videoformação. Formação Continuada. 

Literatura. 

TITLE: Video-stimulated recall in the context of a class of reading: reflexivity, 

planning and mediation 

Abstract 
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The paper presents analysis from the scientific initiation project named as “Video-
stimulated recall in the context of a class of reading: reflexivity, planning and 
mediation”, which is part of the Research Group in Learning and Language at 
UFRN. The research has a collaborative nature and its studies object is about 
reflexives actions expressed by professors in a section of video-stimulated recall. 
Five sections of video-stimulated recall were performed, having as structural axis 
a reading class given by a professor in the fifth year of the elementary education 
in a public school in Natal/RN/Brazil. Regarding the particularities, the analysis 
was substantiated in the studies about professor’s formation, collaborative 
searching, literature´s reading and pedagogic mediation. The results indicate the 
relevance about the using of a video-stimulated recall in emerging the reflexive 
actions in the professors, inside a continued formation. The reflexive actions 
reported reveals, especially, the attention of a teacher to essential aspects in a 
reading class: the prediction elaboration; the concerning with the voice aiming the 
interaction text/reader; the selection of the resources, and the dialogic conduction 
of a debate after the literature reading. The results confirm the needing of 
investments in continued formation, specifically through video-stimulated recall, 
which is considered a wholesome technique to bring reflexive attitudes for 
teachers. 

 
 
Keywords: Video-Stimulated Recall. Reflexivity. Continued Formation. Literature. 
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TÍTULO: Uma avaliação do programa de distribuição de piabas do município de 

Itapetim/PE na incidência de doenças na população do município. 

Resumo 

 

Levando em conta a dificuldade histórica em controlar a reprodução do Aedes 
Aegypti, vetor de algumas arboviroses que causam transtornos à saúde pública, 
além da importância de se verificar a validade dos recursos empregados neste 
combate, o objetivo deste estudo foi avaliar o impacto do uso de peixes no 
controle biológico do mosquito no município de Itapetim, em Pernambuco. Como 
método, utilizou-se o controle sintético, que fez uma comparação da diferença 
nos casos de dengue após a intervenção entre o município tratado e seu 
controle, que foi formado pela construção do sintético de Itapetim (junção de 
outras cidades, através de distribuição de pesos, que se assimilaram ao tratado 
em algumas características pré definidas). A aplicação da metodologia indicou 
que houve uma redução significativa de casos de dengue desde a 
implementação da política, tendo a média de diferença nas trajetórias de Itapetim 
e seu sintético após a intervenção bem maior que anteriormente a ela, tornando 
válida a intervenção realizada. Porém observou-se uma necessidade de 
refinamento do modelo. 

 
 
Palavras-chave: avaliação de impacto, Aedes Aegypti, dengue, controle sintético 

TITLE: One evaluation of the fish distribution program of the Itapetim / PE city in 

the incidence of diseases in the population of the county 

Abstract 

Taking into account the historical difficulty in controlling the reproduction of Aedes 
Aegypti, vector of some arboviruses that causes disorders to public health, 
besides the importance of verifying the validity of the resources used in this fight, 
the objective of this study was to evaluate the impact of the use of fish in the 
biological control of the mosquito in Itapetim, Pernambuco. As a method, the 
synthetic control was used, which compared the difference in dengue cases after 
the intervention between the treated municipality and its control, which was 
formed by the construction of the synthetic of Itapetim (junction of other cities, 
through distribution of weights, which were assimilated to the treaty in some 
predefined characteristics). The application of the methodology indicated that 
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there was a significant reduction in dengue cases since the implementation of the 
policy, with the average difference in the trajectories of Itapetim and its synthetic 
after the intervention much larger than before, thus making the intervention valid. 
However, there was a need to refine the model. 
 
Keywords: impact evaluation, Aedes Aegypti, dengue, synthetic control 
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TÍTULO: A vivência de mulheres agricultoras frente à seca na região do Trairí/RN 

Resumo 

Embora a seca seja caracterizada como um desequilíbrio ambiental, é 
importante também considerá-la como um fenômeno social, visto que está 
relacionada à economia, a saúde e o bem-estar da população, que tem impactos 
significativos. No que se refere aos papéis de gênero, historicamente, há uma 
diferenciação em diversos contextos, sendo um deles as atividades laborais. O 
presente plano de trabalho tem como objetivo compreender a vivência de 
mulheres agricultoras frente à seca na região do Trairí/RN. Serão realizadas 
entrevistas com caminhada junto às participantes pelo local que elas preferem 
na sua propriedade ou comunidade. A partir de mapeamento preliminar, foi 
constatado que as mulheres são a maioria entre as titulares nos cadastros junto 
ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), uma 
vez que este disponibiliza linhas de financiamento voltado ao gênero feminino. 
Desse modo, a pesquisa se mostra relevante para compreender esse fenômeno 
com maior profundidade. 
 
Palavras-chave: Contexto Rural; Gênero; Psicologia 

TITLE: The experience of women farmers in the drought in the region of Trairí / 

RN 

Abstract 

Although drought is characterized as an environmental imbalance, it is also 
important to consider it as a social phenomenon, since it is related to the 
economy, health and well-being of the population, which has significant impacts. 
With regard to gender roles, historically, there is a differentiation in several 
contexts, one of them being work activities. The present work plan aims to 
understand the experience of women farmers in the drought in the region of Trairí 
/ RN. Interviewing will be held with participants for the location they prefer on their 
property or community. From the preliminary mapping, it was verified that women 
are the majority among the holders in the registers next to the National Program 
for Strengthening of Family Agriculture (Pronaf), since it provides lines of 
financing directed to the feminine gender. In this way, the research is relevant to 
understand this phenomenon in greater depth. 
 
Keywords: Rural Context; Genre; Psychology 
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TÍTULO: Plano de Validação de um Instrumento de Verificação do apego pai-

bebê no puerpério 

Resumo 

 

Culturalmente, é atribuída aos homens a função de manter-se estável 
emocionalmente e não expressar suas emoções. Tais fatores contribuem para o 
adoecimento dos homens, sendo a depressão paterna a expressão mais atual 
do cenário descrito. Faz-se necessária a realização de estudos com o público 
masculino, principalmente os que permitam a verificação de fatores promotores 
da formação do vínculo pai-bebê, possibilitando futuras intervenções de saúde 
pública que promovam tais fatores. A formação de um vínculo entre o pai e o 
bebê já desde a gestação, principalmente no puerpério, permite ao homem uma 
melhor preparação para o exercício da paternidade. O objetivo geral da 
investigação é construir um instrumento de verificação do apego paterno durante 
o puerpério. Trata-se de uma pesquisa multi-métodos, contendo métodos e 
análises qualitativa e quantitativa, em 3 estudos. Foi realizada aplicação piloto 
do instrumento, e depois a aplicação da versão final do instrumento com 228 
pais em Maternidades de Natal/RN e do interior do estado. A análise fatorial 
revelou itens com baixa carga fatorial, que foram excluídos, restando 31 itens ao 
final. O instrumento é composto por dois fatores intitulados “Investimentos do pai 
no bebê” e “Atitudes, Sentimentos e Expectativas dirigidos ao bebê”. 

 
 
Palavras-chave: Paternidade; Vínculo; Apego; Psicometria. 

TITLE: Validation Plan of a Parent-Baby Attachment Verification Instrument in the 

Postpartum 

Abstract 

 

Culturally is attributed to men to remain stable emotionally and not express their 
emotions. Such factors contribute to the illness of men, and parental depression 
is the most current expression of the described scenario. Conducting studies with 
the male audience is needed, mainly to allow the investigation of factors that 
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promote the formation of parent-infant bond, allowing future public health 
interventions in order to promote such factors. The formation of a bond between 
father and baby since pregnancy, and especially in the postpartum period allows 
man to have a better preparation for the exercise of parenthood. The objective of 
the research is to build a postpartum paternal attachment scale. This is a multi-
methods search, and it contains methods and analysis of qualitative and 
quantitative research divided in 3 studies. The pilot application was carried out, 
and then the application of the final version of the instrument with 228 parents in 
Maternities in Natal / RN and others cities of the state. Factor analysis revealed 
items with low factor loadings, which were excluded, leaving 31 items in the end. 
The instrument consists of two factors entitled "Investments of the father towards 
the baby" and "Attitudes, feelings and expectations directed at the baby." 

 
 
Keywords: Fatherhood; Bond; Attachment; psychometry 
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TÍTULO: Docência na Licenciatura: Representações sociais em construção 

Resumo 

 

O presente artigo busca mostrar o andamento da pesquisa sobre a Docência na 
Licenciatura: representações sociais em construção, que busca entender como 
os alunos nas licenciaturas da UFRN constroem suas representações sociais 
sobre o ser professor e sobre o ensinar, tendo como base sua formação inicial. 
Moscovici (2012) nos auxilia com a sua Teoria das Representações Sociais, 
além de Jodelet (2001). Segundo nosso plano de trabalho, iniciamos a 
investigação com os licenciandos dos cursos de Biologia e Química. Dentre as 
etapas pré-estabelecidas da pesquisa, nos encontramos em um momento de 
reflexão sobre os dados já obtidos de alguns grupos, que aparentam nos 
apresentar uma representação em mudança. A metodologia utilizada contou 
com uma entrevista semiestruturada (SZYMANSKY, 2002) e ainda uma análise 
qualitativa sobre as representações sociais (ARRUDA, 2008), que ainda se 
continua utilizando para obter e tratar os dados dos distintos grupos de discentes 
das licenciaturas de Biologia e Química. 

 
 
Palavras-chave: representações sociais; identidade; formação docente. 

TITLE: Teacher in the graduation: Social representation in construction 

Abstract 

This article tries to show the progress of the research about the Teaching in 
Graduation: social representations in construction that tries to understand how 
students in graduations courses at UFRN set up their social representations in 
being a teacher and about teaching, using as principle their own social formation. 
Moscovici (2012) helps us with his Theory of Social Representations, and also 
Jodelet (2001). According to our work plan, we begin the investigation with our 
graduates in Biology and Chemistry. Among the established steps of the 
research, we find out that we are in a moment of reflection about some 
informations obtained in some groups, that seem to present some changes. The 
methodology used for the research was semi structured interview (SZYMANSKY, 
2002) and an qualitative analysis about the social representations (ARRUDA, 
2008). It is still continue to be used to obtain and process the informations that 
was found out in different groups of students of graduations in Biology and 
Chemistry. 
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Keywords: Social Representations, identity, teacher training 
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TÍTULO: Uso de modalizações na reafirmação da escolha pela profissão docente 

de futuros professores de espanhol da UFRN e da UPNFM 

Resumo 

Considerando a não neutralidade no discurso, a pergunta que norteou este 
trabalho foi: Como os estagiários se utilizam das modalizações para construir os 
seus posicionamentos sobre a decisão pela profissão docente ao longo de seus 
relatórios? Para análise, nos fundamentamos nos quatro grupos de 
modalizações propostos por Bronckart (2009). Este artigo tem como objetivos: 
1) analisar as incidências das modalizações em relatórios de estágio da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM); 2) refletir sobre quais efeitos 
estas modalizações provocam nos textos dos estagiários. O corpus é composto 
por dois relatórios, um de cada universidade mencionada nos objetivos 
anteriormente. Percebemos que o maior número de modalizações utilizadas 
tanto pelo Estagiário Brasileiro, quanto pelo Estagiário Hondurenho foram as 
apreciativas, o que revela que grande parte do que eles avaliaram foi com base 
em seu mundo subjetivo. Ao avaliarem de forma positiva diversos elementos do 
conteúdo temático, como pudemos ver na análise, percebemos que a 
experiência com a prática docente no fim correspondeu às expectativas 
individuais que os estagiários construíram a respeito da profissão. 
 
Palavras-chave: modalizações; relatório de estágio; profissão docente. 

TITLE: The speech on the reaffirmation of the choice of being a teacher by the 

UFRN and UPNFM upcoming Spanish teachers 

Abstract 

 

Given the non neutrality on the speech, the question that guided this work was: 
How the members of teaching internship are using their words do built their 
excuse to have teaching as career goal throughout their reports? We based our 
analysis on the four groups of speech proposed by Bronckart (2009). This article’s 
purpose are: 1) Analyse the incidences of the speech in reports of teaching 
internship made by the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
and the Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) 
students; 2) See what are the effects of that speech on their texts. The corpus is 
composed by two reports, both from the quoted universities. We noticed that the 
speech on its appreciative form is the most common in both analysed reports, 
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which show us that the big part of their avaliation was based on their subjective 
realm. When they judge in a positive way many elements of the thematic content, 
as we could check in the analysis, we notice that the experience with teaching 
reached their particular expectations on the career. 

 
 
Keywords: speech; teaching internship; internship report. 
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TÍTULO: JOANA TURUBA: MULHER E MILAGREIRA 

Resumo 

Joana Faustina de Medeiros, é uma milagreira, popularmente conhecida pelos 
seus devotos como Joana Turuba, morreu em 1935 vítima de “bexiga” (varíola), 
a população por medo resolveu deixa-la em um espaço fora da cidade para não 
ocorrer o risco de transmitir aos demais do povoado, sendo assim vítima de uma 
exclusão e violência social. Joana era devota de Santa Rita de Cássia, tinha em 
sua companhia apenas o quadro de sua Santa de devoção, relatos afirmam que 
ela morreu abraçada com a imagem. Após a morte de Joana, três moças 
pastoreando seu gado nas proximidades da sua cova sentiram cheiro de rosas, 
mesmo sem haver roseiras por ali, então associaram à falecida que estava 
enterrada pelas redondezas. Desde então, começaram os pedidos de 
intersecção para àquela mulher. O objetivo deste trabalho é apresentar as 
representações e práticas feitas pelos devotos de Joana Turuba na festa de 
Santa Rita de Cássia em Carnaúba dos Dantas, na qual está entrelaçada a 
devoção, entender a intersecção da Milagreira (não oficial) com a Santa (oficial), 
por que a devoção a uma mulher é tão importante no imaginário feminino. 
 
Palavras-chave: Religiosidade não oficial; Milagreira; Seridó 

TITLE: JOANA TURUBA: WOMAN AND MIRACLE 

Abstract 

Joana Faustina de Medeiros, is a worker, popularly known for her devotees as 
Joana Turuba, died in 1935 victim of "bladder" (smallpox), the population for fear 
decided to leave it in a space outside the city to not occur the risk of transmitting 
to Too much of the town, thus being the victim of exclusion and social violence. 
Jeanne was a devout Saint Rita of Cassia, had in her company only the picture 
of her saint of devotion, reports claim that she died hugging with the image. After 
Joana's death, three young women herding their cattle in the vicinity of their grave 
smelled roses, even though there were no rose bushes there, so they associated 
it with the deceased who was buried in the vicinity. Since then, requests for 
intersection have begun for that woman. The purpose of this work is to present 
the representations and practices made by the devotees of Joana Turuba at the 
feast of Santa Rita de Cassia in Carnauba dos Dantas, in which the devotion is 
interwoven, to understand the intersection of worker (unofficial) with the holy ( 
Officer), why devotion to a woman is so important in female imagery. 
 
Keywords: Unofficial religiosity; Worker; Seridó 
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TÍTULO: Testemunhas de um suicídio: um estudo com comerciantes nas 

imediações da Ponte Newton Navarro 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo buscar compreender a experiência de 
comerciantes testemunhas de suicídios ocorridos na Ponte Newton Navarro. A 
partir de uma perspectiva fenomenológica-hermenêutica heideggeriana, 
procuramos nos aproximar da experiência de ser testemunha desse ato em uma 
ponte situada acima do Mercado da Redinha. Para isso, utilizamos as narrativas 
de quatro comerciantes que testemunharam suicídios em seu local de trabalho. 
A leitura das narrativas permitiu o destaque dos significados das falas do 
narrador, sendo construídos núcleos significativos compostos por parte dos 
depoimentos e significados tecidos em toda a entrevista e também com a relação 
pesquisador e narrador. As noções heideggerianas de ser-aí, angústia, afinação, 
impessoalidade e ser-para-a-morte nortearão as reflexões aqui desenvolvidas, 
tendo em vista o desvelamento da experiência vivida. O estudo conclui a 
dificuldade de ser testemunha de um suicídio, sendo essa uma realidade já parte 
do cotidiano dos participantes. A ocorrência de suicídios mudou a forma com que 
os comerciantes se relacionam com a ponte, passando esta a evocar o poder-
morrer como possibilidade existencial para todos eles. Mesmo buscando o 
afastamento desse testemunhar, o suicídio faz barulho, convocando a tornar-se 
parte daquele momento. O estudo ainda conclui a necessidade de pesquisas 
com outras populações também afetadas por tal realidade, como o caso dos 
pecadores e mergulhadores. 
 
Palavras-chave: Testemunha. Suicídio. Ponte. Fenomenologia-hermenêutica. 

Heidegger 

TITLE: Witnesses of a suicide: a study with merchants in the surroundings of the 

Newton Navarro bridge 

Abstract 

 

This work aims to understand the experience of merchants witnesses of suicides 
occurred on the Newton Navarro bridge. From a Heidegger’s phenomenological-
hermeneutic perspective, we tried to get closer to the experience of being witness 
to this act on a bridge above the Redinha’s market. For this, we used the 
narratives of four merchants who witnessed suicides in their workplace. The 
reading of narratives allowed to highlight meanings from the narrator’s speeches, 
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being built significant cores composed by part of the statements and meanings 
elaborated throughout the interview and also with the researcher and narrator 
relationship. The heideggerian notions of Dasein, anxiety, impersonality and 
Being-toward-death will guide the reflections here developed, in view of the 
unveiling of lived expierience. The study concludes the difficulty of being a 
witness of a suicide, this being a reality already part of the participant’s daily life. 
The occurence of suicide has changed the way merchants relate to the bridge, it 
passing to evoke may-die as an existencial possibilitie for all of them. Even 
seeking to distance themselves from witnessing, suicide makes noise, evoking to 
become part of that moment. The study concludes also the need of researches 
with other populations also affected by such reality, as the case of fisherman and 
divers. 

 
 
Keywords: Witness. Suicide. Bridge. Phenomenological- hermeneutic. 

Heidegger. 
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TÍTULO: Percepção dos turistas e residentes das cidades de Natal e Recife 

quanto a violência no período entre 2006-2016 

Resumo 

As capitais nordestinas se destacam cada vez mais pelo seu potencial turístico 
e é sabido que o turismo é um grande aliado para o desenvolvimento econômico 
de uma localidade, entretanto, é necessário um planejamento para que o 
segmento ocorra da forma mais sustentável possível. Dito isso, sabe-se que 
vários fatores externos podem afetar o fluxo turístico, entre eles a violência. No 
que concerne este quesito a região Nordeste vêm se destacando negativamente, 
com quase todas as suas capitais presentes no topo da lista das cidades mais 
violentas do mundo. Diante desse cenário, esta pesquisa traz à tona a 
importância da criação, implementação e manutenção de políticas públicas de 
segurança para a mitigação da violência, destacando dados das duas cidades: 
Natal e Recife, e usando como exemplo o programa estadual Pacto pela Vida 
(PPV-PE). A criminalidade traz consequências para a sociedade como um todo, 
como por exemplo a sensação de falta de segurança e o sentimento de 
impunidade. Para mensurar a percepção de insegurança dos residentes e 
turistas foi adotado o método etnográfico para avaliar os novos hábitos desses 
grupos. O presente estudo tem a intenção de gerar discussão acerca dos 
problemas abordados e trazer reflexões a sociedade civil, haja vista a 
necessidade da compreensão desses fenômenos. 
 
Palavras-chave: Violência, Turismo, Políticas Públicas de Segurança. 

TITLE: Perception of tourists and residents of the cities of Natal and Recife 

regarding violence in the period between 2006-2016. 

Abstract 

The northeastern capitals stand out even more by their touristic potential and is 
well known that tourism is a great ally for the economical development of a 
locality, however, there is necessary a planning to the touristic activity become 
happen as most sustainable as possible. Said that, we know that several external 
factors could affect the touristic flow, among them the violence. In concernment 
to this point, the northeastern region become badly spotted, with almost of your 
capitals top ranked in the list of most violent cities of the world. Before that 
scenario, this search outcome the importance of creation, implementation and 
maintenance of public policy of security for combat (mitigation) of violence, 
introducing data from two cities: Natal and Recife, and using as example the 
government program Pact For Life (Pacto pela Vida - PPV PE). The criminality 
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bring several consequences to society, such as, for example, the insecurity 
sensation and feeling of impunity. To mensurate the perception of insecurity of 
locals and tourists was adopted the ethnographic methods to evaluate the new 
habits of these groups. This present paper has the intention to begin the 
discussion above the issues before mentioned and bring reflections to society as 
all. Considering the need to understand that phenomenon. 
 
Keywords: Violence, Tourism, Public Security Policies 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2443 

 

CÓDIGO: HS1075 

AUTOR: MARILIA APARECIDA BRESSAN DE SOUZA BET 

ORIENTADOR: RENATA ARCHANJO 

 

 

TÍTULO: Identidades Linguísticas na sociedade contemporânea. 

Resumo 

 

Este trabalho integra o projeto de pesquisa de Iniciação Científica denominado 
Linguagem e sociedade contemporâneas, do Departamento de Línguas e 
Literaturas Estrangeiras Modernas (DLLEM), da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), cuja orientadora responsável é a professora Renata 
Archanjo. 

 

O projeto de pesquisa versa sobre o título Identidades linguísticas do docente na 
sociedade contemporânea. Com o intuito de promover um estudo mais 
específico sobre o tema, o objetivo geral se refere a abordar questões de 
construção identitária relacionadas tanto ao ensino quanto à aprendizagem de 
línguas. Ao discorrer acerca dessas questões identitárias no quadro de 
ensino/aprendizagem de línguas seria prudente pesquisar sobre o papel do 
docente e como sua identidade é construída. Dessa forma, o objetivo específico 
desse trabalho aponta para a seguinte questão: quais as forças intervenientes 
no processo de construção da identidade docente de um professor de línguas 
estrangeiras? 

 
 
Palavras-chave: Construção de identidade. Identidade docente. Língua 

estrangeira. 

TITLE: Linguistic identities in contemporary society. 

Abstract 

 

This paper is part of an undergraduate research project called Contemporary 
Language and Society, of the Foreign Modern Languages and Literatures 
Department (DLLEM), of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), 
whose supervisor is Professor Renata Archanjo. 
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This research project has as title “Linguistic identities of the professor in 
contemporary society”. With the aim of promoting a more specific study on the 
subject, the general objective is to address issues of identity construction related 
to both teaching and language learning. When discussing these identity issues in 
the context of language teaching/learning, it would be prudent to research the 
role of the professor and how its identity is constructed. Therefore, the specific 
objective of this paper points to the following question: what forces intervene in 
the process of constructing the teaching identity of a foreign language professor? 

 
 
Keywords: Identity construction. Teaching identity. Foreign language. 
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TÍTULO: O USO DA PARÁFRASE NA ESCRITA ACADÊMICA E COMO ELA 

ESTAGNA OU MOBILIZA O CONHECIMENTO 

Resumo 

O presente estudo analisa dois artigos acadêmicos da área de letras produzidos 
no ano de 2016. O objeto de estudo desse trabalho é a paráfrase. Entendemos 
como paráfrase a organização e a reformulação de um conhecimento produzido 
anteriormente. Temos como objetivo geral identificar como pesquisadores 
(autores do artigo) lidam com as vozes de terceiros na produção textual a fim de 
ver se os autores fazem uso dos textos fonte para engessar ou mobilizar o 
conhecimento pautado. Adotamos como fundamentação teórica Fuchs (1985) e 
Fabiano-Campos & Miranda (2016) no que se refere aos estudos sobre 
paráfrase, bem como nas ideias desenvolvidas por Grigoletto (2011) sobre 
escrita acadêmica. A análise dos dados nos mostra a dificuldade dos autores na 
produção de novos conhecimentos a partir das ideias dos exprimidas pelo texto 
fonte. 
 
Palavras-chave: paráfrase; citação direta; citação indireta; escrita acadêmica. 

TITLE: The Paraphrasation on academic writing and how it stagnates or 

mobilizes the knowledge 

Abstract 

This study analyses two academic articles, both produced in 2016, made by 
portuguese language students. The study object of this work is the paraphrase, 
we understand paraphrasation as the organization and the reformulation of a 
previously produced knowledge. The main aim is to identify how the researchers 
(authors of the articles) faces someone else’s formulation texts in order to see 
how the authors are using the source text to stagnate or mobilize the knowledge. 
We take as theoretical foundation Fuchs (1985) and Fabiano-Campos & Miranda 
(2016) in relation to their studies on paraphasation, as well as the ideas 
elaborated by Grigoletto (2011) about academic writing. The data analysis shows 
the authors’ struggle to produce knowledge based on the ideas from the source 
text. 
 
Keywords: paraphrase; academic writing; direct quotation; indirect quotation 
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TÍTULO: Mulheres e Jovens no acesso a educação do campo através das 

políticas públicas: PRONERA e LEDOC 

Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a emancipação e engajamento dos 
sujeitos das áreas rurais, nos movimentos sociais e nos próprios assentamentos 
rurais a partir de políticas públicas em especial no âmbito da educação o 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. Desta forma, 
pretendemos compreender a significatividade da educação do campo na vida 
dos jovens e mulheres nos assentamentos rurais do rio Grande do Norte. Para 
compreender como se dá esse engajamento foram aplicados questionários de 
caráter sócio econômico formulado no Google Formulário para os estudantes da 
Licenciatura em Educação do campo - LEDOC na Universidade Federal do Semi 
Árido – UFERSA e do curso de Ciências Sociais da Terra no Centro de Formação 
Patativa do Assaré. Alguns estudantes de ambas as instituições responderam o 
questionário e os resultados que pudemos perceber foi sobre a importância das 
políticas publicas na vida desses sujeitos. O presente trabalho é fruto do projeto 
de pesquisa “Quem está engajado? Mulheres e jovens no acesso a políticas 
públicas em assentamentos rurais”, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Irene Alves de 
Paiva. 

 
 
Palavras-chave: Educação do campo, PRONERA, Engajamento, Emancipação. 

TITLE: Women and Youth in access to rural education through public policies: 

PRONERA and LEDOC 

Abstract 

 

This work aims to analyze the emancipation and engagement of rural people, 
social movements and rural settlements based on public policies, especially in 
the area of education, the National Program for Education in Agrarian Reform – 
PRONERA. In this way, we intend to understand the significance of rural 
education in the lives of young people and women in the rural settlements of Rio 
Grande do Norte. In order to understand how this engagement occurred, socio-
economic questionnaires formulated in the Google Form for students of the 
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Licenciatura em Educação do campo - LEDOC at the Federal University of the 
Semi Arid - UFERSA and the course of Social Sciences of the Earth at the 
Patativa Training Center of the Assaré. Some students from both institutions 
answered the questionnaire and the results we could perceive were about the 
importance of public policies in the life of these subjects. The present work is the 
result of the research project "Who is engaged? Women and young people in 
access to public policies in rural settlements, "under the guidance of Prof. Dr. 
Irene Alves de Paiva. 

 
 
Keywords: Field education, PRONERA, Engagement, Emancipation 
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TÍTULO: GLOBALIZAÇÃO E MEIO TÉCNICO- CIENTIFICO- INFORMACIONAL 

NA ZONA RURAL DA REGIÃO DO SERIDÓ-RN II 

Resumo 

A Globalização tem início no período da expansão marítimo-comercial europeia 
no final do século XV e alcança seu auge na segunda metade do século XX, que 
tem início com fim da Segunda Guerra Mundial. A partir daí esse processo 
dissemina por todo mundo, alcançando e conectando, inclusive diversas 
localidades rurais. No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos da globalização 
na zona rural da região Seridó potiguar, visto que os estudos sobre o tema ainda 
são muito escassos e não aprofundados. Partindo deste princípio a pesquisao 
relatório em questão buscou analisar os impactos da chegada das tecnologias 
que caracterizam a globalização e o meio técnico-cientifico-informacional na 
zona rural do Seridó potiguar, através do município de Acari, com intuito de 
compreender como tais elementos reorganizam a estrutura socioespacial das 
comunidades rurais. A metodologia utilizada empreendeu a realização de 
pesquisa bibliográfica, observações em campo e a aplicação de 
questionáriosformulários na zona rural. A partir desses procedimentos 
metodológicos foi possível concluir que a chegada da globalização trouxe 
mudanças positivas para a área analisada, ao promover o acesso a informação 
e as tecnologias que transforma a vida da população local. Entretanto essas 
mudanças também apresentam aspectos negativos, pois modificam a cultura do 
lugar ao ponto de prejudicar as singularidades socioculturais da zona rural do 
Seridó. 

 
Palavras-chave: Zona rural, meio técnico- cientifico-informacional, tecnologias. 

TITLE: GLOBALIZATION AND INFORMAL SCIENTIFIC TECHNICAL 

ENVIRONMENT IN THE RURAL AREA OF THE SERIDÓ-RN REGION 

Abstract 

Globalization begins next year from the twentieth century and reaches the first 
century of the twentieth century, beginning with the end of World War II. From 
this process, spread throughout the world, reaching and connecting, including 
several rural locations. However, little is known about the effects of globalization 
in the rural area of the region, as well as on the studies on the subject are still 
very scarce and not deepened. Areas of activity of the municipality of Acari, with 
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the aim of reorganizing a socio-spatial structure of rural communities. The 
existing wired survey in the age of bibliographically, in the field and the application 
of questionaries in rural zone. From the statistical data, it was possible to 
conclude that globalization has been updated to an area of analysis, to promote 
access to information and to technologies that transform the life of the local 
population. The other forms of isolation, such as the sociocultural singularities of 
the rural area of Seridó. 

 
Keywords: countryside, technical-scientific-informational 

environment,technology 
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TÍTULO: Jogos africanos digitais: desenvolvimento de objetos de aprendizagem 

para Matemática 

Resumo 

Este artigo apresenta a proposta de produção de um Objeto de Aprendizagem 
(OA) Shisima no âmbito de um projeto de pesquisa, vislumbrando, inicialmente, 
as tendências para o ensino da Matemática: Jogos, Etnomatemática e 
Informática Educativa. Utilizamos a Metodologia Recursiva no desenvolvimento 
de software educativo, assim como o editor de jogos 2D Construct 2. 
 
Palavras-chave: Etnomatemática, Jogos, Informática Educativa 

TITLE: Digtal african games: mathematics learning objects development 

Abstract 

This article presents the proposal to produce a Learning Object (LO) Shisima 
within the scope of a research project, initially glimpsing trends for the teaching 
of Mathematics: Games, Ethnomathematics and Educational Informatics. We use 
the Recursive Methodology in the development of educational software, as well 
as the 2D game editor construct 2. 
 
Keywords: Ethnomathematics, Games, Educational Informatics 
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TÍTULO: O OLHAR DA IGREJA SOBRE AS MESTIÇAGENS: UM ESTUDO DE 

CASO SOBRE O PADRE FRANCISCO DE BRITO GUERRA (FREGUESIA DO 

SERIDÓ, SÉCULOS XVIII-XIX) 

Resumo 

Analisa o padrão de classificação de “mestiços” (mestiço, pardo, mulato, cabra 
e curiboca), pelo padre Francisco de Brito Guerra (1777-1845), partindo de 
casamentos conduzidos por ele na Freguesia do Seridó, sertão do Rio Grande 
do Norte, séculos XVIII e XIX. Parte da discussão conceitual sobre dinâmicas de 
mestiçagens, proposta por Eduardo França Paiva e utiliza a metodologia da 
História Quantitativa para analisar o livro de registros de casamento de 1788 a 
1809, utiliza também do método onomástico, problematizado por Ginzburg, para 
realizar o cruzamento dos sujeitos registrados, pelo padre no livro de 
casamentos analisado, com os livros de batizados (1803-1806, 1814-1818), 
casamentos (1788-1809, 1809-1821) e óbitos (1788-1811, 1812-1838) que se 
encontram arquivados no Centro Paroquial São Joaquim (Caicó-RN), com cópia 
digital no LABORDOC-CERES. Investiga a existência de um padrão utilizado 
pelo pároco para qualificar seus fregueses, especialmente os “mestiços”. 
Sustentamos que os agentes coloniais ligados à Igreja, neste período, 
provavelmente, manejavam as qualidades (pardo, branco, crioulo, e dentre 
outros, índio) partindo de referenciais próprios e das circunstâncias do evento 
religioso, atribuindo (ou não) aos sujeitos que participavam das cerimônias 
católicas. Baseando-se em estudos anteriores, analisamos 105 registros de 
casamentos feitos pelo sacerdote, em 52 deles Os indivíduos receberam 
qualidades, sendo 52 mulheres, delas 31 “mestiças” e 51 homens, 32 “mestiços”. 
 
Palavras-chave: Dinâmicas de mestiçagem. Freguesia do Seridó. Franciscode 

Brito Guerra 

TITLE: THE CHURCH LOOK AT THE MESTIÇAGENS: A CASE STUDY ON 

THE PRIEST FRANCISCO DE BRITO GUERRA (FREGUESIA DO SERIDÓ, 

XVIII-XIX CENTURIES) 

Abstract 

He analyzes the classification of "mestiços" (mestiços, brown, mulattos, goats 
and curiboca) by Priest Francisco de Brito Guerra (1777-1845), starting from 
marriages conducted by him in the Freguesia do Seridó, sertão do Rio Grande 
do Norte, XVIII and XIX centuries. Part of the conceptual discussion on the 
dynamics of mestiçagens, proposed by Eduardo França Paiva and uses the 
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methodology of Quantitative History to analyze the book of marriage records from 
1788 to 1809, also uses the onomastic method, questioned by Ginzburg, to cross 
the subjects recorded by the priest in the marriage book analyzed, with the books 
of baptized (1803-1806, 1814-1818), marriages (1788-1809, 1809-1821), and 
deaths (1788-1811, 1812-1838) that were filed at the São Joaquim parochial 
Center (Caicó-RN), with a digital copy at LABORDOC-CERES. It investigates the 
existence of a pattern used by the parish priest to qualify his parson, especially 
the "mestiços". We argued that colonial agents associated with the Church 
probably handled the qualities (brown, white, Creole, and among others, Indian) 
starting from their own referents and from the circumstances of the religious 
event, attributing (or not) to the subjects who participated of Catholic ceremonies. 
Based on previous studies, we analyzed 105 marriage records made by the priest 
in 52 of them. Individuals received qualities, 52 women, of whom 31 were 
"mestiças" and 51 men, 32 "mestiços".  
 
Keywords: Dynamics of mestiçagem. Freguesia do Seridó. Francisco de Brito 

Guerra 
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TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO AMBIENTAL E AS DIMENSÕES DA 

VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN_ Fase 

2 

Resumo 

 

Resumo 

 

No mundo contemporâneo em que vivemos e repleto de mudanças, em um curto 
espaço de tempo paisagens podem ser modificadas a cidade na qual moramos 
sofrem inúmeras transformações a cada dia, crescendo muitas das vezes 
desordenadamente e sem controle dos orgãos governamentais, o estudo no qual 
se baseia a pesquisa e na evolução da legislação ambiental e urbana no 
Município de Natal. A fonte de dados para essa pesquisa se encontram no site 
do órgão da Prefeitura do Natal , a SEMURB (Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo). É notório que no decorrer dos anos e percebida a 
criação de vários de tipos de regulamentação, como a Lei N° 4.090, de 03 de 
julho DE 1992 que regulamenta a Acessebilidade á prédios públicos, como sede 
dos poderes executivo, legislativo e judiciario. Por meio da análise desse estudo 
podemos perceber o grau de evolução da legislção e se ao longo dos anos 
algumas dessas leis tiveram que ser adaptadas decorreconte da necessidade. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chaves Legislação Ambiental , Urbana. 

TITLE: PUBLIC POLICIES, SOCIO - ENVIRONMENTAL VULNERABILITY AND 

URBAN SUSTAINABILITY IN CHRISTMAS AND MOSSORÓ CITIES, RN - 

BRAZIL: ENVIRONMENTAL AND URBAN LEGISLATION OF THE 

MUNICIPALITY OF NATAL 

Abstract 
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In the contemporary world in which we live and full of changes, in a short time 
landscapes can be modified the city in which we live suffer innumerable 
transformations every day, growing often disorderly and without control of the 
governmental organs, the study in which based on research and the evolution of 
environmental and urban legislation in the Municipality of Natal. The data source 
for this research can be found on the website of the prefecture of Natal, SEMURB 
(Municipal Secretariat of Environment and Urbanism). It is notorious that in the 
course of the years, the creation of several types of regulations, such as Law No. 
4,090, of July 3, 1992, regulating Accessibility to public buildings, as the seat of 
the executive, legislative and judicial powers, has been perceived. Through the 
analysis of this study, we can see the degree of evolution of the legislation and if 
over the years, some of these laws had to be adapted accordingly. 

 
 
Keywords: Key WordsEnvironmental Legislation, Urban. 
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TÍTULO: Análise de dicionários escolares do Programa Nacional do Livro 

Didático - fase 2 

Resumo 

Esta pesquisa objetiva conduzir análises de verbetes em dicionários do tipo 3 
selecionados pelo PNLD. Uma proposta que sugere um olhar crítico-
comparativo, tendo em vista principalmente conferir a eficiência dos verbetes em 
relação às expectativas do consulente a fim de possibilitar o uso efetivo deste 
material em sala de aula. Em termos teóricos, fundamenta-se nos aportes 
apresentados por SANTIAGO, 2015; SANTIAGO, 2012; PONTES e SANTIAGO, 
2009; ZAVAGLIA, 2016. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica a partir da análise e de algumas considerações de diversos verbetes 
presentes em cinco dicionários. São eles: o Dicionário Didático de Língua 
Portuguesa, o Aurélio Júnior, o Saraiva Jovem, o Caudas Aulete e o Dicionário 
Escolar Da Academia Brasileira de Letras. Tendo em vista a concretização das 
atividades, foram selecionados verbetes diversos independentemente de sua 
variação linguística ou temporalidade. Por meio disso, foram observados alguns 
pontos essenciais como a presença ou não de marcas de uso, se a palavra 
possui um ou vários significados e se estes são semelhantes ou completamente 
distintos, se há outros recursos que contribuem para o esclarecimento do (s) 
significado (s), etc. Os Resultados permitem reconhecer o caráter esclarecedor 
ou não de alguns verbetes destas obras especificadas configurando uma 
estratégia de grande valia para o ensino do léxico em sala de aula e um maior 
aproveitamento desta ferramenta por parte dos alunos e professores. 
 
Palavras-chave: Lexicografia Pedagógica. Dicionário escolar. Verbete. 

TITLE: Analysis of school dictionaries of the National Textbook Program - phase 

2 

Abstract 

This research aims to conduct analyzes of entries in dictionaries of type 3 
selected by PNLD. A proposal that suggests a critical-comparative view, mainly 
to check the effectiveness of the entries in relation to the expectations of the 
querent in order to allow the effective use of this material in the classroom. In 
theoretical terms, it is based on the contributions presented by SANTIAGO, 2015; 
Page 2 PONTES and SANTIAGO, 2009; ZAVAGLIA, 2016. Methodologically, 
this is a bibliographical research from the analysis and some considerations of 
several entries in five dictionaries. They are: the Didactic Dictionary of 
Portuguese Language, Aurelio Junior, the Young Saraiva, the Aulete Tails and 
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the School Dictionary of the Brazilian Academy of Letters. In order to carry out 
the activities, several entries were selected regardless of their linguistic variation 
or temporality. By means of this, we have observed some essential points as the 
presence or not of use marks, if the word has one or several meanings and if 
these are similar or completely different, if there are other resources that 
contribute to the clarification of the meaning (s), etc. The results allow us to 
recognize the explanatory nature or not of some entries of these specified works, 
configuring a strategy of great value for the teaching of the lexicon in the 
classroom and a greater use of this tool by students and teachers. 
 
Keywords: Pedagogical Lexicography. School dictionary. Entry. 
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TÍTULO: ENSINO INOVADOR E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

SOCOLOGIA: Um estudo à luz da Teoria das Representações Sociais. 

Resumo 

 

Este trabalho é fruto das reflexões adquiridas do projeto de pesquisa: 
“Representações Sociais e os desafios para se ensinar Sociologia no Ensino 
Médio: Por uma Prática Pedagógica Inovadora e Tecnológica”. Pretendemos 
com este artigo investigar as representações – de estagiários da UFRN e de 
professores de Sociologia da rede pública – sobre ensino inovador. Para realizar 
esta investigação adotamos como referencial a Teoria das Representações 
Sociais (MOSCOVICI, 1978) e a Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 1998). Para 
coleta dos dados, utilizamos a Técnica de Associação Livre de Palavras – TALP, 
além de um questionário para caracterização desses sujeitos. Aplicamos a TALP 
com 15 alunos que cumprem Estágio Supervisionado para Fomação de 
Professores III da licenciatura em Ciências Sociais, assim como, também, 
aplicamos a TALP com 15 professores de sociologia da rede pública. Deste 
modo, organizamos e analisamos as evocações dos sujeitos a fim de encontrar 
a representação sobre ensino inovador, tendo como suporte metodológico a 
Teoria do Núcleo Central. Em suma, buscamos compreender as representações 
evocadas pelos indivíduos. Neste sentido, este trabalho é uma contribuição 
inicial ao projeto pesquisa de modo a lançar outras questões para futuras 
investigações. 

 
 
Palavras-chave: Representações Sociais, Ensino Inovador, Sociologia. 

TITLE: INNOVATIVE TEACHING AND THE TRAINING OF TEACHERS OF 

SOCOLOGY: A study in the light of Theory of Social Representations. 

Abstract 

This work is the result of the reflections acquired from the research project: 
"Social Representations and the challenges to teach Sociology in High School: 
For an Innovative and Technological Pedagogical Practice". We intend with this 
article to investigate the representations - of UFRN trainees and professors of 
Sociology of the public network - about innovative teaching. To carry out this 
research, we adopted as reference the Social Representation Theory 
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(MOSCOVICI, 1978) and the Core Nucleus Theory (ABRIC, 1998). For data 
collection, we used the Free Association of Words - TALP technique, in addition 
to a questionnaire to characterize these subjects. We apply to TALP with 15 
students who fulfill the Supervised Internship for Teacher Development III of the 
degree in Social Sciences, as well as, we also apply the TALP with 15 professors 
of sociology of the public network. In this way, we organize and analyze the 
evocations of the subjects in order to find the representation about innovative 
teaching, having as methodological support the Core Nucleus Theory. In short, 
we seek to understand the representations evoked by individuals. In this sense, 
this work is an initial contribution to the research project in order to launch other 
questions for future research. 

 
Keywords: Social Representations, Innovative Teaching, Sociology. 
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TÍTULO: Inserção urbana dos conjuntos da Cohab em Mossoró 

Resumo 

O conjunto Abolição, produzido pelo Banco Nacional de Habitação, teve o início 
da sua construção na década de 70, na cidade de Mossoró/RN. Finalizado em 
1983, com 3.516 casas construídas em quatro etapas em áreas inicialmente 
periféricas. Ao longo dos anos de ocupação, novas estruturas de comércio e 
serviços foram integradas ao conjunto, passando a ter uma nova configuração. 
Nesse sentido, o estudo objetiva explorar e compreender os produtos da Cohab, 
com um estudo de caso no maior conjunto produzido por esse órgão: o Abolição, 
analisando sua inserção urbana e influência no contexto da dinâmica atual da 
cidade. A pesquisa constou de consulta no acervo digitalizado do Jornal Tribuna 
do Norte; digitalização e espacialização do partido urbanístico do conjunto, 
mapeamento de uso do solo e sistematização das informações em softwares 
como Autocad, Arcgis, Google Earth Pro e Google Maps. A entrega do Abolição 
ocorreu com celebração, sendo considerada motivo de festa por parte da 
população da cidade. Entretanto, as etapas inauguradas foram alvos de 
reclamações por parte dos novos moradores. O “mundo de problemas e 
obstáculos” acabaram tornando o sonho da casa própria em pesadelo. Por meio 
de comparações do Partido Urbanístico com a análise do uso do solo é possível 
notar as mudanças ocorridas na área. O conjunto encontra-se atualmente 
integrado ao tecido urbano de Mossoró e apresenta mudanças consideráveis no 
uso do solo, não se restringindo ao residencial. 
 
Palavras-chave: Mossoró. COHAB. Habitação social. Periferia. Valorização. 

TITLE: Urban insertion of Cohab/RN’s housing estates in Mossoró 

Abstract 

Abolição, builded by the National Housing Bank, began its construction in 1970s, 
in the city of Mossoró/RN. Had its construction finished in 1983, with 3,516 
houses built in four stages in areas initially considered peripheral. Over the years, 
new estructures such as commerce and services were integrated into Abolição, 
that acquired a new configuration. The study aims to explore and understand the 
products of Cohab, using as a case of study, the biggest housing estate builded 
by the organ: Abolição, analyzing its urban insertion and influence in the context 
of current city’s dynamic. The study consisted in historical review through Tribuna 
do Norte newspaper digital collections; digitalization and spatialization of 
Abolição urbanistic project, mapping of land use and systematization of 
information using softwares such as Autocad, Arcgis, Google Earth Pro and 
Google Maps. From bibliographical research, we notice that the delivery of 
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Abolição took place inside the slavery abolition celebrations, being considered a 
reason of celebration for the population of the city. However, the opening stages 
were targets of complaints from new residents. The "world of problems and 
obstacles" ended up turning the dream into a nightmare. With the analysis of land 
use, it’s possible to notice the changes that have occurred in the area. Abolição 
is currently integrated to the urban area and shows considerable changes in land 
use, which it’s not restricted to residencial use. 
 
Keywords: Mossoró. COHAB. Social housing. Periphery. Valorization. 
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TÍTULO: DISPUTAS NO IHGB: DISCURSO SOCIAL E CIENTÍFICO 

Resumo 

 

Discute a formação de debates no âmbito do Instituto Histórico Geográfico 
Brasileiro (IHGB), tendo em vista as relações éticas marcadas no seio do 
periódico produzido pelo referido órgão, nossa principal fonte. Com base nos 
discursos publicados neste impresso, averiguamos indícios, vestígios e escolhas 
tomadas pelos letrados para então destrincharmos, mediante o contexto da 
Primeira República, a criação e importância da determinada narrativa naquele 
espaço intelectual. Assim, pautamos nosso trabalho pela contribuição e 
considerações de autores como Ângela de Castro Gomes (2009) e Hugo Hruby 
(2012), entre outros, pois, sem dúvida alguma, são trabalhos relevantes, 
apresentam-se em forma de pontes ou passarelas para outras pesquisas como 
a nossa, que se desenvolve desde o ano de 2016. Com base neste aparato, 
pretendemos, em um estudo que se situa no âmbito da história da historiografia, 
compreender melhor o efusivo debate que reforçava a cientificidade da história 
na virada do século XIX ao XX e que, ao mesmo tempo, deixava algumas 
discussões importantes relacionadas ao âmbito social. 

 
 
Palavras-chave: Primeira República. . Cientificidade. História da Historiografia. 

TITLE: DISPUTES IN THE IHGB: SOCIAL AND SCIENTIFIC DISCOURSE 

Abstract 

 

Discusses the formation of debates within the framework of the Instituto Histórico 
Geográfico Brasileiro (IHGB), in view of the ethical relations marked in the 
periodical produced by the said organ, our main source. Based on the discourses 
published in this paper, we investigated clues, vestiges and choices made by the 
learned, and then, through the context of the First Republic, to unravel the 
creation and importance of the given narrative in that intellectual space. Thus, we 
focus our work on the contributions and considerations of authors such as Ângela 
de Castro Gomes (2009) and Hugo Hruby (2012), among others, since, 
undoubtedly, they are relevant works, they are presented in the form of bridges 
or catwalks for other researches such as ours, which has developed since the 
year 2016. Based on this apparatus, we intend, in a study that is within the scope 
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of the history of historiography, to better understand the effusive debate that 
reinforced the scientificity of history at the turn of the nineteenth century and at 
the same time left some important discussions related to the social sphere. 

 
 
Keywords: First Republic. Scientificity. History of Historiography. 
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TÍTULO: ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REGISTRO E 

ORGANIZAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é relatar as experiências vivenciadas durante a bolsa 
de iniciação científica vinculada ao projeto “PVK13823-2016 - Artes Visuais e 
práticas docentes na educação infantil”, coordenado pela professora Dra. 
Gilvânia Maurício Dias de Pontes e desenvolvido no Núcleo de Educação da 
Infância (NEI/CAp/UFRN). A intenção é investigar as interfaces entre artes 
visuais, práticas docentes e Educação Infantil, explorando as formas de 
organização do processo de ensino/aprendizagem dos conhecimentos das 
linguagens da arte, percebendo o professor como mediador que pode favorecer 
o acesso das crianças aos saberes e fazeres desse campo de conhecimento. A 
Arte, enquanto linguagem - forma de expressão e comunicação estruturante do 
sujeito no mundo – faz parte do cotidiano das crianças e, como tal, também das 
práticas pedagógicas para infância (PONTES, 2001). Por isso, a pesquisa foi 
dividida em revisão bibliográfica, coleta de dados, além de reuniões de estudos, 
um curso de formação para professores da educação infantil e, por fim, a 
intervenção das bolsistas em sala de aula. Este trabalho também destaca a 
relevância dessas ações para contribuir com o acesso de todos à educação de 
qualidade, assim como ressaltamos a importância da organização de práticas 
pedagógicas que contribuam para a formação crítica e cidadã dos educandos, 
em busca de formar cidadãos autônomos e conscientes acerca da visualidade 
que os rodeia. 
 
Palavras-chave: Artes Visuais; Práticas pedagógicas; Educação Infantil. 

TITLE: VISUAL ARTS IN CHILDREN EDUCATION: REGISTRATION AND 

ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL PRACTICES 

Abstract 

 

The aim of this work is to report the experiences during a process of initiation to 
the collective teaching "PVK13823-2016 - Visual Arts and teaching practices in 
children's education", coordinated by Professor Gilvânia Maurício Dias de Pontes 
and developed in the Núcleo de Educação da Infância (NEI / CAp / UFRN). We 
intend to investigate interfaces between visual arts, teaching and educational 
practices for children, exploring the ways of organizing teaching / learning the 
knowledge of the languages of art, observing the teacher as a mediator who could 
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favor children's access to knowledge and skills of this field of knowledge. Art, as 
the language of expression and communication structuring the subject in the 
world - is part of children's daily life, as well as pedagogical practices for childhood 
(PONTES, 2001). Therefore, the research was divided into bibliographic review, 
data collection, as well as course studies, a training course for pre-school 
teachers and, finally, an intervention of the scholarship in the classroom. This 
work also highlights the actions to contribute to the access of all levels of 
education, as well as the importance of the organization of pedagogical practices 
that contribute to the critical formation and the citizenship of the students, seeking 
the formation of autonomous citizens and conscious of the visuality that 
surrounds them. 

 
 
Keywords: Visual Arts; Pedagogical practices; Child education. 
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TÍTULO: A questão territorial dos conjuntos do PMCMV faixa 1 na RMNatal 

Resumo 

 

A presente pesquisa faz uma reflexão acerca da dimensão territorial na questão 
habitacional, mais especificamente na análise da produção de habitações por 
meio do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) - faixa 1, na Região 
Metropolitana de Natal (RMN). O programa é a principal política habitacional 
empregada pelo governo desde o fim do BNH (1964-1986) e até o ano de 2017 
entregou 11.253 unidades em nove municípios da RMN. Nesse cenário, o estudo 
se propõe analisar a inserção de infraestrutura e serviços por meio das 
ferramentas disponibilizadas pelo Sistema de Informação Geográfica (SIG), 
como, por exemplo, os recursos disponíveis no My Maps, no Google Earth e no 
Arcgis. A partir do levantado é possível perceber que o modelo de inserção 
urbana - empregada pelo PMCMV - ancorada na manutenção da cidade 
segregada, traz implicações de ordem territorial sobretudo no que diz respeito 
aos fenômenos vinculados à segregação espacial. Desconectados do tecido 
urbano, os empreendimentos são distantes do centro, dificultando o acesso dos 
moradores àinfraestruturas, aos serviços, e às benfeitorias da cidade. 
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TITLE: The territorial issue of PMCMV in Metropolitan Region of Natal 

Abstract 

 

This research makes a reflection about the territorial dimension in housing issue, 
analysing the housing production of Programa Minha Casa, Minha Vida - faixa 1, 
in Metropolitan Region of Natal (RMN). The program, the main housing policy 
employed by government since the end of BNH (1964-1986), has already 
delivered 11,253 units in nine municipalities of RMN by 2017. The study aims to 
analyze the urban insertion of MCMV estates and verify the access to 
infrastructure and services, in social interest projects located in RMNatal. The 
study methods included the mapping of housing developments and provision of 
infrastructure and services through the tools provided by the Geographic 
Information System (GIS) such as the resources available in My Maps, Google 
Earth, and Arcgis. It is possible to notice that the urban insertion model - 
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employed by PMCMV - anchored in the maintenance of segregated city, has 
territorial implications especially those related to spatial segregation. 
Disconnected from the urban area, the PMCMV estates are distant from the 
center, making it difficult for residents to access infrastructure and services, to 
the city's benefits. 

 
 
Keywords: Housing policy. PMCMV. Urban Insertion. RMNatal. 
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TÍTULO: Os assentamentos do Programa Nacional de Crédito Fundiário: acesso 

a terra, trabalho e moradia? 

Resumo 

O relatório de pesquisa a ser analisado é decorrente do processo de efetuação 
do Plano de Trabalho “Os assentamentos do Programa Nacional de Crédito 
Fundiário: acesso a terra, trabalho e moradia?” componente da pesquisa “As 
condições de Vida nos Assentamentos do Programa Nacional de Crédito 
Fundiário no RN” coordenado pela Profa. Dra. “Ilena Felipe Barros, associado ao 
Grupo de Estudo de Pesquisas “Questão Social, Política Social e Serviço Social” 
do Departamento de Serviço Social”. O presente plano de trabalho obteve como 
objetivo analisar as condições de vida e de produção das famílias assentadas 
pelo PNCF no RN; Pesquisar as condições de produção agrícola e não agrícola 
dos assentamentos do PNCF no RN; Realizar estudo teórico sobre a questão 
agrária brasileira e a reforma agrária de mercado; Possibilidades aos discentes 
de desenvolver uma reflexão crítica da realidade rural cujo intuito é a elaboração 
de artigos científicos e a participação em congressos e eventos; bem como a 
oportunidade de proporcionar a participação efetiva dos discentes nos estudos 
do grupo de pesquisa. 
 
Palavras-chave: Reforma Agrária de Mercado. Crédito Fundiário. Intervenção 

Estatal. 

TITLE: The settlements of the National Land Credit Program: access to land, 

labor and housing? 

Abstract 

The research report to be analyzed arises from the process of execution of the 
Work Plan "The settlements of the National Land Credit Program: access to land, 
labor and housing?" Component of the research "Living Conditions in the 
Settlements of the National Land Credit Program in RN" coordinated by Profa. 
Dr. Ilena Felipe Barros, associated with the Research Group "Social Issues, 
Social Policy and Social Service" of the Department of Social Work. The objective 
of this work plan was to analyze the living and production conditions of families 
settled by PNCF in the NB; To look for the agricultural and non-agricultural 
production conditions of the PNCF settlements in NB; To carry out a theoretical 
study on the Brazilian agrarian question and the agrarian reform of the market; 
Possibilities for the students to develop a critical reflection on the rural reality, 
whose purpose is the elaboration of scientific articles and the participation in 
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congresses and events; as well as the opportunity to provide effective student 
participation in research group studies. 
 
Keywords: Agrarian Market Reform. Land Credit. State Intervention. 
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TÍTULO: A mentira como um problema jurídico e moral na filosofia kantiana 

Resumo 

Enquanto um problema moral que atinge consideravelmente o cerne das 
sociedades civis, o tema da mentira tem sido cada vez mais resgatado e 
examinado com interesse pela filosofia, especialmente na atualidade, que tem a 
expressão “pós-verdade” figurando como uma das principais controvérsias da 
cultura política e de mídias contemporânea. Em um corpo social no qual alegar 
mentiras, manipular fatos e distorcer declarações tornaram-se uma prática 
costumeira e, até certo ponto, vistas com certa indiferença pela população frente 
a torrente de informações e discursos falsos, faz-se urgente reconduzir o 
problema da mentira para o seio do debate filosófico. Nessa medida, o tema da 
presente pesquisa tem como cerne uma leitura do problema de um suposto 
direito de mentir na filosofia prática kantiana à luz do comentário da pensadora 
Sally Sedgwick em seu artigo “On Lying and the Role of Content in Kant’s Ethics”, 
escrito no qual a autora trata da discussão a respeito de um rigorismo excessivo 
dentro da teoria moral de Kant, debruçando-se particularmente sobre o opúsculo 
escrito pelo filósofo, “Sobre um pretenso direito de mentir por amor à 
humanidade” (1797). 
 
Palavras-chave: Kant; Ética; Direito; Mentira 

TITLE: Lie as a moral and legal problem in Kathian philosophy 

Abstract 

As a moral problem that reaches the core of civil societies, the theme of lies has 
been increasingly rescued and examined with interest by philosophy, especially 
nowadays, which has the expression "post-truth" as one of the main 
controversies of contemporary political culture and media. In a society where lies, 
manipulation of facts, and distortion of speechs have become a customary 
practice and to some extent seen with a certain indifference by the population in 
the face of a torrent of false information, it is urgent to redress the problem of 
lying within the philosophical debate. Therefore, the subject of the present 
research is based on a reading of the problem of a supposed right to lie in Kantian 
practical philosophy in the light of the commentary of Sally Sedgwick in her article 
"On Lying and the Role of Content in Kant's Ethics", written in which the author 
deals with the discussion of excessive rigorism in Kant's moral theory, focusing 
particularly on the paper written by Kant, "On a Pretended Right to Lie for the 
Love of Mankind" (1797). 
 
Keywords: Kant; ethics; right; lie 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2470 

 

CÓDIGO: HS1126 

AUTOR: JOSÉ ARTHUR SILVA PINTO 

ORIENTADOR: ZORAIDE SOUZA PESSOA 

 

 

TÍTULO: CIDADES, VULNERABILIDADES E SAÚDE PÚBLICA: O CASO DA 

MICROCEFALIA NO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

A grande circulação de pessoas no mundo contemporâneo, concomitante aos 
aspectos e alterações de caráter socioeconômicos, como também das grandes 
alterações climáticas, decorrentes ou não das atividades antrópicas propiciadas 
pelos fluxos massivos e evidentemente dispersivos do mundo globalizado, torna 
evidente e de uma maneira aparentemente ominosa, a capacidade que doenças, 
endemias e grandes epidemias transpassem a sua capacidade de dispersão 
natural. Neste sentido, este trabalho vem tentar apresentar um novo olhar, sobre 
o ultimo surto de Zika vírus, ocorrido no segundo semestre de 2015, no Nordeste 
Brasileiro, doença que em poucos casos, muito raramente pode levar a morte, 
mas em contrapartida, em mulheres grávidas, pode causar severas 
conseqüências, neste caso, a malformação no feto, denominada Microcefalia. 
Por meio da análise de cunho quantitativo, do tipo exploratória e descritiva, será 
possível obter uma abordagem diferente, tendo por intuito, desvendar ou obter 
novas informações que sejam pertinentes a temática, e ao surto de microcefalia 
ocorridos nos municípios do RN. As análises demonstraram, após o cruzamento 
das informações, perceber que os municípios com altas taxas IDHM e as maiores 
médias salariais de trabalhadores formais, foram os mesmos municípios com os 
maiores relatos de síndromes congênitas associadas ao vírus Zika e STORCH. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas, meio ambiente, microcefalia, 

desenvolvimento. 

TITLE: CITIES, VULNERABILITIES AND PUBLIC HEALTH: THE CASE OF 

MICROCEFALIA IN RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The great circulation of people in the contemporary world, concomitant with the 
socioeconomic aspects and alterations, as well as the great climatic changes, 
whether or not due to the anthropic activities brought about by the massive and 
evidently dispersive flows of the globalized world, make evident and in a 
seemingly ominous way , the ability of diseases, endemics and major epidemics 
to transcend their natural dispersal capacity. In this sense, this work tries to 
present a new look, about the last outbreak of Zika virus, occurred in the second 
half of 2015, in the Brazilian Northeast, a disease that in very few cases can very 
rarely lead to death, but in return, in women pregnant women, can cause severe 
consequences, in this case, the malformation in the fetus, called Microcephaly. 
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Through the exploratory and descriptive quantitative analysis, it will be possible 
to obtain a different approach, aiming to unveil or obtain new information that is 
pertinent to the theme, and to the outbreak of microcephaly occurred in the 
municipalities of the RN. The analyzes showed that, after cross-referencing, the 
municipalities with high HDI rates and the highest wage rates of formal workers 
were the same municipalities with the highest reports of congenital syndromes 
associated with the Zika and STORCH virus. 
 
Keywords: Public policy, environment, microcephaly, development. 
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TÍTULO: Seguindo rastros e pinceladas (II) 

Resumo 

O projeto Análise da Dimensão de Gênero nas Artes Visuais: trajetórias de 
artistas do Rio Grande do Norte, coordenado pela professora Françoise 
Dominique Valery, desenvolveu na sua segunda versão, Seguindo Rastros e 
Pinceladas II, uma pesquisa de cunho científico, de âmbito sócio antropológico 
que teve como objetivo inicial a investigação social da vida e inserção no 
mercado artístico de mulheres artistas, em específico aquarelistas, sob a ótica 
das questões de gênero. Porém a pesquisa tomou novos rumos, partindo da 
divergência entre mulheres com artes tradicionais e mulheres emergentes com 
artes ativistas, fazendo-se então uma pesquisa sobre como elas se inserem, 
como se dá sua produção e quais as intenções da arte produzida. 
 
Palavras-chave: Arte; Gênero; Feminismo; Mulher. 

TITLE: Following traces and brushstrokes II 

Abstract 

The project Gender Dimension Analysis in Visual Arts: trajectories of the artists 
from Rio Grande do Norte, headed by professor Françoise Dominique Valery, 
developed in its second version, Following traces and brushstrokes II, a socio-
anthropological scientific research, which initial goal was an investigation of 
woman artists’ lifes and your insertion at art market, specifically watercolorists, 
under gender questions. However, the research took a different path, starting at 
the disparity of women with traditional arts and women emergent with activist arts, 
doing a research about how they introduce themselves into art market, how they 
produce the art and what are its intentions. 
 
Keywords: Art; Gender; Feminism; Woman. 
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TÍTULO: Territorialidade e etnicidade: formas de ocupação, lugares de memória 

e território dos Potiguara do Sagi/Trabanda (Baía Formosa/RN) 

Resumo 

O presente trabalho tem por escopo refletir sobre o processo de etnogênese de 
grupos tradicionais no Brasil, no caso, indígenas da região Nordeste do país, 
mais especificamente sobre um grupo que habita o litoral sul do estado do Rio 
Grande do Norte. Estes se auto afirmam da etnia Potiguara e a localidade que 
habitam é o Sagi/Trabanda, região do município de Baia Formosa. Alguns 
recortes vêm sendo realizados na construção da busca do entendimento dos 
Potiguara de Sagi/Trabanda. Uma vez refletido sobre as redes de parentesco, 
fundamental acionamento de legitimidade indenitária e territorial, busca-se 
compreender a partir desse plano de trabalho as definições de territorialidade, 
identificando os espaços de memoria. Assim um conjunto de elementos vem dar 
subsidio para pensar a organização social do grupo. Estes se referem a maneira 
que os espaços são entendidos, vivenciados, demarcados e a inferência que tais 
formas de compreendê-lo e vivê-lo geram para a comunidade estudada. 
 
Palavras-chave: Territorialidade. Etnicidade. Potiguaras. Memoria. 

TITLE: Territoriality and ethnicity: forms of occupation, places of memory and 

territory of Potiguara do Sagi / Trabanda (Baía Formosa / RN) 

Abstract 

The present work aims to reflect on the ethnogenesis process of traditional 
groups in Brazil, in this case, indigenous people from the Northeast region of the 
country, but specifically on a group that inhabits the southern coast of the state 
of Rio Grande do Norte. These affirm themselves of the ethnic group Potiguara 
and the locality that they inhabit is the Sagi / Trabanda, region of the municipality 
of Baia Formosa. Some cuts have been made in the construction of the search 
for the understanding of the Potiguara of Sagi / Trabanda. Once reflected on the 
networks of kinship, fundamental activation of legitimacy indenitarily and 
territorial, seeks to understand from this work plan the definitions of territoriality, 
identifying the spaces of memory. Thus a set of elements comes to give subsidy 
to think about the social organization of the group. These refer to the way spaces 
are understood, experienced, demarcated and the inference that such ways of 
understanding and living it generate for the community studied. 
 
Keywords: Territoriality. Ethnicity. Potiguaras. Memory. 
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TÍTULO: O USO DE ATOS DE SUPORTE DE EXCLAMAÇÃO EM ATOS DE 

FALA DE PEDIDO COMO ESTRATÉGIA DE CORTESIA EM LÍNGUA 

ESPANHOLA: ANÁLISE E DESCRIÇÃO 

Resumo 

 

O presente trabalho objetiva identificar e analisar atos de suporte de exclamação 
ligados a atos de fala de pedido e examinar como aqueles atos podem contribuir 
para a proteção da imagem do falante. Para isso foi feita investigação 
bibliográfica e foi analisado o corpus elaborado pelo Grupo de Pesquisa 
Pragmática (Inter)linguística, Cross-cultural e Intercultural da Universidade de 
São Paulo, na parte referente à comunidade de fala da Argentina. Foi identificado 
que os atos de suporte de exclamação podem manifestar estratégia de cortesia 
e, assim, contribuir para proteção de imagem dos interlocutores. Também foi 
observado que as partículas discursivas presentes nos atos estudados 
apresentam significado relevante no processo de interação comunicativa. 

 
 
Palavras-chave: Pragmática. Atos de fala. Cortesia. Pedido. Partículas 

discursivas. 

TITLE: THE USE OF EXCLAMATION SUPPORT ACTS CONNECTED TO 

REQUEST SPEECH ACTS AS A POLITENESS STRATEGY IN SPANISH: 

ANALYSIS AND DESCRIPTION 

Abstract 

 

This work’s purpose is to identify and analyze the exclamation support acts 
connected to request speech acts and check how those acts can contribute to 
the speaker’s face protection. To achieve this, a bibliographical research was 
made and we analyzed the corpus elaborated by the research group named 
Pragmática (Inter)linguística, Cross-cultural e Intercultural of the University of 
São Paulo, specifically when it comes to the Argentine speaking community. We 
noticed that the exclamation support acts can be understood as politeness 
strategy and, thus, a contribution to the interlocutors’ face protection. It was also 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2475 

 

observed that the discursive particles present on the analyzed acts has an 
important role in the communicative interaction development. 

 
 
Keywords: Pragmatics. Speech acts. Politeness. Request. Discursive particles. 
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TÍTULO: Preparação de bases de dados e implementação de rotinas para 

projeções populacionais em pequenas áreas. 

Resumo 

O presente trabalho apresenta uma proposta para projeções populacionais em 
pequenas áreas com base em técnicas demográficas e de estatística bayesiana 
espacial por sexo, idade para todos os municípios inseridos nas Unidades 
Federativas do Brasil e teve como objetivo a preparação de bases de dados, 
retirados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), dos Censos 
Demográficos de 1991, 2000 e 2010, projetando no período de 2010 para 2030 
através de rotinas criadas na linguagem de programação R (Linguagem e 
ambiente de desenvolvimento integrado para cálculos estatísticos e gráficos). 
Dessa forma, espera-se suavizar os cálculos dos diferentes fatores de 
crescimento das coortes pelo Método Duchesne. 
 
Palavras-chave: Projeções populacionais. Censos Demográficos. Fatores de 

Crescimento. 

TITLE: PREPARATION OF DATABASES AND IMPLEMENTATION OF 

ROUTINES FOR POPULATION PROJECTIONS IN SAMALL AREA 

Abstract 

The present paper presents a proposal for population projections in small areas 
based on demographic and Bayesian statistical techniques by sex, age for all 
municipalities inserted in the Federative Units of Brazil and had as objective the 
preparation of databases, taken from IBGE (Brazilian Institute of Geography and 
Statistics), Demographic Censuses of 1991, 2000 and 2010, projecting in the 
period of 2010 to 2030 through routines created in the programming language R 
(Language and integrated development environment for statistical calculations 
and graphs). Thus, it is expected to smooth the calculations of the different growth 
factors of the cohorts by the Duchesne Method. 
 
Keywords: Population projections. Population Census. Growth Factors. Counties. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SONO DE PROFESSORES DO 

ENSINO MÉDIO DA REGIÃO DO TRAIRI/RN 

Resumo 

 

Introdução: A falta de sono dos professores associado à sua baixa qualidade 
está intimamente relacionada com a sobrecarga de trabalho desses 
profissionais, que muitas vezes é devida ao trabalho em mais de uma instituição, 
com isso, promove o desenvolvimento de doenças e síndromes. Este trabalho 
tem o objetivo de avaliar a qualidade do sono dos professores do ensino médio 
da rede pública da região do Trairi/RN. Metodologia: Estudo do tipo transversal, 
caráter descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa. Para a coleta de 
dados, aplicaram-se dois questionários. Para obter as características do 
participante, utilizou-se a Ficha de Identificação do Participante. A qualidade do 
sono, usou-se o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP). Resultados: 
O tempo médio de docência observado foi de 15 ± 8 anos, e o tempo médio de 
docência na instituição da pesquisa foi de 8 ± 7 anos. Observou-se, também, 
que 24 atuam em uma escola, 32 em duas escolas e 4 em três. A pontuação 
global média obtida no IQSP equivaleu à 7,6 ± 3,4, classificando 69% dos 
professores com qualidade de sono ruim e 31% com qualidade boa. Conclusão: 
Os entrevistados apresentaram má qualidade de sono, dado ao estilo de vida 
estressante e a quantidade de empregos para alcançar estabilidade 
socioeconômica. 

 
 
Palavras-chave: Sono, sobrecarga, trabalho, professores, qualidade 

TITLE: EVALUATION OF THE SLEEP QUALITY OF TEACHERS OF THE 

MIDDLE SCHOOL OF THE REGION OF TRAIRI / RN 

Abstract 

Introduction: Teachers' lack of sleep associated with their poor quality is closely 
related to the workload of these professionals, which is often due to work in more 
than one institution, thus promoting the development of diseases and syndromes. 
This study aims to evaluate the sleep quality of high school teachers in the public 
network of the Trairi / RN region. Methodology: Cross-sectional study, 
descriptive-exploratory, with quantitative approach. For data collection, two 
questionnaires were applied. To obtain the characteristics of the participant, the 
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Participant Identification Card was used. Quality of sleep, the Pittsburgh Sleep 
Quality Index (IQSP) was used. Results: The average teaching time observed 
was 15 ± 8 years, and the average teaching time at the research institution was 
8 ± 7 years. It was also observed that 24 work in one school, 32 in two schools 
and four in three. The overall mean score obtained in the IQSP was 7.6 ± 3.4, 
classifying 69% of teachers with poor sleep quality and 31% with good quality. 
Conclusion: Respondents presented poor sleep quality, given the stressful 
lifestyle and the number of jobs to achieve socioeconomic stability. 
 
Keywords: Sleep, Overload, Work, Teachers, Quality 
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TÍTULO: Vivência de mulheres desempregadas no interior do estado: estratégia 

de sobrevivência, superação e significação do trabalho/desemprego 

Resumo 

O desemprego é um fenômeno orgânico no capitalismo e possui formas de 
manifestação diferenciada de acordo com alguns grupos sociais, como no caso 
das mulheres. Esta pesquisa objetivou investigar as vivências de mulheres 
desempregadas e residentes em cidades do interior. Foram entrevistadas 8 
mulheres com idades variável entre 18 e 42 anos, a maioria com ensino médio 
completo e apresentando tempo de demissão variável entre 1 e 10 meses. Além 
da história de vida laboral, a entrevista em profundidade focou em outros quatro 
eixos principais: significados do trabalho/desemprego, estratégias de 
enfrentamento e estratégias de sobrevivência. A análise do material produzido 
foi feita inspirada no Método Comparativo Constante. De um modo geral, os 
resultados indicaram que a história de vida laboral das mulheres entrevistadas é 
permeada pelo exercício de funções que exigem uma menor qualificação da 
mão-de-obra, corroborando o que a literatura indica como a divisão sexual do 
trabalho. A última experiência de trabalho foi vista de forma positiva e, os 
sentimentos em relação a esse momento podem ser resumidos em tristeza e 
felicidade. Tristeza pela ausência do salário no mês seguinte e felicidade pela 
sensação de dever cumprido. A maior parte das entrevistadas não se veem como 
pessoas desempregadas e não deixariam de trabalhar caso houvesse essa 
possibilidade, uma vez que o trabalho se apresenta como uma alternativa delas 
se sentirem vivas e, em constante movimento de superação. 
 
Palavras-chave: Desemprego. Mulheres. Vivências. Estratégias. 

TITLE: Experience of unemployed women in the northeast country side state: 

survival’s strategy, overcoming and signification of job /unemployment. 

Abstract 

Unemployment is a organic phenomenon in capitalism and it has different forms 
of manifestation according to some social groups, as in the case of women. This 
aimed to research investigate the experiences of unemployed women and 
address live in the country side area. Were interviewed Eight women aged 
varying between 18 to 42 years old, most of them completed high school 
education and showing a varying dismissal time between 1 and 10 months. 
Besides history of life at lab job, the questionnaire focused on four others main 
axes: the meanings of unemployment, the job’s meanings, facing ahead 
strategies and survival strategies. The material’s analysis produced was done 
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using the Constant Comparative Method. In general, the results indicated that the 
labor history of the women life interviewed is permeated by the exercise of 
functions that require a less qualification of the labor hand force, corroborating 
what the literature indicates as the sexual division of work. The last job’s 
experience was seen positively way, and the feelings about this moment can be 
summed up in sadness and happiness. Sadness about the absence salary of the 
next month and happiness for the sense of duty fulfilled. Most of the interviewees 
do not see themselves as unemployed people and would not stop working if there 
was this possibility, since once what the work presents itself as a alternative of 
them to feel alive and, in a constant overcoming movement. 
 
Keywords: Unemployment. Women. Experiences. Strategies. 
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TÍTULO: CIDADES SUSTENTÁVEIS E POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS 

NA CIDADE DE NATAL- Fase 2 

Resumo 

 

Tendo em vista o cenário de intensa urbanização e crescimento populacional 
exacerbado nas zonas urbanas, torna-se necessário incitar novos 
posicionamentos e quebrar velhos paradigmas presentes na forma de planejar o 
ordenamento urbano, identificando de maneira direta e conclusiva quais valores 
estão sendo postos, e que ações para erradicar os problemas socioambientais 
passaram a ser imprescindíveis para a gestão das cidades, uma vez que, 
alcança o patamar de sustentáveis, é uma pretensão necessária, já que, 
atualmente, são evidentes as consequências do desenvolvimento desenfreado 
e irresponsável. O presente artigo possui como centralidade, apresentar uma 
discussão teórica e exploratória a cerca de compreender os processos de 
desenvolvimento sustentável e crescimento urbano sob a perspectiva de 
adaptabilidade e resiliência do Município de Natal, relacionando a evolução das 
Políticas Públicas Ambientais presentes na Cidade, estabelecendo uma 
perspectiva de gestão e que características a torna sustentável. 

 
 
Palavras-chave: Urbanização, desenvolvimento sustentável, políticas públicas 

ambientai 

TITLE: SUSTAINABLE CITIES AND ENVIRONMENTAL PUBLIC POLICIES IN 

THE MUNICIPALITY OF NATAL 

Abstract 

 

Considering the scenario of intense urbanization and exacerbated population 
growth in urban areas, it is necessary to incite new positions and break old 
paradigms present in the way of planning urban planning, identifying directly and 
conclusively what values are being put, and actions to eradicate socio-
environmental problems became essential for the management of cities, since 
reaching the level of sustainable is a necessary pretension, since the 
consequences of unbridled and irresponsible development are evident today. 
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This article presents a theoretical and exploratory discussion about 
understanding the processes of sustainable development and urban growth from 
the perspective of adaptability and resilience of the Municipality of Natal, relating 
the evolution of the Environmental Public Policies present in the City, establishing 
a perspective and what characteristics make it sustainable. 

 
 
Keywords: Urbanization, sustainable development, environmental public policies. 
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TÍTULO: Sociedades de História da Educação na América Latina 

Resumo 

As sociedades de história da educação na América Latina se constituem como 
tema de pesquisa, o qual remete ao objetivo de mapear as sociedades nacionais 
destinadas ao estudo no campo da história da educação e os seus dispositivos 
de difusão do conhecimento na América Latina. O entendimento de campo 
científico de Bourdieu (1983) que o apresenta como espaço social, é base para 
nossa análise. Esta pesquisa é exploratória e metodologicamente fizemos uso 
da internet como local e instrumento de pesquisa. Mapeamos sete sociedades 
de HIstória da Educação na América Latina, dessas 3 foram criadas na década 
de 1990 e 4 na primeira década do século XXI. As sociedades latino-americanas 
possuem periódicos vinculados e organizam congressos temáticos. Concluímos 
que o campo da História da Educação na América Latina se configurou pela 
associação de pesquisadores em entidades científicas e os meios de difusão 
vinculados a estas instituições, a saber: congressos e revistas científicas. 
 
Palavras-chave: História da educação. América latina. Sociedades científicas. 

TITLE: HISTORY SOCIETIES OF LATIN AMERICA EDUCATION 

Abstract 

The history societies of education in Latin America are a research topic, which 
refers to the objective of mapping the national societies destined to study in the 
field of the history of education and its devices for the diffusion of knowledge in 
Latin America. Bourdieu's (1983) understanding of the scientific field that resents 
it as a social space is the basis for our analysis. This research is exploratory and 
methodologically we made use of the internet as a place and research instrument. 
We map seven societies of Education in Latin America, of which 3 were created 
in the 1990s and 4 in the first decade of the 21st century. Latin American societies 
have linked periodicals and organize themed congresses. We conclude that the 
field of History of Education in Latin America was configured by the association 
of researchers in scientific entities and the means of diffusion linked to these 
institutions, namely: congresses and scientific journals. 
 
Keywords: History of education. Latin America. Scientific Societies 
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TÍTULO: Representação social da água para agricultores da região do Trairí/RN 

Resumo 

Este trabalho tem como premissa investigar e conhecer, a partir dos discursos 
dos agricultores, a representação da água nas suas vidas, bem como a 
importância da água para a profissão, tendo em vista que é recurso necessário 
para o cultivo de plantações. Para isso, tomaremos como base o conceito de 
representação social desenvolvido por Moscovici. Como estratégia de coleta de 
dados utilizaremos entrevistas e, posteriormente, a condução de grupos focais 
para conhecer e debater os aspectos que surgirem a partir das entrevistas 
realizadas. 

 
Palavras-chave: Palavras-Chave: água, representação social, e agricultores. 

TITLE: Social representation of water for farmers in the region of Trairí / RN 

Abstract 

 
This work has as premise to investigate and to know, from the discourses of the 
farmers, the representation of the water in their lives, as well as the importance 
of the water for the profession, considering that it is necessary resource for the 
cultivation of plantations. For this, we will take as a base the concept of social 
representation developed by Moscovici. As a data collection strategy, we will use 
interviews and, later, the conduction of focus groups to know and discuss the 
aspects that arise from the interviews conducted. 
 
Keywords: water, social representation, and farmers 
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TÍTULO: Projeto: Experiência da doença de pessoas com doenças crônicas: 

implicações para o cuidado 

Resumo 

Doenças Crônicas são doenças que apresentam início gradual, com duração 
longa ou incerta que, em geral, apresentam múltiplas causas, cujo tratamento 
usualmente não leva à cura que, no entanto, envolve mudanças de estilo de vida 
em um processo de cuidado contínuo. A pesquisa terá como alvo de estudo o 
HIV-Aids, condição escolhida devido a complexidade e individualidade como 
questão de saúde e sua interferência na qualidade de vida dos indivíduos, o que 
os torna, usualmente, grandes usuários dos serviços de ofertados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). Diante disso, pretende-se inserir a técnica narrativa de 
experiência da doença, que possibilita ao paciente falar sobre sua condição de 
saúde, o que pode contribuir para ampliar a percepção dos alunos acerca da 
pessoa doente, no contexto da graduação, contribuindo para um atendimento 
integral e integrado. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, de caráter 
exploratório acerca das percepções e interpretações do paciente com doenças 
crônicas, além das competências de comunicação em saúde no diagnóstico de 
tais problemas de saúde. A investigação ora proposta poderá promover um 
conhecimento mais integrado da dimensão psicossocial ao ensino e às práticas 
em saúde, buscando, entretanto, ampliar a percepção dos estudantes no que se 
refere aos aspectos psicossociais de uma pessoa com doença crônica. 
 
Palavras-chave: Experiência da doença; Narrativas; Doença Crônica; Cuidado 

em Saúde. 

TITLE: Project:Experience of the disease of people with chronic diseases: 

implications for care 

Abstract 

Chronic Diseases Early, Long-Term or Disability Diseases, In general, Fostering 
Fines for Weeks, What Usually Does Not Bring to Cure, However, Changing 
Lifestyle Changes in a Continuous Care Process. A study is aimed at studying 
HIV-AIDS, the situation is eliminated by individuality as a health issue and its 
interference in the quality of life of individuals, which makes them, usually, the 
large users of the system's health services Unified Health System (SUS). In view 
of this, we intend to insert a narrative technique of experience of the disease, 
which enables the patient to talk about their health condition, which can contribute 
to integral and integrated climbing. It is a qualitative, descriptive, exploratory 
study about the perceptions and interpretations of the patient with the chronicles, 
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besides the communication skills in health and the diagnosis of such health 
problems. The research or presentation aims to promote a deeper understanding 
of the psychosocial aspects of teaching and the psychosocial practices of a 
person with chronic illness. 
 
Keywords: Disease experience; Narratives; Chronic disease; Health Care. 
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TÍTULO: Acompanhamento dos flagranteados 

Resumo 

 

Pela definição do CNJ - Conselho Nacional de Justiça, a Audiência de Custódia 
trata-se da apresentação do autuado preso em flagrante delito perante um juiz, 
permitindo-lhes o contato pessoal, de modo a assegurar o respeito aos direitos 
fundamentais da pessoa submetida à prisão. Decorre da aplicação dos Tratados 
de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil. Na prática, no prazo de 24 horas, 
ele será entrevistado, pessoalmente, pelo juiz, que poderá relaxar a prisão, 
conceder liberdade provisória com ou sem fiança, substituir a prisão em flagrante 
por medidas cautelares diversas ou converter a prisão em preventiva. 

 

Com o objetivo de entender o fenômeno do Populismo Punitivo e para a 
compreensão da implementação e efeitos não esperados de políticas públicas, 
realizamos o acompanhamento dos flagranteados como parte da pesquisa de 
Acompanhamento e Análise das Audiências de Custódia em Natal (RN), no 
período de agosto de 2017 a julho de 2018. Nesse período foram acompanhadas 
74 audiências. Além da aplicação do questionário estruturado que traça o perfil 
do flagranteado, utilizamos como ferramenta de apoio, o diário de campo, com 
as anotações detalhadas para, posteriormente, analisar o impacto das 
audiências na garantia de direitos, no combate a tortura e maus-tratos e no uso 
arbitrário e abusivo da prisão provisória e observar a existência de uma 
correlação entre o sujeito e a medida adotada. 

 
 
Palavras-chave: Audiência de Custódia. Rio Grande do Norte. Sistema Prisional 

TITLE: 32/5000Follow up of the flagranteados 

Abstract 

 

By definition of the CNJ - National Council of Justice, the Custody Hearing deals 
with the presentation of the accused prisoner in flagrante delicto before a judge, 
allowing them personal contact, so as to ensure respect for the fundamental 
rights of the person under arrest . It follows from the application of the Human 
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Rights Treaties ratified by Brazil. In practice, within 24 hours, he will be personally 
interviewed by the judge, who can relax the prison, grant provisional release with 
or without bail, replace the prison in flagrante by several precautionary measures 
or convert the prison into preventive. 

 

In order to understand the phenomenon of the Punitive Populism and to 
understand the implementation and unexpected effects of public policies, we 
monitored the flagranteates as part of the follow-up and analysis of the Custody 
Hearings in Natal (RN) in the August 2017 to July 2018. During this period, 74 
audiences were monitored. In addition to the application of the structured 
questionnaire that traces the profile of the flagranteado, we used as a support 
tool the field diary, with the detailed annotations to later analyze the impact of the 
audiences in guaranteeing rights, in the fight against torture and ill-treatment and 
in the arbitrary and abusive use of the provisional arrest and to observe the 
existence of a correlation between the subject and the adopted measure. 

 
 
Keywords: Custody Hearing. Large northern river. Prison System 
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TÍTULO: DO AÇUDE À CIDADE: A ORIGEM DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN 

NA TRILHA DAS “OBRAS CONTRA AS SECAS” (1920-1929) 

Resumo 

A estreita relação entre o Açude Público de Cruzeta e a cidade homônima, 
evidenciada pela crise hídrica atual, remonta o período da construção do 
reservatório pela Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS). Esse 
momento se insere em um contexto maior, que se equaciona pelas ações de 
modernização do país com a maior atenção dada aos problemas nacionais e, 
em nível local, pelos anseios de ascensão e domínio das elites sobre a futura 
cidade: seu potencial hídrico e locacional. Diante disso, questiona-se: como o 
surgimento e desenvolvimento de Cruzeta se relacionam às ações de 
dinamização da atividade agrícola e aproveitamento da localização estratégica 
para articulação da região do Seridó? Assim, o objetivo do presente trabalho 
consiste em depreender a participação do contexto socioeconômico-político e 
técnico que envolveu a construção do açude na produção do espaço do 
município e da cidade-sede. Para tanto, orientados pelo conceito de produção 
do espaço, realizou-se a revisão bibliográfica apoiando em discussões de 
diversos autores sobre a questão em abordagens e escalas diferentes. Tais 
aportes fundamentaram a análise empírica dos diagnósticos técnicos e 
governamentais da Inspetoria – estrutura normativa, dados orçamentários e de 
desenvolvimento das obras. O espaço e sociedade cruzetenses se estruturam 
na própria construção do açude, nas estratégias da elite e no anseio de 
modernização nacional, em que suas características geográficas foram fator 
preponderante. 

 
Palavras-chave: Produção do Espaço; Estruturação do Território; IFOCS; Seridó. 

TITLE: FROM AÇUDE TO THE CITY: AN ORIGIN OF THE MUNICIPALITY OF 

CRUZETA / RN ON THE TRAIL OF THE "WORKS AGAINST DRY" (1920-1929) 

Abstract 

The close relationship between Açude Público de Cruzeta and the city of the 
same name, evidenced by the current water crisis, dates back to the construction 
of the reservoir by the IFOCS. This moment is inserted in a larger context, which 
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is equated by the actions of modernization of the country with the greatest 
attention given to national problems and, at the local level, by the yearnings of 
rise and domination of the elites in the future city: its hydric and locational 
potential . But how the emergence and development of Cruzeta are related to the 
actions of dynamization of the agricultural activity and use of the strategic location 
for articulation of the Seridó region? Thus, the objective of the present work is to 
understand the participation of the socioeconomic-political and technical context 
that involved the construction of the dam in the production of the space of the 
municipality and the host city. Guided by the concept of space production, a 
bibliographical review was carried out, supporting the discussions of several 
authors on different approaches and scales. These contributions were based on 
the empirical analysis of the technical and governmental diagnoses of the 
province - normative structure, budget data and development of the works. The 
space and society of Cruzeta are structured in the very construction of the dam, 
in the strategies of the elite and in the yearning for national modernization, in 
which its geographical elements were an important factor. 
 
Keywords: Production of Space; Estruturation of the Territory; IFOCS; Seridó. 
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TÍTULO: A semiotização da (não) assunção da responsabilidade enunciativa no 

discurso jurídico: um estudo em sentenças judiciais oriundas da Região Norte. 

Resumo 

 

O referido plano de trabalho tem por escopo estudar a semiotização da (não) 
assunção da responsabilidade enunciativa (ADAM, 2011; GUENTCHÉVA, 1996, 
2011) em sentenças provenientes do Norte do Brasil e faz parte de uma pesquisa 
maior que busca estudar o referido fenômeno em sentenças das cinco regiões 
brasileiras. Dada a complexidade do tema e do corpus, optamos por desenvolver 
a pesquisa em cinco planos de trabalho, cada um buscando dar conta de uma 
região. Solicitamos a renovação do referido projeto, logo de seus planos, por se 
tratar de um corpus muito grande e extremamente complexo, requerendo mais 
tempo para uma análise mais qualitativa. Destacamos que tivemos dificuldade 
em coletar o corpus, uma vez que comarcas de algumas cidades brasileiras não 
disponibilizam suas sentenças online, fazendo com que demorássemos mais do 
que o esperado na coleta do corpus. 

 
 
Palavras-chave: Análise Textual dos Discursos; Responsabilidade enunciativa; 

Sentença 

TITLE: A semiotização da (não) assunção da responsabilidade enunciativa no 

discurso jurídico: um estudo em sentenças judiciais oriundas da Região Norte. 

Abstract 

O referido plano de trabalho tem por escopo estudar a semiotização da (não) 
assunção da responsabilidade enunciativa (ADAM, 2011; GUENTCHÉVA, 1996, 
2011) em sentenças provenientes do Norte do Brasil e faz parte de uma pesquisa 
maior que busca estudar o referido fenômeno em sentenças das cinco regiões 
brasileiras. Dada a complexidade do tema e do corpus, optamos por desenvolver 
a pesquisa em cinco planos de trabalho, cada um buscando dar conta de uma 
região. Solicitamos a renovação do referido projeto, logo de seus planos, por se 
tratar de um corpus muito grande e extremamente complexo, requerendo mais 
tempo para uma análise mais qualitativa. Destacamos que tivemos dificuldade 
em coletar o corpus, uma vez que comarcas de algumas cidades brasileiras não 
disponibilizam suas sentenças online, fazendo com que demorássemos mais do 
que o esperado na coleta do corpus. 
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Keywords: Análise Textual dos Discursos; Responsabilidade enunciativa; 

Sentença 
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TÍTULO: A paisagem geográfica, múltiplas escalas e a possibilidade do exercício 

de uma “inteligência espacial”. 

Resumo 

 

A percepção da paisagem no enredo do ensino da Geografia possibilita o 
exercício de uma “inteligência espacial”, assim, a paisagem pode ser 
compreendida como uma representação cultural e social, levando em 
consideração que uma estratégia fundamental para a leitura da paisagem é a 
observação. O ensino da Geografia e de outras disciplinas se limita, na maioria 
das vezes, ao disposto no material didático ou texto científico, os quais 
necessitam de uma aproximação com a realidade do aluno. Visando a 
importância da cartografia como uma prática educativa para o ensino da 
paisagem onde o aluno pode trazer as suas vivências para a sala de aula, 
portanto a representação cartográfica poderá ser utilizada para ampliar a 
habilidade dos alunos na leitura do espaço na medida em que a paisagem pode 
ser recortada e representada de diferentes formas, auxiliando, seja como 
representação já pronta ou ainda por ser elaborada da paisagem. 

 
 
Palavras-chave: Ensino. Geografia. Paisagem. Cartografia. 

TITLE: The geographical landscape, multiple scales and the possibility of the 

exercise of a "spatial intelligence". 

Abstract 

 

The perception of the landscape in the teaching of Geography allows the exercise 
of a "spatial intelligence". The landscape can be understood as a cultural and 
social representation. Taking into consideration that a key strategy for reading 
the landscape is observation. The teaching of Geography and other disciplines is 
limited, in most cases, to the provisions of the didactic material or scientific text, 
which require an approximation with the reality of the student. It is aimed at the 
importance of cartography as an educational practice for the teaching of the 
landscape where the student can bring their experiences to the classroom, so the 
cartographic representation can be used to increase the students' ability to read 
the space insofar as the landscape can be cropped and represented in different 
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ways, helping, either as a representation ready or still being drawn from the 
landscape. 

 
 
Keywords: Teaching. Geography. Landscape. Cartography. 
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TÍTULO: Hierarquia e democracia: igrejas e espaço público em Felipe Camarão 

(Natal/RN) 

Resumo 

No ano de 2003, através de um projeto chamado “Religião e Sociedade no Novo 
Milênio – Novas Configurações", que vislumbrava a dimensão religiosa na cidade 
de Natal, se pode perceber que este era um campo fértil para estudar a relação 
de igrejas e sociedade. Nessa pesquisa de 2003, se detectou que no bairro de 
Felipe camarão foi o bairro que, mais tinha igrejas em natal. Então, se viu a 
necessidade de estudar essa comunidade nos mais diferentes aspectos. A 
primeira no ano de 2006 com o foco entre igrejas e violência, e em 2011 o foco 
foi à igreja e presença publica.A pesquisa completou em 2016, 10 anos, e nos 
interessou muito aplicar a mesma metodologia, sob a direção do mesmo 
pesquisador. Através de uma década de pesquisa no bairro, tivemos uma 
compreensão privilegiada de um fenômeno religioso de imenso impacto social 
que é o crescimento do número de igrejas evangélicas nas periferias urbanas 
das cidades do Nordeste, e provavelmente das demais regiões brasileiras. Em 
Felipe Camarão, nesse período, o número de igrejas praticamente triplicou (140 
igrejas). Na pesquisa de 2016, dirigimos nossa atenção à questão da hierarquia 
no âmbito das igrejas, e o quanto essa questão reflete e intercambia com a 
construção da democracia e da cidadania na sociedade. Devido à abrangência 
e profundidade de campo da pesquisa, o registro fotográfico de cada igreja, como 
foi feito desde 2006, e no contato direto com os agentes religiosos de cada igreja. 
 
Palavras-chave: Felipe Camarão, Hierarquia, cidadania, Igrejas Evangélicas. 

TITLE: Hierarchies and Democracy: Churches and Public space in Felipe 

Camarão (Natal/RN) 

Abstract 

In the year of 2003, through a project entitled “Religion and Society in the New 
Millennium – New Configurations”, that was about the religious dimensions in 
Natal, it was possible to realize that the relation church society in Natal was a rich 
field of studies. This 2003 survey pointed out that Felipe Camarão neighborhood 
had the highest number of evangelical churches in Natal. This community was 
the focus of several researchers since then. In 2006, the theme was the relation 
between churches and violence. In 2011, the public presence of the evangelical 
churches and 2016, when the research completed 10 years, the same technic of 
survey was utilized in order to give a privileged comprehension of a religious 
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movement with a great social impact in the urban peripheries of northeast Bazile 
cities and probably in the entire country. Those churches have had a tremendous 
grown in number during those ten years reaching three times its number in ten 
years (more than 140). In the 2016 research, we drive our attention to the aspect 
of hierarchy inside churches, and how this question reflects and exchanges with 
construction of democracy and citizenship in the society. Due to the depth and 
breadth of the research field, it was extremely need the support of scholarship 
holders, in the photographic register of each church, as it was done since 2006 
and with the direct contact with the religious agents of each church. 

 
Keywords: Felipe Camarão, Hierarchy, Citizenship, Evangelical Churches. 
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TÍTULO: A semiotização da (não) assunção da responsabilidade enunciativa no 

discurso jurídico: um estudo em sentenças judiciais oriundas da Região Sul. 

Resumo 

 

O referido plano de trabalho tem por escopo estudar a semiotização da (não) 
assunção da responsabilidade enunciativa (ADAM, 2011; GUENTCHÉVA, 1996, 
2011) em sentenças provenientes do Sul do Brasil e faz parte de uma pesquisa 
maior que busca estudar o referido fenômeno em sentenças das cinco regiões 
brasileiras. Dada a complexidade do tema e do corpus, optamos por desenvolver 
a pesquisa em cinco planos de trabalho, cada um buscando dar conta de uma 
região. Solicitamos a renovação do referido projeto, logo de seus planos, por se 
tratar de um corpus muito grande e extremamente complexo, requerendo mais 
tempo para uma análise mais qualitativa. Destacamos que tivemos dificuldade 
em coletar o corpus, uma vez que comarcas de algumas cidades brasileiras não 
disponibilizam suas sentenças online, fazendo com que demorássemos mais do 
que o esperado na coleta do corpus 

 
 
Palavras-chave: Análise Textual dos Discursos; Responsabilidade Enunciativa; 

Sentença 

TITLE: A semiotização da (não) assunção da responsabilidade enunciativa no 

discurso jurídico: um estudo em sentenças judiciais oriundas da Região Sul. 

Abstract 

 

O referido plano de trabalho tem por escopo estudar a semiotização da (não) 
assunção da responsabilidade enunciativa (ADAM, 2011; GUENTCHÉVA, 1996, 
2011) em sentenças provenientes do Sul do Brasil e faz parte de uma pesquisa 
maior que busca estudar o referido fenômeno em sentenças das cinco regiões 
brasileiras. Dada a complexidade do tema e do corpus, optamos por desenvolver 
a pesquisa em cinco planos de trabalho, cada um buscando dar conta de uma 
região. Solicitamos a renovação do referido projeto, logo de seus planos, por se 
tratar de um corpus muito grande e extremamente complexo, requerendo mais 
tempo para uma análise mais qualitativa. Destacamos que tivemos dificuldade 
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em coletar o corpus, uma vez que comarcas de algumas cidades brasileiras não 
disponibilizam suas sentenças online, fazendo com que demorássemos mais do 
que o esperado na coleta do corpus 

 
 
Keywords: Análise Textual dos Discursos; Responsabilidade Enunciativa; 

Sentença 
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE CONTEXTO DE TRABALHO E SONOLÊNCIA 

DIURNA DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO DA REGIÃO DO TRAIRI/RN 

Resumo 

 

Introdução: O professor desempenha um trabalho de extrema importância, 
necessitando estar cada vez mais presente no planejamento de atividades 
escolares e atividades direcionadas a comunidade, o que exige cada vez mais 
tempo de dedicação para desenvolver seu papel de forma efetiva. Metodologia: 
Trata-se de estudo transversal do tipo descritivo exploratório, com abordagem 
quantitativa, realizado com professores de escolas estaduais de cidades da 
região do Trairi/RN. Resultados e discussão: 49,18% dos profissionais 
apresentaram sonolência excessiva (SE) Considerações finais: Faz-se 
necessário refletir e buscar melhorias para o contexto de trabalho desses 
profissionais, tendo em vista o importante papel que desempenha na sociedade. 

 
 
Palavras-chave: Docente; Sonolência; Sono. 

TITLE: Realation between work context and excessive sleepiness of teachers of 

middle school from region of Trairi/RN 

Abstract 

 

Introduction: The teacher plays a work of extreme importance, needing to be 
increasingly present in the planning of school activities and activities directed to 
the community, which requires more and more time of dedication to develop its 
role effectively. Methodology: This is a cross-sectional exploratory descriptive 
study, with a quantitative approach, carried out with teachers from state schools 
of cities in the region of Trairi/RN. Results and discussion: 49.18% of the 
professionals presented excessive sleepiness (SE). Final considerations: It is 
necessary to reflect and seek improvements for the work context of these 
professionals, considering their important role in society. 
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Keywords: Teacher; Somnolence; Sleep. 
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TÍTULO: Reprodução do preconceito e violação dos direitos LGBT na cidade de 

Natal e o papel politico das esquerdas 

Resumo 

 

Este plano de trabalho está vinculado à pesquisa “Esquerda e Diversidade 
Sexual no Brasil”, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Trabalho, Ética e 
Direitos (GEPTED) e pelo Grupo de Estudos e Pesquisa Questão sócio 
ambiental-urbano-rural, Trabalho e Movimentos Sociais e Serviço Social 
(QTEMOSS), que desenvolve pesquisas e atividades que estimulam reflexões 
acerca das expressões da diversidade humana pela análise da categoria da 
totalidadesocial, centrando o debate na diversidade sexual e, assim, nos sujeitos 
LGBT, compreendendo a reprodução de preconceito nessa sociedade de 
classes e o papel político das esquerdas. A produção e reprodução do 
preconceito contra essa parte da população se efetiva de tal maneira que são 
negados seus direitos mais básicos. A ideologia burguesa conservadora reforça, 
diariamente, papeis de homens e mulheres heterossexuais que constituem a 
família monogâmica, operando barreiras à individualidade e à subjetividade de 
cada um. Nesse contexto de negação de identidade e de discriminação social, 
vale pensar quais ferramentas de articulação a esquerda brasileira vem traçando 
e incorporando em sua agenda partidária e dos movimentos sociais, para 
apreender a importância da luta LGBT em articulação à luta pela superação da 
sociedade capitalista, patriarcal e racista. 

 
 
Palavras-chave: Diversidade Sexual;LGBTfobia;Movimentos 

Sociais;Preconceito;Esquerdas. 

TITLE: Reproduction of prejudice and violation of LGBT rights in Natal/RN and 

the role of the Lefts. 

Abstract 

This work plan is associated to the research "Esquerda e Diversidade Sexual no 
Brasil", developed by the "Grupo de Pesquisa em Trabalho, Ética e Direitos 
(GEPTED)", and by the "Grupo de Estudos e Pesquisa Questão sócio ambiental-
urbano-rural, Trabalho e Movimentos Sociais e Serviço Social (QTEMOSS)", 
which is being carried out through research and activities that foster reflections 
about the expressions of human diversity by the analysis of the social totality 
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category, focusing on the debate on sexual diversity, and, thus, on LGBT 
individuals, encompassing the reproduction of the prejudice in this class society 
and the political role of the Lefts. The production and the reproduction of prejudice 
against this part of the population occur in a way that denies their very basic 
rights. The conservative bourgeoise ideology reinforces, on a daily basis, the 
roles of heterosexual men and women that comprise the monogamic family, 
imposing constraints on one's individuality and subjectivity. In this context of 
denial of identity and of social discrimination, it is worth thinking which 
coordination tools the brazilian Left has been using and incorporating to its 
agenda and to the one of the social movements, in order to understand the 
importance of the LGBT struggle attached to the fight to overcome the racist 
capitalist society 
 
Keywords: Sexual diversity;LGBTphobia;Social Movements;Prejudice;Left 
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TÍTULO: ARQUITETURA E ESPETÁCULO URBANO 

Resumo 

As mudanças na lógica do planejamento urbano a partir do final do séc. XX, bem 
como em outros setores da sociedade, levaram ao cenário de desenvolvimento 
da Arquitetura Contemporânea, marcada pela aplicação de tecnologias e por 
singularidades, e, em muitos casos, por extravagâncias, com o intuito de tentar 
criar ícones urbanos. No entanto, até hoje não existe no meio acadêmico um 
consenso quanto ao que é exatamente essa arquitetura, como ela se define, 
classifica ou, mesmo, se denomina. Nesse trabalho, buscamos explorar a 
bibliografia existente sobre o assunto para entender como se dão essas 
discussões ao redor do mundo e, posteriormente, aplicá-las ao contexto local. O 
objetivo principal do estudo aqui apresentado é revelar o que é arquitetura 
contemporânea no âmbito da cidade de Natal e de sua Região Metropolitana. 
Como essa arquitetura contemporânea se manifesta nesse contexto? Que 
características ela absorve e como as adapta? Quais são as principais obras 
expoentes? Quem são os arquitetos que as projetam e como o fazem? Quando 
elas foram produzidas? Para isso, foram escolhidos 38 edifícios que se destacam 
no espaço urbano natalense e apresentam linguagem contemporânea. Em 
seguida, foi preenchida uma planilha com as principais informações sobre cada 
um desses edifícios. Identificados os arquitetos de cada obra, a pesquisa 
encontra-se agora na fase de entrevistas com cada um destes profissionais, com 
o intuito de coletar informações para o desenvolvimento da pesquisa 
 
Palavras-chave: Arquitetura Contemporânea, Teoria da Arquitetura, Arquitetura 

de Natal 

TITLE: Architecture and Urban Spectacle 

Abstract 

The changes in the logic of urban planning from the end of the 20th century to 
our days, as well as in other sectors of society, led to the development of 
contemporary architecture. This “style” evident for its singularities, extravagances 
and applied technologies in order to create urban icons. However, until this day 
there is no academic consensus recording what exactly this architecture is, how 
is it defined, classified, or even called. In this work, we initially sought to explore 
the existing bibliography on the subject to understand how these discussions take 
place around the world, and then apply them to the local context. The main goal 
of the study here presented is to reveal what is contemporary architecture within 
the city of Natal and Metropolitan Region. How does this contemporary 
architecture manifest itself in this context? What characteristics does it absorb 
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and how is it adapted? What are its mains works? Who are the architects who 
design them and how did they do it? When were they produced? For this purpose, 
were chosen buildings that present a contemporary language and stand out in 
this specific urban space. Next, was putted together a list filled with the main 
information of each one of these buildings. Once the architects of each work have 
been identified, the research is now in the interviews phase with each one of 
these professionals, to collect information for answering the previously mentioned 
questions. 
 
Keywords: Contemporary Architecture, Iconic Buildings, Architecture from Natal 
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TÍTULO: VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

E ENERGIAS RENOVÁVEIS: ATUALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA, TENDÊNCIAS 

E ESTUDOS – FASE 1 

Resumo 

 

A pesquisa de Vulnerabilidade Socioambiental, Mudanças Climáticas e Energias 
Renováveis: Atualização Bibliográfica, Tendências e Estudos – Fase 1, realiza 
um estudo que possibilita acompanhar os estudos sobre vulnerabilidade 
socioambiental e sua relação com as mudanças climáticas e as energias 
renováveis em termos de produção teórica e aplicada. Além de proporcionar uma 
maior reflexão acerca da temática ambiental e, também, uma maior reflexão 
sobre a relação da natureza com a sociedade. No âmbito deste estudo, foi 
desenvolvido uma pesquisa bibliográfica que utilizou os periódicos e jornais de 
grande circulação na cidade de Natal, RN. Foi programado para sua primeira 
fase, um levantamento bibliográfico sobre a literatura e estudos teóricos que 
discutam vulnerabilidade e suas dimensões, com o objetivo de compreender a 
vulnerabilidade socioambiental, suas causas e consequências para a natureza, 
o ambiente urbano e na qualidade de vida das pessoas e, com isso, fazer uma 
relação entre vulnerabilidade socioambiental com as mudanças climáticas e as 
energias renováveis. 

 
 
Palavras-chave: Vulnerabilidade, energias, ambiente, sociedade 

TITLE: SOCIO-ENVIRONMENTAL VULNERABILITY, CLIMATE CHANGE AND 

RENEWABLE ENERGY: BIBLIOGRAPHIC UPDATE, TRENDS AND STUDIES 

- PHASE 1 

Abstract 

 

The research on Socioenvironmental Vulnerability, Climate Change and 
Renewable Energies: Bibliographic Update, Trends and Studies - Phase 1, 
carries out a study that allows to follow the studies on socio-environmental 
vulnerability and its relation with climate change and renewable energies in terms 
of theoretical and applied. In addition to providing greater reflection on the 
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environmental theme and also a greater reflection on the relationship between 
nature and society. In the scope of this study, a bibliographical research was 
developed that used periodicals and newspapers of great circulation in the city of 
Natal, RN. A bibliographic survey on literature and theoretical studies discussing 
vulnerability and its dimensions was programmed for its first phase, with the 
objective of understanding social and environmental vulnerability, its causes and 
consequences for nature, the urban environment and people's quality of life and, 
with that, to make a relation between socio-environmental vulnerability with 
climate change and renewable energies. 

 
 
Keywords: Vulnerability, energies, environment, society 
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TÍTULO: Transformações na cultura popular e no meio ambiente: o processo de 

extinção da fauna fantástica e dos entes sobrenaturais no Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

A cultura é um fator inerente ao ser humano e às sociedades, influenciando direta 
e indiretamente os comportamentos e a psicologia coletiva dos povos. Ela 
também interage de forma bastante concisa com o meio ambiente, dessa 
maneira atribuindo imagens, significações e pensamentos ao mesmo. É nesse 
sentido que se pode perceber a importância da riqueza cultural como um 
fenômeno, também, ligado à preservação do meio. O presente projeto de 
pesquisa tem como pressuposto observar e analisar o fenômeno de 
desaparecimento de uma tradição cultural rica no estado, tida muitas vezes como 
eixo principal de fomentação do imaginário e que na medida que a modernidade 
avança ela gradativamente se perde na história, nas florestas, na memória e 
mentalidade das comunidades. Se fundamenta na existência de uma gama de 
seres fantásticos, dos quais muitos influenciavam diretamente a vida, o 
comportamento e as percepções das comunidades em que sua presença se 
dava como estabelecida. Desde meados da década de 40 até os dias atuais tem 
se falado de transformações culturais sutis, mas profundas, que vêm mudando 
gradativamente essa antiga realidade e tradição, que se fixava como um dos 
pilares principais nos costumes e que agora desaparecem de forma obsoleta. O 
projeto foca na constatação no fenômeno da extinção e busca verificar a 
intensidade da vigência atual no imaginário popular dos mitos, lendas e seres 
que eram figuras chave no rico universo da cultura popular apenas poucas 
décadas atrás. 

 
 
Palavras-chave: Cultura Popular. História Oral. Imaginário Popular. Meio 

Ambiente 

TITLE: Cultura Popular. História Oral. Imaginário Popular. Meio Ambiente 

Abstract 

The culture is an inherent factor to the human being and the societies, influencing 
direct and indirectly the behaviors and the collective psychology of the people. 
She also interacts in a quite concise way with the environment, in that way 
attributing images, significances and thoughts to the same. It is in that sense that 
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one can notice the importance of the cultural wealth as a phenomenon, also, 
linked to the preservation of the middle. The present research project has as 
presupposition to observe and to analyze the phenomenon of disappearance of 
a rich cultural tradition in the state, had a lot of times as main axis of fomentation 
of the imaginary and that in the measure that the modernity moves forward she 
gradually gets lost in the history, in the forests, in the memory and the 
communities' mentality. It is based in the existence of a range of fantastic beings, 
of which many influenced the life, the behavior and the communities' perceptions 
directly in that his presence felt as established. From middles of the decade of 40 
to the current days has if spoken of subtle, but deep cultural transformations, that 
are changing that old reality and tradition, that noticed as one of the main pillars 
in the habits gradually and that now disappear in an obsolete way. The project 
seal in the verification in the phenomenon of the extinction and search to verify 
the intensity of the current validity in the imaginary popular of the myths, legends 
and beings that were just illustrations 
 
Keywords: Popular culture. Oral history. Imaginary Popular. Environment. 
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TÍTULO: Análises parciais dos resultados da PMAQ do distrito Norte II em Natal 

Resumo 

O presente artigo tem o objetivo de apresentar resultados parciais do plano de 
trabalho vinculado à pesquisa intitulada “A atenção primária e o direito a saúde 
em Natal-RN”, sob a orientação da DrªEdla Hoffmann. Traz a perspectiva de 
saúde como direito universal, equânime e integral sendo responsabilidade do 
governo perante a população,formalmente instituída na Constituição Federal de 
1988 e no Sistema Único de Saúde (SUS). Produto da Reforma Sanitária 
Brasileira que questiona a relação saúde-doença de forma a levar em 
consideração a determinação social da saúde. A pesquisa enfatiza atenção 
básica como primeiro nível de atenção e principal porta de entrada para o acesso 
a saúde, já que ela dialoga melhor com a comunidade entendendo suas 
principais dificuldades e características do território. Trata de uma pesquisa de 
enfoque misto, articulando dados qualitativos e quantitativos, de campo e 
documental que se norteia pelo método crítico-dialético. Esse artigo apresenta 
resultados da análise documental realizada nos Relatórios do Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAQ-AB, 
relacionados às unidades de saúde do distrito sanitário Norte II. Os resultados 
apontaram que há dificuldades nos atendimentos odontológicos e nos exames 
para a prevenção do câncer de colo de útero, porém em outras demandas como 
a educação permanente e auto avaliação os resultados foram satisfatórios. 

 
Palavras-chave: Atenção Básica. Saúde. Pesquisa. 

TITLE: Partial analyzes of the PMAQ results of the northern district II in Natal. 

Abstract 

This article aims to present partial results of the work plan linked to the research 
entitled "Primary care and the right to health in Natal-RN", under the guidance of 
Dr. Edd Hoffmann. It brings the perspective of health as a universal, equitable 
and integral right being the responsibility of the government before the population, 
formally instituted in the Federal Constitution of 1988 and the Unified Health 
System (SUS). Product of the Brazilian Sanitary Reform that questions the 
health-disease relationship in order to take into account the social determination 
of health. The research emphasizes basic attention as the first level of attention 
and the main gateway to health access, since it dialogues better with the 
community, understanding its main difficulties and characteristics of the territory. 
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It deals with a mixed-focus research, articulating qualitative and quantitative data, 
field and documentary that is guided by the critical-dialectical method. This article 
presents results of the documentary analysis carried out in the Reports of the 
National Program for Improvement of Access and Quality of Primary Care - 
PMAQ-AB, related to the health units of the northern health district II. The results 
indicated that there are difficulties in the dental care and in the examinations for 
the prevention of cervical cancer, but in other demands such as permanent 
education and self evaluation the results were satisfactory. 

 
Keywords: Health. Research. Basic Attention. 
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TÍTULO: ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DO TJRN SOBRE A CORRUPÇÃO 

DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS E SUA CORRELAÇÃO COM A CRISE NO 

SISTEMA CARCERÁRIO DO RN 

Resumo 

 

O presente trabalho trata dos atos de corrupção e improbidade administrativa 
praticados por agentes penitenciários estaduais no âmbito do Estado do Rio 
Grande do Norte, averiguando sua correlação com a crise vivenciada no sistema 
carcerário estadual. Para tanto, adota como procedimento metodológico a 
análise dos julgados –intrínsecos à temática em comento - do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte, tendo como fundamento o levantamento doutrinário 
sobre a matéria em tela. Ademais, objetiva averiguar empiricamente a relação 
entre a desordem e insegurança vislumbrada nos cárceres do RN com os 
possíveis atos ímprobos praticados pelos próprios agentes penitenciários, vez 
que estes atuam diretamente nesses espaços de vulnerabilidade. A pesquisa 
produziu dados científicos acerca de duas temáticas presentes, diariamente, nos 
noticiários do RN: a atuação do Judiciário na concretização das normas penais 
e o clamor da sociedade pelo combate à corrupção e à insegurança emanada 
do sistema penitenciário. Assim, em razão de ter se limitado às condutas dos 
agentes penitenciários estaduais, o número de casos encontrados foi reduzido, 
porém, espelha de que forma a corrupção, somada a outros fatores, contribui 
para agravar a crise no sistema penitenciário. Demonstrou, também, que o 
judiciário tem punido tais práticas corruptas, destacando, todavia, que a pena da 
perda do cargo público não é automática, requerendo fundamentação suficiente. 

 
 
Palavras-chave: Agentes penitenciários. Corrupção. Improbidade. Rio Grande 

do Norte. 

TITLE: JURISPRUDENTIAL ANALYSIS OF THE TJRN ON THE CORRUPTION 

OF PENITENTIARY AGENTS AND ITS CORRELATION WITH THE CRISIS IN 

THE RN CARCERARY SYSTEM 

Abstract 
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This paper deals with the acts of corruption and administrative impropriety 
practiced by penitentiary agents of the State of Rio Grande do Norte, investigating 
their correlation with the crisis experienced in the prison system of the State. To 
do so, it adopts as a methodological procedure the analysis of the judgments - 
intrinsic to the subject matter - of the Court of Justice of Rio Grande do Norte, 
based on the doctrinal survey on the subject matter. In addition, it aims to 
empirically ascertain the relationship between the disorder and insecurity 
envisaged in the prisons of the RN with the possible impotent acts practiced by 
the penitentiary agents themselves, since these act directly in these spaces of 
vulnerability. Thus, the research produced scientific data about two themes that 
are daily present in the news of the RN, namely: the Judiciary's action in the 
implementation of criminal norms and the outcry of society for the fight against 
corruption and insecurity emanating from the penitentiary system. The number of 
cases found has been reduced, however, because it has been limited to the 
conduct of the state penitentiary agents, but it also reflects how corruption, 
combined with other factors, contributes to aggravate the crisis in the penitentiary 
system. It has also shown that the judiciary has punished such corrupt practices, 
stressing, however, that the penalty of loss of public office is not automatic, 
requiring sufficient reasoning. 

 
 
Keywords: Prison agents. Corruption. Improbity. Large northern river. 
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TÍTULO: LITERATURA INFANTIL NEGRA: O DESAFIO DE OBAX 

Resumo 

 

Este estudo bibliográfico, um recorte inicial, faz parte do plano de trabalho 
“Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio por meio da ilustração de 
personagens meninas – 1ª etapa”, no âmbito do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação Científica – CNPq/PIBIC/UFRN. Nesta etapa do estudo, focalizamos 
o livro “Obax” (2010), de André Neves. Contamos com o aporte teórico de: 
Amarilha (2012), Campos; Amarilha (2018), Brait (2017), Hall (2006), Smith 
(1989), dentre outros. Essa temática torna-se relevante, uma vez que, a cultura 
e a história dos povos de origem africana foram, historicamente, ignoradas e 
ocultadas dos livros de história e de literatura deste país, até que, a Lei 
10.639/2003 tornou seu ensino obrigatório. A lei foi revogada em 2017, porém o 
estudo da temática tornou-se irreversível. A leitura de textos literários se 
apresenta para o leitor como sendo uma oportunidade de se conhecer e se 
reconhecer fazendo parte de uma trajetória para além da história ficcional. A 
narrativa textual e imagética do livro Obax transporta o leitor ao território africano 
com suas tradições, seus costumes, sua cultura. A personagem, uma menina 
negra, dona de uma imaginação poderosa, inventa histórias sobre suas 
aventuras na savana e enfrenta o grande desafio de ser reconhecida pelos 
membros de sua aldeia como uma aprendiz de contadora de histórias – uma 
griotte. 

 
 
Palavras-chave: literatura infantil negra, livro ilustrado, menina negra, griotte. 

TITLE: BLACK CHILDREN'S LITERATURE: THE “OBAX” CHALLENGE 

Abstract 

This bibliographic study, an initial clipping, is part of the work plan "Black 
Children’s Literature: debating the color of silence through the illustration of girls 
characters - 1st stage", within the scope of the Institutional Program of Scientific 
Initiation Scholarship - CNPq / PIBIC / UFRN. In this stage of the study, we 
focused on the book "Obax” (2010), de André Neves. We count on the theoretical 
contribution of Amarilha (2012), Campos; Amarilha (2018), Brait (2017), Smith 
(1989), among others. This theme becomes relevant since the culture and history 
of peoples of African origin have historically been ignored and hidden from the 
history and literature books of this country until Law 10.639 / 2003 made its 
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teaching compulsory . The law was repealed in 2017, but the study of the subject 
became irreversible. The reading of literary texts presents itself to the reader as 
an opportunity to know and recognize itself as part of a trajectory beyond fictional 
history. The textual and imaginary narrative of the book Obax transports the 
reader to the African territory with its traditions, customs and culture. In the book 
the character, a black girl, owner of a powerful imagination, invents stories about 
her adventures in the savannah and faces a great challenge to be recognized by 
the members of her village as an apprentice of storytelling – a griotte 
 
Keywords: Black children’s literature, illustrated books, black girl, griotte. 
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TÍTULO: Ateliê de Projeto de Arquitetura em Ambiente de Aprendizagem: 

Estudos de caso no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN 

Resumo 

 

A desfragmentação de áreas do conhecimento no processo projetual passa pelo 
entendimento de que exercício de projeto deve considerar diversas variáveis, de 
maneira a responder a demandas sociais para a intervenção no espaço 
existente. Nesse contexto, o ensino e a aprendizagem da arquitetura assumem 
um caráter interdisciplinar, tendo no ateliê de projeto um espaço de síntese. O 
objetivo geral da pesquisa, portanto, é analisar o modelo de atelier integrado de 
projeto de arquitetura do curso na UFRN, frente ao debate atual sobre o ensino 
da arquitetura e da formação do profissional e cidadão. Tendo em conta as 
especificidades e características pedagógicas dos cursos de arquitetura e 
urbanismo atuais, que preveem ateliês integrados com grande carga horária e 
abordagens interdisciplinares, colocamo-nos a frente de uma questão crucial: em 
que medida o ateliê de projeto do CAU UFRN responde as novas demandas de 
um ensino e aprendizagem de arquitetura adequados aos novos contextos e aos 
parâmetros educacionais vigentes para a formação? Para tanto, laçou-se mão 
de análises teóricas e normativas, além de entrevistas com indivíduos que 
participam em diferentes níveis do ateliê, a fim de compreender a experiência 
em seu âmbito ideal, teórico e prático. Os resultados revelam a forte essência 
integrativa da disciplina e o desenvolvimento de uma autonomia nos discentes, 
ao passo que indica deficiências estruturais e metodológicas, no que tange ao 
diálogo entre professores e alunos. 

 
 
Palavras-chave: Ensino de projeto; Estrutura curricular; Metodologia 

TITLE: Atelier of Architecture Project in the Learning environment: Case studies 

in the Architecture and Urbanism course of UFRN 

Abstract 

 

The defragmentation of areas of knowledge in the design process involves the 
understanding that the project exercise must consider several variables in order 
to respond to social demands for intervention in the existing space. In this context, 
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the teaching and learning of architecture assume an interdisciplinary character, 
having in the design studio – ateier – a space of synthesis. The general objective 
of the research, therefore, is to analyze the model of integrated architecture 
design studio of the course in UFRN, in front of the current debate on the teaching 
of architecture. Taking into account the specificities and pedagogical 
characteristics of current architecture and urbanism courses, which provide 
integrated workshops with a great deal of time and interdisciplinary approaches, 
we are faced with a crucial question: to what extent does the CAU UFRN design 
studio respond to new demands for architecture teaching and learning 
appropriate to the new contexts and educational parameters? In order to do so, 
we used theoretical and normative analysis, as well as interviews with individuals 
who participate in different levels of the atelier, in order to understand the 
experience in its ideal, theoretical and practical scope. The results reveal the 
strong integrative essence of the atelier and the development of an autonomy in 
the students, however, it indicates structural and methodological deficiencies in 
the dialogue between teachers and alumnus. 

 
 
Keywords: Project teaching; Curricular structure; Methodology 
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TÍTULO: A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

AMBIENTAIS NAS CIDADES DE MOSSORÓ E NATAL - FASE 1 

Resumo 

 

Este projeto de pesquisa busca investigar os impactos socioambientais gerados 
pelas atividades antrópicas, e investigados nos Paneis Intergovernamentais de 
Mudanças Climáticas, e a devida importância da busca para de alcançar cidades 
sustentáveis visando o alcance da mitigação e adaptabilidade mediante a 
problemática enfrentada. A pesquisa tem como problema de investigação 
compreender de que forma a exploração de energias renováveis podem 
contribuir para a construção de cidades sustentáveis, tornando-as menos 
vulneráveis e mais adaptativas as mudanças climáticas. A mesma vem sendo 
realizada através de estudos de caso propondo reflexões a respeito de modelos 
de cidades sustentáveis e subsidiação de políticas públicas bem como orientar 
o desenvolvimento urbano nesses territórios. 

 
 
Palavras-chave: mudanças climáticas, cidades sustentáveis, vulnerabilidade 

ambiental 

TITLE: PUBLIC POLICIES, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND THE 

DIMENSIONS OF SOCIO-ENVIRONMENTAL VULNERABILITY IN 

MUNICIPALITY OF NATAL - PHASE 1 

Abstract 

 

This research project seeks to investigate the socio-environmental impacts 
generated by anthropic activities, and investigated in the Intergovernmental 
Panels of Climate Change, and the due importance of the search to reach 
sustainable cities aiming at the achievement of mitigation and adaptability 
through the problems faced. The research has as a research problem to 
understand how the exploitation of renewable energies can contribute to the 
construction of sustainable cities, making them less vulnerable and more 
adaptive to climate change. The same has been done through case studies 
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proposing reflections on sustainable city models and subsidization of public 
policies as well as guiding urban development in these territories. 

 
 
Keywords: climate change, sustainable cities, environmental vulnerability 
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TÍTULO: Política Urbana e Participação social: uma análise do Conselho da 

Cidade do Natal 

Resumo 

Incentivado pela revisão do Plano Diretor de Natal, aberto no ano 2017, este 
trabalho busca examinar o processo deliberativo de produção de políticas 
urbanas do Conselho da Cidade do Natal (ConCidade Natal) nos seus anos de 
atividade. Para isso, foi feito uma contextualização sobre a política urbana no 
Brasil e uma pesquisa bibliografica trazendo as contribuições mais recentes 
sobre participação social e deliberação pública. Metodologicamente, utilizou-se 
do modelo teorico-metologico de Cunha (2007) para compreender a efetividade 
deliberativa. Utilizou-se de pesquisa qualitativa por meio da técnica de entrevista 
semi-estruturada com 7 (sete) atores sociais e políticos e pesquisa documental. 
Assim, percebeu-se a baixa efetividade deliberativa do Conselho da Cidade em 
todos os seus anos de atividade, em decorrência de uma falta de organização 
interna. 
 
Palavras-chave: Conselho da Cidade. Política Urbana. Participação Social. 

Efetividade 

TITLE: Urban Politics and Social Participation: an analysis of the City Council of 

Natal 

Abstract 

Encouraged by the revision of Natal's Master Plan, opened in 2017, this work 
aims to examine the deliberative process of the production of urban policies from 
Natal's City Council (ConCidade Natal) in its years of activity. For such, a 
contextualisation about Brazilian1s urban policy was made, as well as a 
bibliographycal research bringing the most recent contributions about social 
participation and public deliberation. Methodologically speaking, the model used 
were theoretical-methodological from Cunha (2007) for the comprehensionof the 
deliberative effectiveness. It was used qualitative research through 
semistructured interview technique with seven political and social actors, and 
documental research . Thus, it was seen the low deliberative effectiveness of 
Natal’s City Council in all its years of activity, owing to a lack of intern 
organisation. 
 
Keywords: Natal’s City Council. Urban Policy. Social Participation. Deliberative 
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TÍTULO: DIREITOS HUMANOS, SAÚDE MENTAL E USO DE DROGAS EM 

CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL: PERFIL PSICOSSOCIAL E 

REDES DE CUIDADO DO USUÁRIO 

Resumo 

Essa pesquisa-intervenção surge a partir de pesquisas anteriores com a 
população em situação de rua do munícipio de Natal. A partir delas foi possível 
observar a existência de insuficiências e barreiras no acesso aos serviços de 
saúde, principalmente no que diz respeito a rede de atenção psicossocial (RAPS) 
e aos problemas associados ao uso de álcool e outras drogas enfrentados por 
essa população. O objetivo da pesquisa é conhecer os itinerários de cuidado 
formais dessa população no cuidado relativo ao uso de álcool ou outras drogas, 
quais dispositivos acessam e como se dá sua relação com eles. A pesquisa se 
propôs, também, a identificar as estratégias de enfrentamento desenvolvidas por 
esse usuário e suas redes de cuidado. A pesquisa foi concluída junto a 
finalização do projeto. Num primeiro momento foi voltada para o acúmulo de 
conhecimentos teóricos sobre a população em situação de rua, sua relação com 
o uso de drogas e as políticas públicas previstas para o cuidado dessa 
população. Ao fim desta etapa deu-se a inserção das pesquisadoras no campo 
de pesquisa para mapeamento dos pontos de concentração de pessoas e 
realização de entrevistas e acompanhamento daqueles que demonstraram 
interesse na pesquisa. Com o encerramento do campo construímos seis 
narrativas para análise que se centrou nos seguintes eixos: (a) Relação com o 
CAPS AD Redução de Danos; (b) Gestão do Uso de Substâncias e (c) 
Intersetorialidade. 
 
Palavras-chave: População em situação de rua. Direitos humanos. Drogas. 

Saúde pública. 

TITLE: HUMAN RIGHTS, MENTAL HEALTH AND DRUG USE IN SOCIAL 

VULNERABILITY CONTEXTS: PSYCHOSOCIAL PROFILE AND USER CARE 

NETWORKS 

Abstract 

This intervention research arises from previous researches with the street 
population of the city of Natal. From these, it was possible to observe the 
existence of insufficiencies and barriers in the access of health services, 
especially regarding the psychosocial care network (RAPS, in Portuguese) and 
the problems associated with the use of alcohol and other drugs faced by this 
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population. The objective of the research is to know the formal care pathways 
taken by this population in the care related to the use of alcohol or other drugs, 
and how their relationship with these devices occurs. The research also aimed to 
identify the coping strategies developed by these users and their networks of 
care. The survey was completed along with the completion of the project. Initially, 
it focused on the accumulation of theoretical knowledge about the street 
population, its relation with the use of drugs and the public policies planned to 
attend this population. At the end of this stage, the researchers were inserted in 
the field of research to map the concentration points of the people and to conduct 
interviews and follow up of those who showed interest in the research. With the 
closure of the field stage, we constructed six narratives for analysis that focused 
on the following axis: (a) Relationship with CAPS AD; (b) Management of the Use 
of Substances and (c) Intersectoriality. 
 
Keywords: Homelessness. Human Rights. Drugs. Public Health. 
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TÍTULO: O ensino agrícola no Rio Grande do Norte (1910-1967) 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar as ações do Estado para o 
desenvolvimento do ensino agrícola no Rio Grande do Norte, bem como a 
influência das determinações legais nesse processo no período de 1910 a 1967. 
Para isso, iniciamos o processo de mapeamento e análise documental das 
mensagens dos governadores do Rio Grande do Norte e relatórios do Ministério 
da Agricultura, as quais se constituem como fontes a esta investigação. O recorte 
temporal justifica-se pelo Plano Geral do Ensino Agronômico de 1910 e a 
transferência do ensino agrícola para o Ministério da Educação e Cultura. Nessa 
perspectiva, buscamos responder às seguintes questões: quais as ações do 
Estado para o desenvolvimento do ensino agrícola? Como se configurava o 
ensino agrícola no período em estudo? Qual a influência das determinações do 
Ministério da Agricultura para a o ensino agrícola no Rio Grande do Norte? O 
referencial teórico baseia-se na concepção de educação profissional conforme 
Manfredi (2003) e na dimensão da história política de acordo com René Remond 
(2003) e José D’Assunção Barros (2005). Com a análise percebeu-se que o 
ensino agrícola, no período de 1910 a 1967, era definido pelas determinações 
do Ministério da Agricultura, em suas diferentes denominações e organizações 
ao longo dos anos. No Rio Grande do Norte as principais ações para o 
desenvolvimento desse ensino foram a criação de escolas e cursos. 
 
Palavras-chave: História da educação. Educação Profissional. Ensino Agrícola 

TITLE: Agricultural Education in Rio Grande do Norte (1910-1967) 

Abstract 

This work aims to analyze the actions of the State for the development of 
agricultural education in Rio Grande do Norte, as well as the influence of legal 
determinations in this process from 1910 to 1967. For this, we began the process 
of mapping and documentary analysis of messages from the governors of Rio 
Grande do Norte and reports from the Ministry of Agriculture, which constitute 
sources for this investigation. The temporal cut is justified by the General Plan of 
Agronomic Education of 1910 and the transfer of agricultural education to the 
Ministry of Education and Culture. From this perspective, we seek to answer the 
following questions: what are the actions of the State for the development of 
agricultural education? How was agricultural education configured during the 
study period? What is the influence of the determinations of the Ministry of 
Agriculture for agricultural education in Rio Grande do Norte? The theoretical 
framework is based on the conception of professional education according to 
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Manfredi (2003) and the dimension of political history according to René Remond 
(2003) and José D'Assunção Barros (2005). With the analysis it was realized that 
agricultural education, from 1910 to 1967, was defined by the determinations of 
the Ministry of Agriculture, in its different denominations and organizations over 
the years. In Rio Grande do Norte the main actions for the development of this 
teaching were the creation of schools and courses. 
 
Keywords: History of education. Professional education. Agricultural Education, 
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TÍTULO: O discurso do apaziguamento social no impeachment de Dilma 

Rousseff 

Resumo 

Propomo-nos neste trabalho a analisar, sob a perspectiva da teoria mimética de 
René Girard, conforme exposta por Kirwan (2015) e Golsan (2014), enunciados 
que manifestam um dos discursos que operaram justificativas para o processo 
de impedimento da presidenta do Brasil, Dilma Rousseff: o apaziguamento da 
sociedade. Dentro da perspectiva de análise da interdiscursividade de 
Maingueneau (2008) e do discurso político de Charaudeau (2016), percebemos 
que foi operado um discurso de apaziguamento social, típico do mecanismo do 
“bode expiatório”, dentro de uma formação discursiva antipetista, manifestado 
em três enunciados que analisamos aqui: o discurso de posse do presidente 
interino Michel Temer em 12 de maio de 2016, a fala do juiz responsável pela 
Operação Lava Jato Sergio Moro em 11 de maio 2016 e a capa da revista 
semanal IstoÉ (número 2424, de 25 de maio de 2016). 
 
Palavras-chave: apaziguamento social; ética da comunicação; teoria mimética; 

TITLE: The discourse of social appeasement in the impeachment of Dilma 

Rousseff 

Abstract 

We propose in this paper to analyze, under the perspective of the mimetic theory 
of René Girard, as presented by Kirwan (2015) and Golsan (2014), statements 
that manifest one of the discourses that have operated justifications for the 
process of impediment of the president of Brazil, Dilma Rousseff: the 
appeasement of society. From the perspective of the interdiscursivity analysis of 
Maingueneau (2008) and the political discourse of Charaudeau (2016), we 
perceive that a discourse of social appeasement, typical of the "scapegoat" 
mechanism, was carried out within an "antipetista" formation, manifestaded in 
three speeches that we have analyzed here: the inauguration speech of interim 
President Michel Temer on May 12, 2016, the speech of the judge responsible 
for Operation Lava Jato Sergio Moro on May 11, 2016 and the cover of the weekly 
magazine IstoÉ (number 2424, de May 25, 2016). 
 
Keywords: social appeasement; ethics of communication; mimetic theory; 
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TÍTULO: Motivadores para comunicação do boca-a-boca eletrônico negativo em 

sites e comunidades de hospedagem 

Resumo 

O objetivo deste artigo é caracterizar o boca a boca eletrônico (eWOM) e 
identificar os antecedentes já estudados a partir de uma revisão sistemática da 
literatura nacional. Ao todo, foram encaminhados para as etapas de seleção 242 
artigos, teses e dissertações, resultando em 29 trabalhos finais correspondentes 
aos objetivos propostos. Os resultados constituíram um panorama que 
demonstra quais aspectos de eWOM vêm sendo estudados (internet e redes 
sociais; forma tradicional e eletrônica; valência positiva e negativa; e impactos), 
os periódicos responsáveis pela maior parte das publicações, o número de 
artigos publicados por ano e a metodologia mais utilizada. Essa análise contribui 
auxiliando tanto gestores a entenderem o comportamento do consumidor quanto 
pesquisadores, ao oferecer uma coletânea facilitadora de estudos futuros. 
 
Palavras-chave: boca a boca eletrônico; antecedentes; revisão sistemática 

TITLE: Motivators for negative electronic word-of-mouth communication on 

websites and hosting communities 

Abstract 

The purpose of this article is to characterize the electronic word of mouth (eWOM) 
and to identify the antecedents already studied from a systematic review of the 
national literature. In all, 242 articles, theses and dissertations were sent to the 
selection stages, resulting in 29 final papers corresponding to the proposed 
objectives. The results were a panorama that shows which aspects of eWOM 
have been studied (internet and social networks, traditional and electronic form, 
positive and negative valence, and impacts), the periodicals responsible for most 
publications, the number of articles published per year and the most used 
methodology. This analysis contributes to help both managers understand 
consumer behavior and researchers by offering a collection that facilitates future 
studies. 
 
Keywords: word of mouth; antecedents; systematic review 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2526 

 

CÓDIGO: HS1301 

AUTOR: ALINE DOS ANJOS DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO 

 

 

TÍTULO: DANÇA E ATENÇÃO: PRODUÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA DE 

ARTISTAS DA DANÇA 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivos identificar produções acadêmicas que tratem 
da relação entre dança e atenção, bem como investigar as concepções de dança 
e de atenção na experiência de artistas da dança. Aborda a atenção ou a atenção 
a si, no contexto das Artes Cênicas, em especial a improvisação em Dança em 
sua relação com as práticas corporais meditativas. Os caminhos metodológicos 
partiram da busca on-line de publicações na Memória Abrace Digital, além de 
considerar a experiência vivida com a dança e as práticas meditativas no âmbito 
do projeto de extensão Tardes do Vazio (UFRN). Nesta ocasião as experiências 
dos participantes foram registradas, tendo como foco a atenção a si. Os 
registros, depoimentos e diário de bordo da própria bolsista foram interpretados 
tendo como referência a Análise de Conteúdo Temática de Bardin (1977) que 
permitiu chegar aos eixos de discussão: a experiência e a atenção. Estes foram 
discutidos a partir dos autores encontrados nas publicações on-line. Os 
resultados evidenciaram poucos documentos publicados no campo das Artes 
Cênicas, e em especial da Dança, direcionados ao tema da atenção a si discutido 
neste plano de trabalho. Quanto a experiência vivida a investigação qualitativa 
revelou que as práticas de atenção a si, atreladas as práticas meditativas e de 
improvisação, promovem uma reflexão sobre o fazer dança que considera a 
própria vivência de quem dança e o corpo como presença, aberto a novas 
possibilidades expressivas. 

 
 
Palavras-chave: Dança.Atenção.Experiência.Percepção.Presença. 

TITLE: DANCE AND ATTENTION: ACADEMIC PRODUCTION AND 

EXPERIENCE OF DANCE ARTISTS 

Abstract 

 

This work aims to identify academic productions that deal with the relationship 
between dance and attention, as well as to investigate the conceptions of dance 
and attention in the experience of dance artists. It addresses the attention or the 
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attention to itself, in the context of the Performing Arts, in particular the 
improvisation in Dance in its relation with the meditative corporal practices. The 
methodological paths started from the online search of publications in the Abrace 
Digital Memory, in addition to considering the experience lived with the dance 
and the meditative practices in the ambit of the project of extension Tardes do 
Vazio (UFRN). On this occasion the participants' experiences were recorded, 
focusing their attention on themselves. Bardin's Thematic Content Analysis 
(1977) allowed us to reach the discussion axes: the experience and the attention. 
These were discussed from the authors found in the online publications. The 
results evidenced few documents published in the field of Performing Arts, and 
especially of Dance, directed to the subject of the attention to itself discussed in 
this work plan. In terms of experience, qualitative research revealed that the 
practices of attention to self, coupled with meditative practices and improvisation, 
promote a reflection on the dance that considers the very experience of those 
who dance and the body as a presence, open to new expressive possibilities. 

 
 
Keywords: Dance.Attention.Experience.Perception.Presence. 
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TÍTULO: Imagens narradas: construindo outro olhar sobre o cotidiano de 

pessoas em situação de rua 

Resumo 

 

Este relatório é resultado da pesquisa intitulada como “Imagens narradas: 
construindo outro olhar sobre o cotidiano de pessoas em situação de rua”, a qual 
trata de conhecer os modos de vida de pessoas em situação de rua, tendo como 
foco o cotidiano das práticas e as singularidades das experiências. É de 
inspiração etnográfica, qualitativa, baseada nos princípios da pesquisa-
intervenção e trabalhou com fotografias objetivando conhecer seus modos de 
vida e táticas de resistência (CERTEAU, 2009) frente às violações sofridas 
cotidianamente. “Como é viver na rua?” foi a pergunta norteadora. Com a 
intenção de compreender como as pessoas subvertem a lógica posta de uso de 
um espaço que deveria funcionar de determinada maneira e inventam novas 
maneiras de utilizá-lo para atender suas necessidades. O referencial teórico 
utilizado foi Michel Foucault, trazendo a noção de biopolítica e a análise sobre 
as relações de poder e Michel de Certeau, o qual trouxe base para pensar os 
modos de subversão utilizados e as “maneiras de fazer” no sentido de como 
inventam o cotidiano, resistindo frente às adversidades dos processo de 
exclusão. 

 
 
 
 
Palavras-chave: Cotidiano; população de rua 

TITLE: Narrated pictures: building another look at the everyday life of homelesses 

Abstract 

 

This report is the result of a research entitled "Narrated pictures: building another 
look at the everyday life of homelesses," which seeks to know the ways of life of 
homeless people, focusing on everyday practices and the singularities of 
experiences. It is ethnographic, qualitative, based on the principles of intervention 
research and worked with photographs aiming to know their ways of life and 
resistance tactics (CERTEAU, 2009) in face of the violations suffered daily. 
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"What's it like living on the street?" Was the guiding question. With the intention 
of understanding how people subvert the logic put use of a space that should 
work in a certain way and invent new ways to use it to meet their needs. The 
theoretical reference used was Michel Foucault, bringing the notion of biopolitics 
and the analysis of power relations and Michel de Certeau, which brought the 
basis for thinking about the modes of subversion used and the "ways of doing" in 
the sense of how they invent the resisting the adversities of the process of 
exclusion. 

 
 
Keywords: Daily; Homeless 
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TÍTULO: O TRABALHO CIENTÍFICO E A OBSERVAÇÃO DA NATUREZA: UM 

ESTUDO COM PROFESSORES DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS EM FORMAÇÃO 

Resumo 

 

Um dos objetivos da educação científica nas últimas décadas tem sido aproximar 
a escola e a sociedade da cultura científica enquanto forma de pensar racional 
e criativa, favorecendo cenários educativos que permitem ao professor trabalhar 
as ciências naturais a partir de expressões plurais. Diante disso, o presente 
estudo traça como objetivo compreender as noções que os professores em 
formação de ciências e biologia articulam sobre natureza e sobre o trabalho 
científico, a fim de compreender como tais acepções podem permear a educação 
científica. Participaram da pesquisa 21 estudantes de licenciatura do curso de 
Ciências Biológicas da UFRN. Utilizamos como instrumentos de construção de 
dados questionários e entrevistas. As noções expressas pelos participantes 
foram agrupadas em 07 categorias, a partir das respostas e dos elementos 
recorrentes nas narrativas. Os participantes do estudo apresentaram modos 
distintos e plurais na realização de leituras sobre a natureza, variando entre 
noções de: a) Natureza arquitetônica (38%); b) Natureza subordinada (40%) e c) 
Natureza onipresente (48%). Acerca da noção de ciências foram traçadas: a) 
Ciências estáticas (29%); b) Ciências multifacetadas (28%); c) Ciências como 
descoberta do novo (21%) e d) Ciências nobres (19%). Desta forma, torna-se 
pertinente pensar sobre qual professor de ciências e biologia estamos formando, 
visto que esse carregará consigo uma bagagem de noções e conhecimentos que 
permearam sua prática docente. 

 
 
Palavras-chave: Formação de professores de Ciências, Natureza e Pensamento 

Complexo. 

TITLE: SCIENTIFIC WORK AND THE OBSERVATION OF NATURE: A STUDY 

WITH TEACHERS OF BIOLOGICAL SCIENCES IN TRAINING 

Abstract 

One of the science education goals in last decades has been getting the school 
and society closer of scientific's culture, while the mode of rational and creative 
think, favoring educational scenarios that allow to teacher work the natural 
sciences starting of plural expressions. On this, this study aims to understand the 
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notions that teachers in training about science and biology articulate about nature 
and scientific thought, for the purpose of understanding how such meanings can 
permeate the scientific education. Participated in the research 21 students in 
training of biological science teachers at UFRN. We use as tools of data 
construction questionnaires and interviews. The notions expressed by the 
participants were grouped into 7 categories, starting with answers and elements 
recurrent in narratives. The study participants presented different and plurals 
ways of performing readings about nature, varying between notions of a) 
architectural nature (38%); b) subordinate nature (40%) and c) ubiquitous nature 
(48%). About the notion of science was drawn: a) static sciences (29%); b) 
multifaceted sciences (28%); c) sciences as a discovery of the new (21%) and d) 
noble sciences (19%). Thus, becomes relevant to think about which teacher of 
science and biology we are forming, since he will carry himself a baggage of 
notions and knowledge that permeate their teaching practice.  
 
Keywords: Teacher training in Science, Nature and Complex Thinking. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Software de Processamento de Movimentos 

Captados via Sensoriamento Visual 

Resumo 

Aprender um gesto refere-se a aprender uma expressão de movimento de um 
humano, envolvendo mãos, cabeça e/ou corpo. Nesse artigo, nós propomos 
utilizar feedback táctil como uma ferramenta adicional no loop de seguir/avaliar 
um gesto. Dessa forma, o usuário usa um dispositivo weareable táctil na forma 
de um bracelete que vibra de acordo com o erro da trajetória. A hipótese de 
nossa pesquisa é, logo, investigar se tal dispositivo auxilia o usuário na correção 
da execução de um dado movimento. 
 
Palavras-chave: Monitoramento de gestos, feedback táctil, weareable, trajetória 

TITLE: Human Gesture Evaluation with Visual Detection and Haptic Feedback 

Abstract 

Learning a gesture pertains to learning a expression of motion by a human, 
involving the hands, arms, face, head, and/or body. In this work, we propose to 
employ haptic feedback as an additional tool in the gesture following/evaluation 
loop. Accordingly, the user wears a haptic wearable device in the form of a 
bracelet which vibrates according to the trajectory error. Our research hypothesis 
is then to investigate whether such haptic device aids the user in correcting his 
movement in relation to the prerecorded trajectory. 
 
Keywords: Gesture monitoring, Haptic feedback, Wearable, trajectory 
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TÍTULO: Planos de Ações Articuladas (2007-2018) dimensão Infraestrutura 

Física e Recursos Pedagógicos: estudo da assistência técnica e financeira da 

União e recursos financeiros da rede municipal de Natal 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar a implementação dos Planos de Ações 
Articuladas (2007-2018) no município de Natal do estado do Rio Grande do 
Norte, na dimensão Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos, 
especificamente identificar quais as ações receberam assistências técnica e 
financeira da União; Para tal levantar informações relativas aos dados 
educacionais nos sites do MEC (INEP e SIOPE) e IBGE, do município de Natal, 
diante do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no período de 
2007 a 2017; Analisar os dados anteriores ao PAR I (2007-2010) e PAR II (2011-
2014) até o último Ideb (2015) e Censo Escolar realizado pelo INEP; Identificar 
os programas e analisar os critérios definidos pelo FNDE para os municípios 
receberem a assistência financeira da União para a citada dimensão. Com a 
adesão dos estados e municípios ao PAR e através dos programas do MEC, 
estes podem desenvolver ações em suas 4 dimensões, com os seguintes eixos: 
gestão educacional, formação de professores e profissionais do serviço e apoio 
escolar, práticas pedagógicas e avaliação, e infraestrutura física e recursos 
pedagógicos. Para a elaboração do PAR cada ente federativo deve realizar um 
Diagnóstico da realidade educacional local. Nos dados preliminares identificou-
se que, as áreas e subáreas do diagnóstico apresentadas pelos seus 
indicadores, solicitaram apoio técnico e financeiro da União, principalmente para 
a construção de unidades de ensino voltada para a educação infantil. 
 
Palavras-chave: PAR. Infraestrutura e Recursos Pedagógicos. Diagnóstico. 

TITLE: PLANS OF ARTICULATED ACTIONS (2007-2018) AND THE 

DIMENSION OF PHYSICAL INFRASTRUCTURE AND PEDAGOGICAL 

RESOURCES: THE DIAGNOSIS AND THE INDICATORS OF TECHNICAL AND 

FINANCIAL ASSISTANCE OF THE MUNICIPAL 

Abstract 

The objective of this work is to analyze the implementation of the Articulated 
Action Plans (2007-2019) in the city of Natal of the state of Rio Grande do Norte, 
in the Physical Infrastructure and Pedagogical Resources dimension, specifically 
identifying which actions received technical and financial assistance from the 
Union ; To obtain information on educational data on the MEC (INEP and SIOPE) 
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and IBGE websites, in the city of Natal, in relation to the Basic Education 
Development Index (Ideb) in the period 2007 to 2017; Analyze data prior to PAR 
I (2007-2010) and PAR II (2011-2014) until the last Ideb (2015) and School 
Census conducted by INEP; Identify the programs and analyze the criteria 
defined by the FNDE for the municipalities to receive the Union financial 
assistance for the said dimension. With the adhesion of states and municipalities 
to PAR and through MEC programs, they can develop actions in their four 
dimensions, with the following axes: educational management, teacher training 
and service professionals and school support, pedagogical practices and 
evaluation, and physical infrastructure and pedagogical resources. For the 
preparation of the PAR each federal entity must carry out a Diagnosis of the local 
educational reality. In the preliminary data, it was identified that the areas and 
subareas of the diagnosis presented by its indicators requested technical and 
financial support from the Union, mainly for the construction of educational units 
focused on early 
 
Keywords: PAR. Infrastructure and Pedagogical Resources. Diagnosis. 
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TÍTULO: Análise de contextos agonísticos em machos adultos de Callithrix 

jacchus em ambiente natural 

Resumo 

O comportamento agonístico tem uma função importante em animais sociais, 
seja para estabelecer dominância ou para medir o fitness de um indivíduo. Nesse 
contexto, a família dos calitriquídeos, em geral, possui uma estrutura social bem 
definida, onde as fêmeas costumam ser mais competitivas e os machos 
costumam ser mais cooperativos, porém, os contextos que podem levar machos 
a entrarem em disputas de agressão, são uma questão interessante e não são 
muito bem estudados. Acompanhamos os machos adultos de um grupo de 
saguis, usamos um sociograma para medir a frequência de agressões recebidas 
e realizadas, para medir a hierarquia do grupo, foi utilizado um david's score com 
base nos resultados obtidos em díades, foram registrados todas as ocasiões 
onde um focal se envolvia em uma disputa agonística, e então, dividimos os 
episódios em categorias para medir se havia algum contexto que induzisse uma 
maior quantidade de disputas. Nossos resultados apontaram que o contexto 
alimentar é o contexto no qual os machos adultos mais se envolvem em 
comportamentos agressivos, quando fomos comparar os diferentes tipos de 
alimento, percebemos que não havia diferença significativa entre eles, além de 
que os machos subordinados não se agrediram nenhuma vez. nossos resultados 
contribuem um pouco mais para a compreensão do comportamento pouco 
estudado dos machos de saguis-do-tufo-branco, abrindo possibilidades para um 
estudo mais profundo sobre o assunto. 
 
Palavras-chave: Agressão, primatas, alimentação, saguis-de-tufo-branco, 

caatinga 

TITLE: Analysis of agonistic contexts in adult males of Callithrix jacchus in natural 

environment 

Abstract 

Agonistic behavior plays an important role in social animals, whether to establish 
dominance or measure an individual's fitness. In this context, the family of 
calitrichidae, in general, has a well defined social structure, where the female are 
usually more competitive and the males usually are more cooperative, however, 
the contexts that can bring new males to enter in disputes of aggression, are an 
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interesting one and are not very well studied. Adjuvando the adult males of a 
group of students, use a sociogram to measure the frequency of responses 
received and performed, to measure a hierarchy of the group, a david score was 
used based on the focal results if it was involved in an agonistic dispute, and in 
then the event indexes into categories to measure the level of significance of a 
larger amount of disputes. The results were different in the food context and in 
the context where males were more affected compared to different types of food, 
we realized that he was not able to make a difference between them in addition 
to the subordinate males instead. the results contributed to improve the 
understanding of the males of white-tufted marmosets, opening the possibility of 
a more in-depth study on the subject. 
 
Keywords: Aggression, primates, feeding, common marmoset, caatinga 
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TÍTULO: APROXIMAÇÕES ENTRE A PESQUISA CIENTÍFICA E OS FAZERES 

DOCENTE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

Resumo 

A divulgação científica é um processo recorrente em alguns aspectos da 
sociedade e entender as suas relações com a formação docente vem se 
tornando cada vez mais necessário. Um dos vetores apontados como construtivo 
na formação docente remete às práticas de pesquisa. A partir disso, surge a 
discussão sobre a formação do professor e como suas experiências o acometem 
e modificam como sujeitos e profissional. Na educação científica, o contato com 
os fazeres e as apropriações científicas são a base fundamental para se 
constituir a ideia sobre o que significa ciência. Este trabalho, inspirado nessas 
informações, buscou investigar como ocorre o diálogo entre as experiências de 
pesquisa e as práticas docentes entre os alunos de ciências biológicas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como também suas concepções 
de ciência e fazer científico. Participaram, ao total, 20 estudantes do curso de 
Ciências Biológicas modalidade licenciatura, e através de suas respostas 
concedidas pudemos perceber que a atitude de pesquisa transpassa práticas 
puramente metodológicas, mas que conota reverberações em âmbitos 
acadêmicos e pessoais, podendo ser, de fato, uma prática que se apresente 
como impactante a quem a realiza. Também foi possível identificar concepções 
sobre o auto reconhecimento de professor-pesquisador que esses estudantes 
exibem como apropriação. 
 
Palavras-chave: Pesquisa, Pensamento Complexo, Formação de Professores. 

TITLE: APPROACHES BETWEEN SCIENTIFIC RESEARCH AND TEACHERS 

IN THE TRAINING OF TEACHERS OF SCIENCE AND BIOLOGY 

Abstract 

The scientific education is a recurrent process in some aspects of society and 
understanding its relations with teacher formation is becoming increasingly 
needed. One of the vectors pointed out as constructive in teacher formation refers 
to research practices. From this, the discussion arises about the formation of the 
teacher and how his experiences affect him and modify as subjects and 
professional. In scientific education, contact with scientific achievements and 
appropriations is the fundamental basis for forming the idea of what science 
means. This work, inspired by this information, sought to investigate how occur 
the dialogue between research experiences and the teaching practices in 
biological students students at Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as 
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also their conceptions of science and scientific doing. Participated, in total, 20 
scientific biological science’s students and through their answers we were able 
to perceive that research attitude goes beyond purely methodological practices, 
but that it connotes reverberations in academics and personal settings, and may 
be in fact a practice that presents itself as impacting to those who perform it. It 
was possible to identify conceptions about o self-knowledge of teacher-
researcher that these students exhibit as appropriation 
 
Keywords: Research, Complex Thinking, Teacher Training 
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TÍTULO: Controle social da informação: uma imersão sobre os procedimentos 

de monitoramento da implementação das Convenções Fundamentais da 

Organização Internacional do Trabalho 

Resumo 

O controle social tem papel fundamental enquanto princípio orientador que 
possibilite a participação da sociedade na formulação, execução e 
monitoramento da implementação de normas e políticas públicas, seja em 
âmbito nacional ou internacional. Sob essa ótica, a informação, contida nas mais 
diversas fontes, seria instrumento capaz de oferecer ao cidadão os requisitos 
necessários de participação nos contextos sociais. Nessa perspectiva, o 
presente projeto aborda os conceitos relacionados ao controle social e apresenta 
uma perspectiva teórico-conceitual do controle social da informação. Além disso, 
tem como objetivo principal uma investigação aprofundada acerca do controle 
social da informação encontrado no processo de monitoramento da 
implementação das normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O 
projeto apresenta como universo de análise as oito convenções fundamentais do 
trabalho da OIT e propõe por meio da utilização do método indutivo uma 
pesquisa descritiva e exploratória que objetiva avaliar a qualidade da 
participação social por meio do processo informacional disposto no 
monitoramento da implementação dessas Convenções. A pesquisa se dará 
através de pesquisa documental, sobretudo por meio de levantamento 
bibliográfico. Utilizar-se-á o Método Indutivo como método de abordagem e os 
métodos monográfico e comparativo como métodos de procedimento. 

 
Palavras-chave: Controle Social. Ciência da informação. 

TITLE: Social control of information: an immersion in the procedures for 

monitoring the implementation of the Fundamental Conventions of the 

International Labor Organization 

Abstract 

Social control plays a fundamental role as a guiding principle that enables the 
participation of society in the formulation, execution and monitoring of the 
implementation of public policies and norms, whether national or international. 
From this perspective, the information, contained in the most diverse sources, 
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would be an instrument capable of offering the citizen the necessary requisites of 
participation in the social contexts. From this perspective, the present project 
approaches the concepts related to social control and presents a theoretical-
conceptual perspective of the social control of information. In addition, it has as 
its main objective an in-depth investigation into the social control of information 
found in the process of monitoring the implementation of International Labor 
Organization (ILO) standards. The project presents as a universe of analysis the 
eight fundamental conventions of the ILO's work and proposes through the use 
of the inductive method a descriptive and exploratory research that aims to 
evaluate the quality of social participation through the informational process 
established in the monitoring of the implementation of these Conventions. The 
research will be done through documentary research, especially through a 
bibliographic survey. The Inductive Method will be used as method of approach 
and the monographic and comparative methods as methods of procedure. 
 
Keywords: Social Control. Science of information. 
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TÍTULO: Resolução de pronomes ambíguos em Português Brasileiro 

Resumo 

Este estudo investiga qual o papel simultâneo de fatores gramaticais e de 
informações pragmáticas no processo de referenciação de um pronome pleno 
ambíguo em Português Brasileiro. Para isso, replicamos experimentos de 
complementação de sentenças de Kehler et al. (2008) a fim de testar seu modelo 
de interpretação, que sugere a interação de pistas gramaticais e pragmáticas 
agindo simultaneamente no processamento pronominal. Nossos resultados 
corroboram a distinção de Kehler entre interpretação e produção pronominal 
enquanto processos distintos, frutos de processos inferenciais determinados 
pelas relações de coerência estabelecida. 

 
Palavras-chave: língua portuguesa, anáforas ambíguas, referenciação, 

psicolinguística 

TITLE: Ambiguous pronouns' resolution in Brazilian Portuguese. 

Abstract 

This study investigates the simultaneos role that gramatical factors and 
pragmatical information play in the processes of referencing an ambiguous full 
pronoun in Brazilian Portuguese. To do this, we replicated the sentence 
completion experiments created by Kehler et al. (2008) in order to test their model 
of interpretetation. Such model suggests that gramatical and pragmatical clues 
act simultaneosly in pronoun processing. Our results corroborate the distinctino 
between pronouns' interpretation and production made by Kehler, as distinc 
processes, result of inferential processes determined by the coherence relation 
stablished.  
 
Keywords: Brazilian Portuguese, ambiguous pronouns, referencing 
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TÍTULO: A ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E O DIREITO À SAÚDE 

EM NATAL/RN: uma análise das ações e serviços de Saúde das Unidades do 

Distrito Norte I em Natal 

Resumo 

Este artigo tem por finalidade apresentar resultados parciais da pesquisa 
intitulada “A Atenção Primária e o direito à saúde em Natal-RN”, em 
conformidade ao estipulado no plano de trabalho, que demarca a discussão 
sobre o distrito sanitário Norte I. A referida pesquisa coordenada pela professora 
Drª. Edla Hoffmann, tem por objetivo geral avaliar a estruturação da Atenção 
Primária à Saúde no município de Natal/RN, a fim de contribuir para a melhoria 
da qualidade das ações e dos serviços de saúde oferecidos na perspectiva da 
integralidade. Trata-se de um estudo de enfoque misto, de campo e documental, 
fundamentado no método dialético-crítico. Os dados primários foram coletados 
através de entrevistas semiestruturadas, e os secundários por meio da pesquisa 
documental nos relatórios do PMAQ-AB, documentos do MS e do município. Os 
sujeitos da pesquisa representados nesse artigo são os (as) gestores da atenção 
básica das (05) Unidades Saúde da Família (USF) do distrito Norte I. Os 
resultados apontam para o avanço das ações e serviços, no acolhimento às 
demandas espontâneas, além das estratégias de promoção da saúde como 
grupos para hipertensos, diabéticos, idosos, gestantes e adolescentes. 
Entretanto, vários déficits são também são encontrados, como a forma das 
marcações de consultas, o despreparo e a sobrecarga dos profissionais, grande 
parte fruto dos vazios assistenciais e ações focalizadas e curativas, tendo as 
contrarreformas do Estado responsáveis pelo seu agravamento. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária. Atenção Básica à Saúde. Ações e Serviços 

de Saúde. 

TITLE: THE ORGANIZATION OF PRIMARY CARE AND THE RIGHT TO 

HEALTH IN NATAL/RN: an analysis of the actions and health services of the 

Units of the Northern District I in Natal 

Abstract 

This article aims to present continuity of results on the research entitled "Primary 
Care and the right to health in Natal-RN", in accordance with the stipulated in the 
work plan, which demarcates the discussion about the North I health district. The 
research has been running since February 2013, coordinated by Professor Drª. 
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Edla Hoffmann. Its main objective is to evaluate the structuring of Primary Health 
Care in the city of Natal / RN, in order to contribute to the improvement of the 
quality of actions and health services offered in the perspective of integrality. It is 
a qualitative study, field and documentary, based on the dialectical-critical 
method. Data collection takes place through semi-structured interviews, focus 
groups and documentary research. The research subjects are the primary care 
managers at central, district and local levels in the Basic Health Units (UBS); 
Family Health Units (USF) and Mixed Units, as well as health workers belonging 
to the units that make up the research sample. The results point to the 
improvement in the units when the Family Health Strategy was adhered to, and 
a posteriori to the National Program to Improve Access and Quality of Primary 
Care (PMAQ). However, a number of deficits have been found to date, largely as 
a result of assistance vacancies and focal and curative actions, with counter-
reforms by the State as the author of its aggravations. 

 
Keywords: Primary attention. Basic Health Care. Health Actions and Services. 
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TÍTULO: PESQUISAS JURÍDICAS NA UFRN: aplicação de novas tecnologias. 

Resumo 

O presente trabalho, correspondente ao desenvolvimento do projeto intitulado 
“PESQUISAS JURÍDICAS NA UFRN: aplicação de novas tecnologias”, vinculado 
ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, buscou garimpar os resultados correspondentes à aplicação de novas 
tecnologias nas pesquisas jurídicas produzidas no âmbito da UFRN. A 
abordagem metodológica predominantemente adotada é a qualitativa, de 
procedimento exploratório, vez que os pesquisadores foram os próprios 
responsáveis pelo levantamento das informações coletadas, em sua maioria de 
natureza subjetiva, sendo estas sucintamente complementadas com dados de 
natureza quantitativa. Desta feita, ante o material captado ao longo do período 
de pesquisa, tem-se que, apesar de diagnosticarmos a existência de produção 
científica, com volume considerável, por parte dos alunos da graduação e da 
pós-graduação, esta encontra-se dispersa em periódicos e no acervo das 
bibliotecas, sendo dificultoso seu acesso de maneira célere, acabando por ser 
negligenciada seu uso nas referências de trabalhos acadêmicos produzidos 
dentro e fora da Universidade. 
 
Palavras-chave: Pesquisa Jurídica, Novas Tecnologias, Conhecimento 

Interdisciplinar 

TITLE: LAW RESEARCH IN UFRN: Application of New Technologies 

Abstract 

The present work, corresponding to the development of the project entitled "LAW 
RESEARCH IN UFRN: Application of New Technologies", linked to the Center 
for Applied Social Sciences of the Federal University of Rio Grande do Norte, 
sought to analyze the results corresponding to the application of new 
technologies in research produced within UFRN. The methodological approach 
predominantly adopted is the qualitative, exploratory procedure, since the 
researchers were responsible for collecting the information collected, mostly of 
subjective nature, and these are succinctly complemented with data of a 
quantitative nature. In this way, in spite of the fact that we have been diagnosing 
the existence of scientific production, with considerable volume, by 
undergraduate and graduate students, it is dispersed in the material collected 
during the research period. periodicals and in the collection of the libraries, being 
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difficult its access in a fast way, being ended up being neglected its use in the 
references of academic works produced inside and outside the University. 
 
Keywords: Law Research, New Technologies, Interdisciplinary Knowledge 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2546 

 

CÓDIGO: HS1360 

AUTOR: VITOR MATHEUS CANUTO DE LIMA 

ORIENTADOR: ILENA FELIPE BARROS 

 

 

TÍTULO: Reforma Agrária de Mercado: A realidade dos assentamentos do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário no Rio Grande do Norte 

Resumo 

O presente relatório tem como propósito expor as atividades realizadas na 
pesquisa cujo nome é: “As Condições de Vida nos Assentamentos do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário no RN”. O projeto exposto é coordenado pela 
Profª. Drª. Ilena Felipe Barros que é integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa: 
“Questão Social, Politica Social e Serviço Social” do DESSO, Departamento de 
Serviço social. O projeto de pesquisa aqui exposto, tem como objetivos: 
Apreender, numa perspectiva crítica, a totalidade da realidade agrária brasileira, 
como também o debate teórico sobre a Questão Agrária e a Reforma Agraria de 
Mercado. Com isso, favorecer e estimular a prática da pesquisa e produção de 
conhecimento com artigos científicos, participação em congressos e eventos 
acadêmicos. 
 
Palavras-chave: Pesquisa. Produção do conhecimento. Perspectiva Crítica. 

TITLE: Living Conditions in the Settlements of the National Land Credit Program 

in RN 

Abstract 

The purpose of this report is to outline the activities carried out in the research, 
whose name is: "Living Conditions in the Settlements of the National Land Credit 
Program in RN". The exposed project is coordinated by Profª. Drª. Ilena Felipe 
Barros, who is a member of the Study and Research Group: "Social Issues, 
Social Policy and Social Work" of DESSO, Department of Social Work. The 
research project presented here aims to: Appreciate, in a critical perspective, the 
totality of the Brazilian agrarian reality, as well as the theoretical debate on 
Agrarian Question and Agrarian Market Reform. With that, to favor and stimulate 
the practice of the research and production of knowledge with scientific articles, 
participation in congresses and academic events. 
 
Keywords: Research; Knowledge production; Critical Perspective; 
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TÍTULO: Perfil neuropsicológico de crianças sobreviventes de tumores de fossa 

posterior e leucemia linfoide aguda 

Resumo 

De acordo com o INCA estima-se que anualmente cerca de 11.530 casos de 
neoplasias são diagnosticados em crianças e adolescentes. Atualmente vem 
crescendo significativamente o índice de sobrevida desses pacientes, assim 
como as sequelas cognitivas decorrentes do câncer e do tratamento. O objetivo 
desse trabalho é investigar a ocorrência de comprometimentos cognitivos 
comumente associados a impactos sobre integridade da substância branca que 
se constituem como dois modelos conceituais no âmbito da neuropsicologia em 
oncologia pediátrica, a saber, o Transtorno Não-Verbal de Aprendizagem 
(TNVA) e o Modelo de Velocidade de Processamento. Para tanto, os 
participantes foram submetidos a um procedimento de avaliação 
neuropsicológica que subsidiou posterior analise dos domínios verbais e não-
verbais de aprendizagem. Observou-se com os dados que o tratamento com 
radioterapia gera déficits em visuoespacialidade e visuoconstrução, atenção, 
memória, resolução de problemas e parte processamentos inferenciais. Os 
dados sugerem que a desmielinização provocada pela radioterapia acarreta 
alterações típicas de lesões no hemisfério direito em padrão semelhante ao do 
TNVA. 
 
Palavras-chave: neuropsicologia, oncologia, desenvolvimento, substância 

branca 

TITLE: Neuropsychological profile of children survivors of posterior fossa tumors 

and acute lymphoblastic leukemia 

Abstract 

It is estimated that annually about 11,530 cases of cancer are diagnosed in 
children and adolescentes in Brazil. Currently, the survival rate of these patients 
has increased significantly, as well as the cognitive consequences of cancer and 
treatment. This study aims to investigate the occurrence of cognitive impairments 
commonly associated with impacts on the integrity of the white matter that 
constitute two conceptual models in the pediatric oncology namely Nonverbal 
Learning Disability (NLD) and Processing Speed Model. The participants were 
submitted to a neuropsychological evaluation that leads to later analysis of the 
verbal and non-verbal domains of learning. It was observed that the treatment 
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with radiotherapy leads to deficits in visuoconstruction, attention, memory, 
problem solving and inferential processing. The data suggest that the White 
matter impairment caused by radiotherapy causes right hemisphere typical 
damage which is similar to the NDL profile. 
 
Keywords: neuropsychology, oncology, development, white matter 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um assistente musical para computação de 

resultados pré-composicionais (plano 1) 

Resumo 

Este trabalho apresenta os resultados obtidos durante a pesquisa e 
desenvolvimento de um software para composição musical baseado no Sistema 
Schillinger de Composição Musical desenvolvido na linguagem C++. São 
listados os materiais usados e segue uma descrição das partes integrantes da 
aplicação, bem como das relações entre as operações realizadas e a forma de 
compor descrita no SCCM. Também são discutidas as dificuldades encontradas 
para programar o software, seu estágio atual de desenvolvimento e quais as 
ideias para trabalhos futuros. 
 
Palavras-chave: Sistema Schillinger de Composição Musical. Software. 

TITLE: C-Syncker: A software for music composition 

Abstract 

This work aims present the results obtained along the research and development 
of a music composition software based on the Schillinger System of Music 
Composition, developed on the C++ language. The materials used are listed and 
then a description of the parts of the application, as well as the relationship 
between the operations and the form of SSCM composition. Also discussed are 
the difficulties to program the software, its current state of development and ideas 
for future work. 
 
Keywords: Schillinger System of Music Composition. Software. 
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TÍTULO: Planejamento Governamental e Parques Eólicos no RN: Estudos de 

Casos nos Municípios Potiguares 

Resumo 

O Rio Grande do Norte é o estado brasileiro com maior potência eólica instalada; 
ao todo são 138 parques eólicos em operação. A legislação que rege a 
instalação dos parques prevê que as empresas energéticas elaborem o Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Tais 
análises devem se basear no Plano Diretor Municipal (PDM), além de outros 
instrumentos de planejamento. Entretanto, para aquelas localidades com 
população inferior a 20.000 habitantes não há a obrigatoriedade legal de se 
elaborar um plano e, na sua ausência, o licenciamento ambiental poderia se 
isentar de incluir as análises. Dentre os municípios do estado com parques 
eólicos em operação, 16 possuem um número de habitantes inferior a 20.000. 
Com base nisso, através de uma abordagem descritiva e exploratória quanto aos 
objetivos e com análise qualitativa dos dados coletados, buscou-se verificar se 
esses municípios possuem instrumentos de planejamento e se os mesmos 
contemplam os investimentos das empresas de energia eólica, considerando as 
oportunidades e desafios nos campos econômico, social e ambiental. Por fim, foi 
realizada uma análise do Plano Plurianual (PPA) de Parazinho, que possui 
apenas 4.845 habitantes (IBGE, 2010) e é o segundo maior município em 
número de parques instalados (22 parques em operação segundo a ANEEL), 
caracterizando o presente trabalho como um estudo de caso único e constatando 
a importância da governança para o real desenvolvimento sustentável. 
 
Palavras-chave: Governança. Energia Eólica. Desenvolvimento Sustentável. 

TITLE: Government Planning and Wind Parks in RN: Case Studies in Potiguares 

Municipalities 

Abstract 

Rio Grande do Norte is the Brazilian state with the highest installed wind power; 
in total there are 138 wind farms in operation. The legislation governing the 
installation of the parks provides that energy companies prepare the 
Environmental Impact Study and the Environmental Impact Report. Such 
analyzes should be based on the Municipal Master Plan (PDM), as well as other 
planning instruments. However, for those localities with a population of less than 
20,000 inhabitants there is no legal obligation to draw up a plan and, in their 
absence, environmental licensing could exempt itself from including the analyzes. 
Among the municipalities of the state with wind farms in operation, 16 have a 
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population of less than 20,000 inhabitants. Based on this, through a descriptive 
and exploratory approach to the objectives and qualitative analysis of the data 
collected, it was sought to verify if these municipalities have planning instruments 
and if they contemplate the investments of the wind energy companies, 
considering the opportunities and challenges in the economic, social and 
environmental fields. Finally, an analysis of Parazinho's Multi-Year Plan was 
carried out, which has only 4,845 inhabitants (IBGE, 2010) and is the second 
largest municipality in terms of number of parks installed (22 parks in operation 
according to ANEEL), characterizing the present work as a single case study and 
noting the importance of governance for real sustainable development. 
 
Keywords: Governance. Wind Energy. Sustainable Development. 
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TÍTULO: Métodos demográficos em R 

Resumo 

Projeções populacionais de pequenas áreas vêm sendo cada vez mais 
demandadas em projetos atividades no setor público e no setor privado. Esse 
tipo de projeção requer métodos específicos que considerem, além das 
variações populacionais da pequena área, também as variações no contingente 
populacional da área maior da qual ela pertence. Neste trabalho é demonstrado 
a operacionalização das funções na linguagem R para projetar pequenas áreas 
utilizando o método proposto pelo canadense Louis Duchesne, conhecido como 
Método de Relação de Coortes, além da construção de pirâmides etárias 
também realizada no R. 
 
Palavras-chave: projeção populacional, linguagem R, Duchesne. 

TITLE: Demographic Methods in R 

Abstract 

Population projections of small areas are being increasingly demanded in 
projects activities in the public sector and in the private sector. This type of 
projection requires specific methods that consider, besides the population 
variations of the small area, also the variations in the population contingent of the 
greater area of which it belongs. In this work it is demonstrated the 
operationalization of the functions in the R language to projection of small areas 
using the method proposed by the Canadian Louis Duchesne, known as Method 
of Relationship of Cohorts, besides the construction of age pyramids also realized 
in R. 
 
Keywords: population projection, R language, Duchesne. 
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TÍTULO: PERFIL DAS JUVENTUDES POTIGUARES: AS JUVENTUDES DO 

RIO GRANDE DO NORTE EM MÚLTIPLAS DIMENSÕES 

Resumo 

 

Motivada pela pesquisa que culminou no livro Retratos da juventude brasileira: 
análise de uma pesquisa nacional (Braco & Abramo, 2011), o projeto Perfil das 
juventudes potiguares: as juventudes do Rio Grande do Norte em múltiplas 
dimensões, tem por objetivo coletar uma série de dados que permitam delinear 
o perfil das juventudes do estado, podendo assim contribuir para o embase de 
políticas públicas de juventude, mais adequadas à realidade local e as 
particularidades do território. Compreende-se juventudes enquanto termo plural, 
uma vez que se parte da concepção da existência de amplas formas de vivência 
da fase que, aqui, é entendida como dos 15 aos 29 anos. Desse modo, não é 
possível pensar em uma juventude homogênea, mas sim na heterogeneidade 
dessas experiências que variam de acordo com raça, classe, gênero e uma série 
de outras variáveis. Dividido em nove eixos, o instrumento pretende alcançar as 
diferentes dimensões da vida dos jovens, tratando de temas como saúde, 
mobilidade urbana, acesso à justiça e ao ensino, e passando também por tópicos 
relativos esporte, lazer e cultura. Objetiva-se abarcar o máximo de jovens 
possível, das mais variadas realidades sociais para que os resultados sejam um 
retrato das juventudes potiguares. 

 
 
Palavras-chave: Juventude; participação social; Rio Grande do Norte 

TITLE: Profile of the Potiguares’s youths: The youths of Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

Motivated by the research that culminated in the book Portraits of Brazilian youth: 
an analysis of a national research (Braco & Abramo, 2011), the project Profile of 
Potiguar Youth: the Rio Grande do Norte’s youth in multiple dimensions, aims to 
collect a series of data that allow the delineation of the profile of the youth from 
Rio Grande do Norte, contributing to the inclusion of more appropriate public 
policies from youth, looking to the local reality and the particularities of the 
territory. Youths is used as a plural term, because of the conception of the 
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existence of broad forms of experience of the that. here, youth is understood 
between 15 to the 29 years old. In this way, it is not possible to think of a 
homogeneous youth, but rather of the heterogeneity of these experiences that 
chage according to race, class, gender and a series of other variables. Divided 
into nine axes, the instrument aims to reach the different dimensions of the life of 
young people, dealing with themes such as: health, urban mobility, access to 
justice and education, as well as topics related to sports, leisure and culture. The 
objective is to include as many young people as possible, from the most varied 
social realities so that the results are a portrait of the young people from Rio 
Grande do Norte. 

 
 
Keywords: Youth; Social participation; Rio Grande do Norte 
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TÍTULO: Construção de Suporte Eletrônico para Saída de Estímulos Motores 

Resumo 

A habilidade motora é necessária para os humanos na maioria das tarefas 
diárias, essa é adquirida por instruções e demonstração. Neste trabalho nós 
propomos a aplicação de feedback tátil para auxiliar a aprendizagem de gestos. 
Desta forma o usuário utiliza um dispositivo vestível semelhante a uma pulseira 
que indica o desvio da trajetória através de vibrações. Investigamos se este 
feedback auxilia o usuário na correção de seu movimento com relação a uma 
trajetória previamente gravada. 
 
Palavras-chave: Monitoramento de gestos, Imitação de gesto, Feedback tátil, 

Vestíveis 

TITLE: Building eletronic support for Motor Estimulation Output 

Abstract 

The motor skills are needed for humans in most daily task, this is mostly obtained 
by instructions and demonstration. In this work, we propose to employ haptic 
feedback to aid gesture learning. Accordingly, the user wears a haptic wearable 
device in the form of a bracelet which indicates the trajectory error through 
vibrations. We investigate whether such haptic feedback aids the user in 
correcting his movement in relation to the prerecorded trajectory 
 
Keywords: Gesture monitoring, Gesture following, Haptic feedback, Wearable 
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TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DO DISCURSO NOS ESTUDOS 

SOBRE GÊNERO E SAÚDE MENTAL 

Resumo 

 

Gênero é o conceito criado sobre o que significa ser homem ou mulher e os 
papéis que são lhe dados pela sociedade a partir do seu nascimento. É ele que 
indica a forma que o indivíduo deve se comportar diante de outra pessoa seja 
ela do mesmo gênero ou não e costumam promover desigualdades 
principalmente no que tange as relações de poder e autoridade. Apesar do 
conceito de masculinidade ser entendido como algo superior, os homens são 
afetados de diversas formas por essa hierarquia que no geral costuma favorecê-
lo. Demonstrar sentimentos, por exemplo, não é papel do homem perante a 
sociedade, podendo assim colocá-lo em sofrimento psicológico aumentando o 
risco de desenvolvimento de transtorno mental comum ou grave. O objetivo do 
trabalho foi discutir as relações de gênero e saúde mental a partir de uma 
perspectiva teórico metodológica. A pesquisa foi realizada com 202 participantes 
de ambos os sexos, de 18 a 65 anos, do município de Santa Cruz/RN. Na 
primeira fase os participantes responderam o questionário SRQ-20, enquanto na 
segunda fase foi realizada uma entrevista, gravada mediante consentimento, 
que foi transcrita e teve seu discurso analisado. 47,02% dos entrevistados 
responderam sete ou mais afirmativas do SRQ-20 estando em possível 
sofrimento psicológico, número bastante significativo tendo em vista que é quase 
metade dos entrevistados. Na fase das entrevistas não foi possível obter 
resultados pois a pesquisa ainda está em andamento. 

 
 
Palavras-chave: Sociedade. Representação de gênero. Masculinidade. 

TITLE: THE IMPORTANCE OF DISCUSSION ANALYSIS IN GENDER AND 

MENTAL HEALTH STUDIES 

Abstract 

Gender is the concept created about what it means to be a man or a woman and 
the roles that are given to her by society from birth. It is he who indicates the form 
that the individual must behave before another person is of the same gender or 
not and usually promote inequalities mainly in what concerns the relations of 
power and authority. Although the concept of masculinity is understood as 
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something superior, men are affected in different ways by this hierarchy that 
usually tends to favor it. Demonstrating feelings, for example, is not the role of 
man before society, and can thus put him in psychological distress increasing the 
risk of developing a common or severe mental disorder. he objective of this study 
was to discuss gender relations and mental health from a theoretical 
methodological perspective. The research was carried out with 202 participants 
of both genders, from 18 to 65 years old, from the municipality of Santa Cruz / 
RN. In the first phase the participants answered the SRQ-20 questionnaire, while 
in the second phase an interview was recorded, recorded with consent, which 
was transcribed and had their speech analyzed. 47.02% of respondents 
answered seven or more affirmations of the SRQ-20 being in possible 
psychological suffering, a very significant number considering that it is almost half 
of those interviewed. At the interview phase, results were not possible because 
the research is still ongoing. 
 
Keywords: Society. Gender representation. Masculinity. 
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TÍTULO: Tradução de Letras de Canções da Música Popular Brasileira para o 

Inglês 

Resumo 

 

O nosso projeto se iniciou a partir do entendimento da importância da canção 
popular no mundo, sendo considerado um dos mais poderosos meios de 
expressão artística e cultural. Partindo disso, nós trabalhamos com a parte dessa 
produção que se tornou canônica por causa da sua originalidade, sensibilidade 
e apuro técnico. O projeto se divide em duas partes. A primeira pretende fornecer 
ao público lusófono versões em português das letras de canção do cânone da 
Música Popular Anglo-Americana, através de traduções literárias de qualidade, 
que levem em conta as suas nuanças poéticas e a especificidade do gênero 
canção. A segunda, pretende traduzir canções que fazem parte do repertório 
clássico da MPB para o inglês. Auxiliando, portanto, na divulgação de canções 
e de cantores da MPB para além do público lusófono; Além disso, um dos 
objetivos gerais do projeto é integrar as áreas de Estudos de Tradução e de 
Estudos de Música Popular, ambas relativamente recentes nas instituições 
brasileiras. 

 
 
Palavras-chave: Estudos da tradução; músicas, canções 

TITLE: Translating Popular Brazilian Music into English 

Abstract 

 

Our project began with the goal of understanding the importance of popular music 
in the world, that being one of the main means of art and culture nowadays. We 
work with a part of the production that became canonical because of its originality, 
sensitivity and technical difficulty. The project is divided into two parts. The first 
focusing on the Portuguese-speaking audience translating anglo-american songs 
into the portuguese language, being thorough with the poetic aspect of this 
specific genre. The second part focuses on the translation of canonical brazilian 
popular music into the English language, helping, therefore, in the diffusion of 
songs and singers of MPB beyond the portuguese-speaking public; In addition, 
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the objectives of the project are integrated with research areas such as popular 
music studies and translation studies, both relatively new in Brazilian universities. 

 
 
Keywords: Translation studies; song; lyrics 
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TÍTULO: GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA NO NORDESTE E SEUS 

REBATIMENTOS INTERNOS: O CASO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

Resumo 

 

A crise na dependência de combustíveis fósseis somado aos altos índices de 
emissão de gases do efeito estufa, bem como as mudanças climáticas 
alavancaram um cenário mundial em favor da geração de novas fonte renováveis 
de eletricidade. No qual, o Brasil vem se destacando significativamente nos 
investimentos, regulação e, sobremodo, nas potencialidades físico-geográficas 
de geração de energia elétrica por fonte renovável. Esta pesquisa estuda as 
transformações do mercado eólico brasileiro no Nordeste em geral, e, no Rio 
Grande do Norte, em especial, versando sobre as condições do desenvolvimento 
desse setor. Trata-se de uma pesquisa exploratória, cujos resultados pretendem 
enfatizar a baixa capacidade geradora de renda local em contraste com o 
desenvolvimento da atividade eólica nos subespaços da região. Com isso, 
realizou-se inicialmente um aprofundamento mais teórico e discursivo acerca do 
desenvolvimento regional, apontando alguns pontos de reflexão sobre os 
rebatimentos (ou não) que esta atividade vem gerando em termos de mudança 
qualitativa do espaço e na vida das pessoas diretamente envolvidas com a 
instalação, operação e manutenção dos parques eólicos, a partir do qual chega-
se a alguns pontos de discussão de que seu desenvolvimento no RN configura-
se um caso de enclave devido à inexistência de um adensamento da cadeia 
produtiva a montante e a jusante do setor, a despeito de a região como um todo 
ser receptora dos investimentos ligados à montagem dos equipamentos. 

 
 
Palavras-chave: Energia Eólica. Desenvolvimento Regional. Rio Grande do 

Norte. 

TITLE: GENERATION OF WIND ENERGY WITHOUT THE NORTHEAST AND 

ITS INTERNAL REBUILMENTS: CASE OF RIO GRANDE DO NORTE. 

Abstract 
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The crisis in dependence on fossil fuels coupled with high rates of greenhouse 
gas emissions as well as climate change has leveraged a global scenario in favor 
of the generation of new renewable sources of electricity. In which, Brazil has 
been making a significant difference in investments, regulation and, above all, in 
the physical-geographic potential of electricity generation by renewable source. 
This research studies the transformations of the Brazilian wind market in the 
Northeast in general, and in Rio Grande do Norte, in particular, on the conditions 
of the development of this sector. This is an exploratory research whose results 
are intended to emphasize the low local income generating capacity in contrast 
to the development of wind activity in the subspecies of the region. With this, a 
more theoretical and discursive development on regional development was 
initially carried out, pointing out some points of reflection about the fights (or not) 
that this activity has generated in terms of qualitative change of space and in the 
lives of the people directly involved with the installation, operation and 
maintenance of wind farms, from which we reach some points of discussion that 
their development in the RN is a case of enclave due to the inexistence of a 
thickening of the production chain upstream and downstream of the sector, 
despite the fact that the region as a whole is receiving the investments related to 
the assembly of equipment. 

 
 
Keywords: Wind Energy. Regional development. Large northern river. 
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TÍTULO: OS MOVIMENTOS DE ALFABETIZAÇÃO POPULAR DO RIO 

GRANDE DO NORTE E PERNAMBUCO SOB A ÓTICA DA IMPRENSA E DOS 

INQUÉRITOS POLICIAIS MILITARES (1963-1964) 

Resumo 
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(Licenciando em História e bolsista de Iniciação Científica - PIBIC-UFRN)  

 

Dra. Jailma Maria de Lima  

 

(Professora do Departamento de História, CERES, UFRN) 

 

 

 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Política, Educação e Cultura 
Popular (Nordeste-1963-1964), faz parte de um plano de trabalho que se propõe 
a estudar a relação entre política e movimentos de educação e cultura popular. 
Com enfoque em três pontos: o conceito de cultura popular na concepção dos 
grupos envolvidos nos movimentos de alfabetização e de cultura popular; a 
circularidade de ideias políticas e educacionais que aproximaram políticos e 
gestores nordestinos; e os diversos tipos de repressão política exercida sobre 
políticos, professores e intelectuais envolvidos com os projetos de alfabetização 
e cultura popular. Sendo assim, constatamos a necessidade de pesquisa no 
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âmbito cientifico, a partir dos Inquéritos Policiais Militares (IPM’s) instituídos logo 
após o golpe civil-militar de 1964 contra intelectuais e políticos ligados aos 
programas de educação e cultura popular, desenvolvidos antes de abril de 1964. 
Buscamos um escopo teórico acerca dos conceitos de anticomunismo elencado 
por Luciano Bonet e Rodrigo Patto Sá e sobre o conceito de Estado de Exceção 
elencado e desvendado por Giorgio Agamben .Nossas fontes estão em 
plataformas digitais, como Brasil Nunca Mais, o repositório Dhnet e o Acervo 
digital de Paulo Freire. 

 
Palavras-chave: Cultura Popular. Anticomunismo. Estado de Exceção. 

TITLE: THE MOVEMENTS OF POPULAR LITERACY OF RIO GRANDE DO 

NORTE AND PERNAMBUCO UNDER THE OPTICS OF THE PRESS AND 

MILITARY POLICE INVESTIGATIONS (1963-1964) 

Abstract 
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(Professora do Departamento de História, CERES, UFRN) 

 

 

 

This work is part of the research project Politics, Education and Popular Culture 
(Nordeste-1963-1964), is part of a work plan that aims to study the relationship 
between politics and education movements and popular culture. Focusing on 
three points: the concept of popular culture in the conception of groups involved 
in literacy movements and popular culture; the circularity of political and 
educational ideas that brought northeastern politicians and managers together; 
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and the various types of political repression exerted on politicians, teachers and 
intellectuals involved in literacy and popular culture projects. Thus, we verified 
the need for research in the scientific field, starting with the Military Police 
Surveys (IPMs) instituted shortly after the 1964 civil-military coup against 
intellectuals and politicians linked to education and popular culture programs 
developed before April 1964 We seek a theoretical scope on the concepts of 
anticommunism that Luciano Bonet and Rodrigo Patto Sá and on the concept of 
State of Excellence listed and unveiled by Giorgio Agamben. Our sources are in 
digital platforms, such as Brazil Never More, the Dhnet repository and the Digital 
collection by Paulo Freire.  

 
Keywords: Popular Culture. Anticommunism. State 
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TÍTULO: DIREITOS HUMANOS, REDES DE CUIDADO E USO DE DROGAS 

EM CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

Resumo 

 

O contexto de vulnerabilidade social possui um dinamismo próprio. Os indivíduos 
imersos nessa esfera têm como experiências em comum a violação de direitos, 
a ruptura de vínculos pessoais e as barreiras no acesso a serviços de saúde e 
da assistência. O consumo de álcool e outras drogas se mostra como um 
problema de saúde pública presente em vários espaços da sociedade, incluindo-
se a rua. Tendo em vista as especificidades desse contexto, buscou-se 
compreender como se dá a atenção ao usuário com problemas associados ao 
consumo de álcool e outras drogas em contextos de vulnerabilidade social, bem 
como averiguar dificuldades no funcionamento das políticas públicas destinadas 
a essa população. A partir da perspectiva teórico-metodológica da pesquisa-
intervenção, foram traçados itinerários terapêuticos de seis indivíduos que vivem 
a experiência do consumo de drogas no contexto da rua e utilizam os dispositivos 
de saúde e assistência voltados para essa problemática. 

 
 
Palavras-chave: Direitos. Rua. Drogas. Itinerários terapêuticos. 

TITLE: HUMAN RIGHTS, CARE NETWORKS AND DRUG USE IN SOCIAL 

VULNERABILITY CONTEXTS 

Abstract 

 

The context of social vulnerability has its own dynamism. Individuals immersed 
in this sphere have, as common experiences, the violation of rights, the rupture 
of personal bonds and barriers in the access to health services and care. The 
consumption of alcohol and other drugs is shown as a public health problem 
present in various spaces of society, including the street. Considering the 
specificities of this context, we sought to understand how attention is given to the 
user with problems associated with the consumption of alcohol and other drugs 
in contexts of social vulnerability, as well as to ascertain difficulties in the 
operation of public policies aimed at this population. From the theoretical-
methodological perspective of the intervention research, therapeutic itineraries 
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were drawn from six individuals who live the experience of drug use in the context 
of the street and use health and assistance devices focused on this problem. 

 
 
Keywords: Human rights. Homelessness. Drugs. Therapeutic itineraries. 
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TÍTULO: O PROJETO LOGOS II NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA 

HISTÓRIA DE FORMAÇÃO 

Resumo 

Fazemos parte do Grupo Potiguar de Estudos e Pesquisas em História da 
Educação Matemática (GPEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Nesse Grupo, fomos convidados a pesquisarmos sobre a formação de 
professores leigos no estado do Rio Grande do Norte (RN) por meio do Projeto 
Logos II. O contato de membros do GPEP com pessoas no RN que participaram 
do Projeto nos fez vislumbrar a possibilidade de elaborarmos uma interpretação 
histórica sobre a temática acima. Portanto, em nosso estudo evidenciamos 
contar uma história de como se deu a formação de professores, no RN, por meio 
do projeto Logos II. Para isso, lançando mão da História Cultural (BURKE, 2005), 
buscamos responder a seguinte pergunta: como se deu o funcionamento e a 
formação dos professores leigos, em especial, os de Matemática, no RN, por 
meio do Projeto Logos II? Para isso, utilizamos da pesquisa documental e 
fizemos uso da História oral, onde pudemos entrevistar quatorze pessoas. Por 
fim, as análises que fizemos das fontes, nos mostraram que o incentivo dado aos 
professores leigos para inscreverem-se no Projeto partiu dos que faziam o 
Núcleo Regional de Educação (NURE); os conteúdos dos módulos eram 
considerados difíceis, mas a possibilidade de acertar 80% de cada prova era 
atingível; os encontros pedagógicos foram diferenciais para a formação; o 
Projeto Logos II é tido como um Projeto que promoveu um avanço na educação 
do RN e que possibilitou novas metodologias de ensino no tocante a matemática. 

 
Palavras-chave: Projeto Logos. Formação de Professores. Professores Leigos. 

TITLE: THE LOGOS II PROJECT IN RIO GRANDE DO NORTE: A TRAINING 

HISTORY 

Abstract 

We are part of the Potiguar Group of Studies and Research in History of 
Mathematics Education (GPEP) of the Federal University of Rio Grande do Norte 
(UFRN). In this group, we were invited to research on the formation of lay 
teachers in the state of Rio Grande do Norte (RN) through Project Logos II. The 
contact of GPEP members with people in the RN who participated in the Project 
made us envisage the possibility of elaborating a historical interpretation on the 
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subject above. Therefore, in our study we evidenced to tell a story of how the 
formation of teachers in the RN was given through the Logos II project. In order 
to do this, in the context of Cultural History (BURKE, 2005), we try to answer the 
following question: how did the lay teachers, especially those of mathematics, 
work in the RN, through Project Logos II? For that, we used documentary 
research and made use of oral history, where we were able to interview fourteen 
people. Finally, our analysis of the sources showed us that the incentive given to 
lay teachers to enroll in the Project came from those who made the Regional 
Nucleus of Education (NURE); the contents of the modules were considered 
difficult, but the possibility to hit 80% of each test was attainable; the pedagogical 
meetings were differential for the formation; the Project Logos II is considered as 
a Project that promoted an advance in the education of the RN and that made 
possible new methodologies of teaching with regard to mathematics. 

 
Keywords: Project Logos. Teacher training. Lay Teachers. 
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TÍTULO: As familiares em mobilização política pela garantia de direitos civis dos 

apenados no Rio Grande do Norte 

Resumo 

Este trabalho toma por base uma experiência de imersão na realidade prisional 
no Estado do Rio Grande do Norte, através do acompanhamento da mobilização 
política das familiares - em sua imensa maioria mulheres mães, cônjuges, irmãs 
e avós - dos apenados em busca da garantia dos direitos civis negados aos 
mesmos. Este processo eclodiu após o extermínio de parte da população 
carcerária sob o olhar débil do Estado através da guerra entre facções rivais na 
Penitenciária Estadual de Alcaçuz, o qual ficou conhecido como "Massacre de 
Alcaçuz". Diante disso, busca-se explicitar três pontos principais dessa luta, a 
saber: a) Como se dá o protagonismo dessas mulheres na luta pela garantia de 
direitos civis negados aos custodiados, buscando entender os aspectos de 
liderança e distinção no grupo, possibilitado pelo capital social conceituado por 
Pierre Bourdieu; b) Identificar os obstáculos enfrentados nessa dinâmica, que 
possuem duas naturezas distintas: natureza interna, que trata das discordâncias 
e disputas entre si; e natureza externa e sistêmica, onde a pena é estendida às 
famílias, pela sujeição criminal, como conceituada por Michel Misse; c) Refletir 
sobre como os vínculos afetivos criados, bem como o papel da crença e da fé e, 
ainda, a noção de participação cidadã e política, as mantém em luta frente à 
situação dada. 
 
Palavras-chave: Sistema prisional, capital social, familiares, sujeição criminal. 

TITLE: Prisoners relatives political mobilization to guarantee civil rights in Rio 

Grande do Norte's penitentiaries 

Abstract 

 

This work is based on an immersion experience in the state of Rio Grande do 
Norte’s prison reality done by monitoring the political mobilization of inmates 
family members - mostly women as mothers, wives, sisters and grandparents - 
seeking to guarantee civil rights denied to the convicts. This process broke out 
after the extermination of part of the prison population under the broken 
administration of the State through the war between rival factions in the 
Penitenciária Estadual de Alcaçuz, such event became known as “Massacre de 
Alcaçuz”. Therefore, the main objective of this work is to define three of the 
central aspects of these families struggle: a) The process of protagonism of the 
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women fighting to ensure basic civil rights to the prisoners, while searching to 
understand leadership and distinction aspects of the group - facilitated by Pierre 
Bourdieu’s concept of social capital; b) Identify the two distinct natures of the 
obstacles faced in this dynamic: Internal nature concerned to disagreements and 
disputes among them; External and systemic nature implicated on the sentence 
extension impacting family members, what Michel Misse named criminal 
subjection; c) Reflection of how the emotional bonds created among the assisted 
group of women, as well as the role of belief and faith, and yet the notion of citizen 
and political participation, keep them fighting the system. 

 
 
Keywords: Prison system, social capital, family members, criminal subjection. 
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AUTOR: MARIANA FERREIRA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: LAURO WANDERLEY MELLER 

 

 

TÍTULO: Tradução de Letras de Canções da Música Popular Anglo-Americana 

para o Português 

Resumo 

 

O nosso projeto se iniciou a partir do entendimento da importância da canção 
popular no mundo, sendo considerado um dos mais poderosos meios de 
expressão artística e cultural. Partindo disso, nós trabalhamos com a parte dessa 
produção que se tornou canônica por causa da sua originalidade, sensibilidade 
e apuro técnico. O projeto se divide em duas partes. A primeira pretende fornecer 
ao público lusófono versões em português das letras de canção do cânone da 
Música Popular Anglo-Americana, através de traduções literárias de qualidade, 
que levem em conta as suas nuanças poéticas e a especificidade do gênero 
canção. A segunda, pretende traduzir canções que fazem parte do repertório 
clássico da MPB para o inglês. Auxiliando, portanto, na divulgação de canções 
e de cantores da MPB para além do público lusófono; Além disso, um dos 
objetivos gerais do projeto é integrar as áreas de Estudos de Tradução e de 
Estudos de Música Popular, ambas relativamente recentes nas instituições 
brasileiras. 

 
 
Palavras-chave: tradução 

TITLE: translating songs into portuguese 

Abstract 

Our project began with the goal of understanding the importance of popular music 
in the world, that being one of the main means of art and culture nowadays. We 
work with a part of the production that became canonical because of its originality, 
sensitivity and technical difficulty. The project is divided into two parts. The first 
focusing on the Portuguese-speaking audience translating anglo-american songs 
into the portuguese language, being thorough with the poetic aspect of this 
specific genre. The second part focuses on the translation of canonical brazilian 
popular music into the English language, helping, therefore, in the diffusion of 
songs and singers of MPB beyond the portuguese-speaking public; In addition, 
the objectives of the project are integrated with research areas such as popular 
music studies and translation studies, both relatively new in Brazilian universities. 
 
Keywords: translating 
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TÍTULO: Melhoria da Compreensão Leitora no Programa Mais Educação: 

 Tempo, Espaço e Atividades Linguístico-Pedagógicas  Inovadoras na 

Educação Integral 

Resumo 

 

O Projeto tem como objetivo formar professores numa perspectiva metodológica 
inovadora de alfabetização, com vistas ao alcance da compreensão leitora plena. 
Trata-se 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 foram 
implementados em 50 turmas de alfabetização como teste piloto, após o teste 
piloto recolheram-se feedbacks da aplicação dos materiais desenvolvidos e 
realizou-se o aperfeiçoamento destes diante dos problemas e dificuldades 
encontradas. O Kit 1, denominado de IDEIA (Instrumento de Diagnóstico das 
Etapas Iniciais da Alfabetização), é composto por uma bateria de 15 testes 
relativos ao desenvolvimento da leitura e da escrita. O Kit 2 é formado por mais 
de 40 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 
são 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; Escrita; Compreensão Leitora; Inovação Tecnológica 

TITLE: Improving Reading Comprehension in the More Education Program: 

Time, Space and Innovative Linguistic-Pedagogical Activities in Integral 

Education 

Abstract 
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The Project aims 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. After the pilot test, feedback was obtained on the application of 
the materials developed and their improvement was made in the face of problems 
and difficulties encountered . Kit 1, called IDEIA (Instrument of Diagnosis of the 
Initial Steps of Literacy consists of 15 tests related to reading and writing 
development. Kit 2 is composed of more than 40 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 groups have both attended a lato sensu postgraduate course offered by 
UFRN Rectorship for Postgraduate Studies and participated in extension 
activities. 

 
 
Keywords: Reading and Writing; Reading Comprehension; Technologic Inovation 
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TÍTULO: Conjunto Residencial Nova Tirol na lente dos moradores 

Resumo 

Em Natal, no Conjunto Nova Tirol adotou-se uma nova linguagem circulante no 
Brasil, influenciada pelo estilo modernista efervescente entre as décadas de 
1940 e 1960. Nessa época, ocorreram várias transformações arquitetônicas, 
com a inserção do estilo modernista na esfera das moradias devido a 
participação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) na crescente 
produção habitacional. Pensamentos e percepções de profissionais e 
estudiosos, e moradores desse conjunto constituem elementos importantes na 
difusão de ideias inovadoras compreendidas na época. Pretende-se, assim, 
interpretar o olhar dos atores e personagens na leitura atual da edificação, visto 
que, como marcador de uma época, o valor que lhe é dado pode influir na sua 
preservação hoje. Para a análise das falas foi necessária a elaboração de um 
vídeo síntese, base da análise, a fim de reunir as opiniões dentro de tópicos, são 
eles: Noção dos moradores do “moderno”, Ressignificação, reuso e preservação 
da casa; Memória afetiva, social e arquitetônica, Definições de Patrimônio, 
Identidade, Demolições e Natal antiga. Com uma discussão em torno da 
preservação como consequência desse reconhecimento do valor patrimonial, 
notou-se o anseio na preservação da obra advindo do laço afetivo que os 
moradores possuem. Há, entretanto, um choque entre a forma e o porquê dessa 
manutenção e a conservação dos traços modernistas da edificação, dado que 
sobressai o desejo de conforto, segurança e “modernidade” dos moradores. 

 
Palavras-chave: Audiovisual; Modernismo; Preservação; Patrimônio 

arquitetônico; Natal. 

TITLE: Conjunto Residencial Nova Tirol in the lens of the locals 

Abstract 

In Natal, the housing project Nova Tirol adopted a new paradigm circulating in 
Brazil, influenced by the modernist style between the 1940s-1960s.During those 
decades, there were several architectural transformations, because of the 
insertion of the modernist style in the housing sphere on account of the Institutes 
of Retirement and Pension(IAP) participation in the growing production of 
housing in Brazil.Thoughts and perceptions of professionals academics, and 
residents of this project are important elements in the comprehension of 
innovative ideas.It is therefore intended to interpret the thoughts of these figures 
in the current understanding of the building, since as a significant moment of an 
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era the value given to it today can influence its preservation. For the analysis of 
the interviews it was necessary to create a video in order to group opinions 
together within topics: What understand about"modern style"; 
Resignification,reuse and preservation of the house; Affective,social and 
architectural memory; Definitions of heritage,identity,demolitions and ancient 
Natal.As a consequence of understanding the historical value with relation to 
preservation, it was noticed that the concern in the maintenance of these houses 
was coming from the affective tie that the residents have.There is, however, a 
confrontation between how and why this maintenance is carried out and the 
conservation of the modernist features of the building, since the residents desire 
for comfort and security 
 
Keywords: Audiovisual; Modernism;Preservation; Architectural heritage. 
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TÍTULO: O Ensino de História no Nordeste: a voz dos pesquisadores do Ensino 

de História 

Resumo 

Este trabalho relata os resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi analisar a 
constituição de um campo de pesquisa dedicado ao Ensino de História. Como 
parte da investigação, foram entrevistados seis pesquisadores que 
desenvolveram investigações relacionadas a esse campo entre as duas últimas 
décadas do século XX e as duas primeiras décadas do século XXI. Durante as 
entrevistas, procurou-se, por um lado, captar as experiências de cada um dos 
pesquisadores, identificando como cada um deles se inseriu no campo de 
pesquisa e, por outro, como foram surgindo os grupos de pesquisadores. Do 
ponto de vista teórico, o trabalho se fundamentou nas reflexões teóricas e 
metodológicas advindas da História Oral, no conceito de cultura escolar, nos 
moldes apresentados por Chervel, e no conceito de campo, proveniente das 
ideias de Pierre Bordieu. Empiricamente, foram realizadas entrevistas orais com 
todos os pesquisadores selecionados. Como resultados preliminares, constatou-
se que o Ensino de História se consolidou como campo de pesquisa a partir das 
experiências vivenciadas com a Escola Básica. 

 
Palavras-chave: História do Ensino de Historia; trajetoria; historia oral 

TITLE: The teaching history: voice of researchers the northeast 

Abstract 

 

This paper reports the results of a study whose objective was to analyze the 
constitution of a field of research dedicated to the teaching of history. As part of 
the investigation, were interviewed six researchers who developed investigations 
related to this field between the last two decades of the 20th century and the first 
two decades of the 21st century. During the interviews, we sought, capture the 
experiences of each one of the researchers, identifying how each one of them is 
entered into the search field, and, as were emerging groups of researchers. From 
the theoretical point of view, the work was based on the theoretical and 
methodological reflections resulting from Oral History, the concept of school 
culture, in the form presented by Chervel, and the concept of field from the ideas 
of Pierre Bordieu. Empirically, oral interviews were conducted with all the 
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researchers selected. As preliminary results, it was found that the teaching of 
history has consolidated itself as a field of research from the experiences with the 
Escola Básica. 

 
 
Keywords: History of history teaching; Oral History; Trajectory 
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TÍTULO: Tradução, Adaptação transcultural e Validação para o Brasil da Bateria 

FEE - Fonctions Exécutives Chez l’Enfant 

Resumo 

 

A avaliação neuropsicológica das funções executivas (FE) tem despertado 
crescente interesse na literatura científica da área atualmente. No entanto, em 
âmbito nacional, evidencia-se significativa insatisfação no tocante a validação e 
normatização dos instrumentos disponíveis para avaliação das FEs na 
população pediátrica. Esse aspecto contribui para a limitação da avaliação e 
pesquisa do desenvolvimento dessas funções em crianças brasileiras. Diante 
disso, o presente estudo visa traduzir, adaptar e validar para o Brasil o Protocolo 
FEE , destinado à avaliação das FEs em crianças e adolescentes entre 6 e 16 
anos, processo que está ocorrendo simultaneamente em diferentes países, além 
da França e do Brasil, como Líbano, Tunísia, Marrocos e Equador. Nesse 
sentido, as etapas de tradução e adaptação para o português/Brasil já foram 
realizadas; enquanto a verificação de evidências de validade para o nordeste 
brasileiro e normatização do protocolo encontra-se em transcurso. Participaram 
da pesquisa 192 crianças, entre 7 e 12 anos, de escolas públicas e privadas e 
de diferentes níveis socioeconômicos. Os dados levantados serão analisados 
conjuntamente com os outros países participantes do projeto através de análise 
fatorial exploratória e confirmatória, com auxílio de ferramentas estatísticas. 
Espera-se, assim, minimizar as insuficiências dos instrumentos existentes e 
ampliar a compreensão do desenvolvimento das FEs em crianças nordestinas. 

 
 
Palavras-chave: Funções Executivas. Protocolo FEE. Avaliação 

Neuropsicológica. 

TITLE: Translation, Cross-cultural Adaptation and Validation for use in Brazil of 

the FEE Battery - Fonctions Exécutives Chez l'Enfant 

Abstract 

The neuropsychological evaluation of executive functions (FE) has aroused 
growing interest in the scientific literature of the area currently. However, at the 
national level, there is significant dissatisfaction regarding the validation and 
standardization of the instruments available for evaluation of FEs in the 
childhood. This aspect contributes to the limitation of evaluation and research of 
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the development of these functions in brazilian children. Therefore, the present 
study aims to translate, adapt and validate for Brazil the FEE protocol (Roy, 
2011), aimed at evaluating FEs in children and adolescents between 6 and 16 
years of age, a process that is occurring simultaneously in different countries, in 
addition to France and Brazil, such as Lebanon, Tunisia, Morocco and Ecuador. 
The stage of translation and adaptation to Portuguese/Brazil have already been 
accomplished; while the verification of evidence of validity for the brazilian 
northeast and standardization of the protocol is underway. A total of 192 children 
aged 7 to 12 years participated in the study, from public and private schools and 
from different socioeconomic levels. The data will be analyzed jointly with the 
other countries participating in the project through exploratory and confirmatory 
factor analysis, with the help of statistical tools. It is hoped to minimize the 
insufficiencies of the existing instruments and to increase the understanding of 
the development of the FEs in northeastern childrens. 
 
Keywords: Executive functions. FEE Protocol. Neuropsychological Evaluation. 
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TÍTULO: PROPOSTAS PARA REABILITAR O SÍTIO HISTÓRICO DE 

NATAL/RN (anos 1990/2000): o que restou desta ideia? 

Resumo 

Esta pesquisa se objetiva a analisar programas e ações de reabilitação urbana 
propostos para o sítio histórico da cidade de Natal, durante os anos 1990/2000, 
na perspectiva de se identificar se e como a ênfase dada às ideias de valorização 
do lugar, contidas nos discursos, se materializa nas ações desenvolvidas, 
vislumbrando também identificar pontos em comuns e confrontações entre os 
atores envolvidos na construção deste processo. Para tal, foram analisados 
propostas de projetos para o sítio histórico de Natal, mais especificamente para 
o bairro da Ribeira, a fim de entender o descompasso que ocorre entre ideias e 
execução, visto que o bairro encontra-se em estado de descaso, de subutilização 
de suas estruturas, esvaziado e com boa parte de suas edificações fechadas. 
Foi observado que, boa parte das intervenções são concebidas como espaços 
de cultura, lazer e convivência, reforçando a ideia de bairro boêmio da cidade. 
Porém, a falta de uma agenda cultural consolidada, de uma atenção continuada 
por parte do estado e da inserção de novos usos, não garante a reabilitação do 
bairro como se é idealizado. 
 
Palavras-chave: Reabilitação Urbana. Conservação Integrada. Natal. Ribeira. 

TITLE: PROPOSALS TO REHABILITATE THE HISTORICAL SITE OF 

NATAL/RN (1990/2000): what remains of this idea? 

Abstract 

This research aims at analyzing urban rehabilitation programs and actions 
proposed for the historical site of the city of Natal, during the years 1990/2000, in 
order to identify if and how the emphasis given to the ideas of valorization of the 
place, contained in the speeches , materializes in the developed actions, also 
looking to identify points in common and confrontations between the actors 
involved in the construction of this process. To this end, project proposals were 
analyzed for the historical site of Natal, specifically for the neighborhood of 
Ribeira, in order to understand the mismatch that occurs between ideas and 
execution, since the neighborhood is in a state of neglect, underutilization of its 
structures, emptied and with much of its buildings closed. It was observed that 
most of the interventions are conceived as spaces of culture, leisure and 
coexistence, reinforcing the idea of the city's bohemian neighborhood. However, 
the lack of a consolidated cultural agenda, continued attention by the state and 
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the insertion of new uses, does not guarantee the rehabilitation of the 
neighborhood as if it is idealized. 
 
Keywords: Urban Rehabilitation. Integrated Conservation. Natal. Ribeira. 
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TÍTULO: Juventude Potiguar e o Acesso a Direitos no Rio Grande do Norte 

Resumo 

O trabalho "Juventude Potiguar e o acesso a direitos no Rio Grande do Norte" 
se propõe a dialogar sobre os primeiros passos da pesquisa "Perfil da Juventude 
Potiguar" que vem sendo elaborada pelo Observatório da População 
Infantojuvenil em Contextos de Violência - OBIJUV/UFRN, no período de 
agosto/2017 a julho/2018. A pesquisa concluiu a fase de elaboração, aplicação 
testes e observação com especialistas, estando aguardando o parecer final do 
Comitê de Ética da UFRN para iniciar a aplicação junto ao público de 15 a 29 
anos, residente no estado do RN. 
 
Palavras-chave: Juventude, Direitos, Políticas Públicas 

TITLE: Youth Potiguar and Access to Rights in Rio Grande do Norte 

Abstract 

The work "Potiguar Youth and access to rights in Rio Grande do Norte" proposes 
to dialogue about the first steps of the research "Profile Youth Potiguar" that has 
been elaborated by the Observatory of Population Child and Youth in Contexts 
of Violence - OBIJUV/UFRN, in the period from August / 2017 to July / 2018. The 
research concluded the elaboration, application tests and observation with 
specialists, and is awaiting the final opinion of the Ethics Committee of UFRN to 
initiate the application to the public of 15 to 29 years, resident in the state of the 
RN. 
 
Keywords: Youth, Rights, Public Policy 
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TÍTULO: O espaço do habitat na obra de Henri Lefebvre 

Resumo 

Após 50 anos da publicação do livro “O Direito à Cidade”, escrito por Henri 
Lefebvre enquanto participava do movimento de Maio de 1968, retoma-se a obra 
diante de sua importância. O contexto de efervescência social na luta por direitos 
iniciada por parte dos universitários e incorporada pelas organizações sindicais 
e políticas na França se desencadeou em um cenário de crise de paradigmas. A 
pesquisa intitulada “O espaço do habitat na obra de Henri Lefebvre” tem como 
principal objetivo: Contextualizar, historicamente, o arcabouço teórico-
metodológico produzido por Henri Lefebvre, bem como aprofundar o 
conhecimento e a reflexão sobre o Habitar, a Vida Cotidiana e a Produção do 
Espaço a partir da sua obra. Partindo do estudo do livro, realizou-se reuniões 
semanais onde foram feitas leituras dos capítulos do livro em português e em 
francês, acompanhadas de debates e traduções. A obra se trata uma crítica à 
modernidade, produção com caráter de manifesto, que se articula com toda a 
produção de Lefebvre dirigida ao processo de urbanização, vida cotidiana e 
relação cidade e campo. Através da compreensão da realidade em movimento, 
o autor reivindica a luta por espaços qualificados de encontro, das trocas e da 
simultaneidade, da compreensão da cidade como espaço do habitar. Em 
contraposição à fragmentação da ciência e do espaço, deve-se resgatar o 
aspecto polifuncional das cidades na busca de novas centralidades e poderes 
de decisão que emanam da participação direta da população. 
 
Palavras-chave: Direito à Cidade; Estudo Urbanos; Produção do espaço; Vida 

Cotidiana 

TITLE: The habitat space in the work of Henri Lefebvre 

Abstract 

After 50 years of the book "The Right to the City", written by Henri Lefebvre while 
participating in the May 1968 movement, the work is rediscovered due to its 
importance. The context of social effervescence in the struggle for rights initiated 
by university students and incorporated by trade unions and political 
organizations in France was triggered in a scenario of paradigm crisis. The 
research entitled “The habitat space in the work of Henri Lefebvre” has as its 
main objective: To contextualize, historically, the theoretical-methodological work 
produced by Lefebvre, as well as to deepen the knowledge and reflection on 
Living, Daily Life and Production of Space. Starting with the study of the book, 
weekly meetings were held where the chapters of the book were read in 
Portuguese and French, accompanied by debates and translations. The work 
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deals with a critique of modernity, production with a character of manifest, which 
is articulated with the production of Lefebvre directed to the process of 
urbanization, daily life and relation city and countryside.Understanding of reality 
in movement, the author claims the struggle for qualified spaces of encounter, of 
exchanges and simultaneity, of the understanding of the city as space of 
inhabiting. In contrast to the fragmentation of science and space, the 
polyfunctional aspect of cities must be recovered in the search for new centralities 
and decision-making powers emanating from the direct participation of the 
population. 
 
Keywords: Right to the City; Urban Studies; Production of space; Daily life 
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CÓDIGO: HS1421 
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ORIENTADOR: EVERARDO ARAUJO RAMOS 

 

 

TÍTULO: Letreiramentos de folhetos de cordel: uma análise pioneira 

Resumo 

 

Este trabalho representa um estudo pioneiro sobre letreiramentos de folhetos de 
cordel , do ponto de vista do design gráfico. É proposta uma investigação em 
obras publicadas na primeira metade do século XX, em Recife, a partir de um 
método de análise baseado em estudos de referência sobre tipografia 
vernacular. O objetivo é definir as características dos títulos desenhados nas 
capas dos folhetos, comparando-os a letreiramentos de outros impressos de 
grande circulação da época. O estudo permite, assim, lançar um novo olhar 
sobre o impresso popular, chamando a atenção para a sua modernidade e 
alargando o campo de pesquisas do design gráfico. 

 
 
Palavras-chave: folheto, cordel, letreiramento, zincogravura, design, popular. 

TITLE: Hand letter of cordel leafts: a pioneering analysis 

Abstract 

This work represents a pioneering study on stringlet booklet insertion from the 
point of view of graphic design. An investigation is proposed in works published 
in the first half of the twentieth century in Recife, based on a method of analysis 
based on reference studies on vernacular typography. The objective is to define 
the characteristics of the titles drawn on the covers of the leaflets, comparing 
them to the placements of other large circulation prints of the time. The study thus 
allows us to launch a new look at the popular print, drawing attention to its 
modernity and expanding the field of research of the graphic design.  
 
Keywords: leafts, cordel, hand leter, zincgraphy, design, popular . 
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TÍTULO: Níveis mais baixos de cortisol relacionados com sintomas de 

hiperestimulação em pacientes com TEPT relacionado a violência urbana na 

cidade do Natal-RN 

Resumo 

O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é condição desenvolvida após 
a experiência de eventos extremos. Em países como o Brasil os elevados índices 
de violência urbana podem ser um fator de risco para desenvolvimento de TEPT, 
muitas vezes sub-diagnosticado na população e associado com elevada 
morbidade e prejuízos a longo prazo. As pesquisas clássicas sobre TEPT 
revelaram a disfunção corticoide e hiperativação catecolaminérgica como 
possível substrato neuroendócrino do transtorno. Assim, esse estudo objetivou 
explorar o perfil endócrino e a sintomatologia de pacientes homens 
diagnosticados com TEPT relacionado a assalto à mão armada na cidade do 
Natal, capital do Rio Grande do Norte. Os níveis séricos do hormônio e a 
sintomatologia também foram analisados após um protocolo de intervenção 
terapêutica baseado na técnica de Experiência Somática. A avaliação dos 
sintomas foi feita mediante a Escala de Impacto do Evento. Resultados 
preliminares mostram que dos 14 indivíduos que concluíram o protocolo do 
estudo, todos obtiveram uma melhora global da sintomatologia com diminuição 
da pontuação na IES após as sessões. Antes da intervenção, níveis de cortisol 
correlacionaram-se negativamente com a pontuação geral da IES e no item 
Hiperestimulação, mas não com os itens Intrusão e Evitação. Após a 
intervenção, não houve correlação significativa entre variáveis psicométricas e 
níveis de cortisol. Os achados corroboram a hipótese de hipocortisolismo como 
mediador biológico do TEPT. 
 
Palavras-chave: Cortisol; TEPT; Psicoterapia 

TITLE: Lower serum cortisol levels associated with Hiperarousal symptoms in 

urban violence-related PTSD patients in Natal 

Abstract 

Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) is a condition developed after the 
experience of extreme events. In countries such as Brazil, high rates of urban 
violence may be a risk factor for the development of PTSD, often under-
diagnosed in the population and associated with high morbidity and long-term 
damage. Classical studies on PTSD revealed corticosteroid dysfunction and 
catecholaminergic hyperactivation as a possible neuroendocrine substrate of the 
disorder. Thus, this study aimed to explore the endocrine profile and 
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symptomatology of male patients diagnosed with PTSD related to armed robbery 
in the city of Natal, capital of Rio Grande do Norte. Serum levels of hormone and 
symptomatology were also analyzed after a protocol of therapeutic intervention 
based on the technique of Somatic Experience. Symptom assessment was done 
using the Event Impact Scale. Preliminary results show that of the 14 individuals 
who completed the study protocol, all of them achieved an overall improvement 
in symptomatology with decreased scores in IES after the sessions. Before the 
intervention, cortisol levels were negatively correlated with the IES general score 
and in the item Hyperstimulation, but not with the Intrusion and Avoidance items. 
After the intervention, there was no significant correlation between psychometric 
variables and cortisol levels. The findings corroborate the hypothesis of 
hypocortisolism as a biological mediator of PTSD. 
 
Keywords: Cortisol; PTSD; psychotherapy 
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TÍTULO: Representações sociais dos profissionais do teatro da Região 

Metropolitana de Natal sobre a dinamização socioprofissional, econômica e 

cultural do teatro 

Resumo 

 

A Economia Criativa pode ser considerada como a economia do intangível, pois 
tem como base essencial a criatividade, que é por diversas atividades 
econômicas para a produção de bens e/ou serviços que aliam economia à 
cultura, tecnologia ou inovação. Abrange vários segmentos funcionais 
denominados setores criativos, movimentando outros setores, considerados 
relacionados ou de apoio, que não são essencialmente criativos, mas 
disponibilizam produtos ou serviços de suporte. Entre esses setores, destaca-se 
o das Artes Cênicas, cujo segmento “Teatro” foi o escolhido para essa pesquisa, 
que utilizou a metodologia do tipo qualitativa, com a aplicação de entrevistas 
semiestruturadas com dois profissionais do teatro, uma atriz e um ator/produtor 
em Natal (RN). O principal objetivo dessa pesquisa foi identificar as 
representações sociais dos profissionais do teatro em Natal, buscando 
compreender como se dá a dinamização socioprofissional, econômica e cultural 
desse segmento. Foi verificado que o teatro, apesar de ser um dos pontos mais 
importantes da representação cultural de uma cidade, não recebe investimentos 
adequados para manter-se ativo e destacar-se entre os demais setores culturais 
em Natal. Observou-se, ainda, a necessidade de formular políticas públicas 
específicas, com destinação de recursos especificamente para esse segmento 
criativo, assim como mudanças na atual configuração dos editais, que não 
facilitam a chegada dos recursos aos grupos teatrais locais. 

 
 
Palavras-chave: Cultura; Economia Criativa; Artes Cênicas; Teatro. Natal 

TITLE: Social representations of the professionals of the theater of the 

Metropolitan Region of Natal on the socio-professional, economic and cultural 

dynamism of the theater 

Abstract 

The Creative Economy can be considered as the economy of the intangible, 
because it has as essential base the creativity, that is by diverse economic 
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activities for the production of goods and / or services that combine economy to 
the culture, technology or innovation. It encompasses several functional 
segments called creative industries, moving other sectors, considered to be 
related or supportive, which are not essentially creative but provide support 
products or services. Among these sectors, the most important is the Performing 
Arts, whose "Theater" segment was chosen for this research, which used the 
methodology of the qualitative type, with the application of semistructured 
interviews with two theater professionals, an actress and an actor / producer in 
Natal (RN). The main objective of this research was to identify the social 
representations of theater professionals in Natal, seeking to understand how the 
socio-professional, economic and cultural dynamism of this segment occurs. It 
was verified that theater, despite being one of the most important points of the 
cultural representation of a city, does not receive adequate investments to remain 
active and to stand out among the other cultural sectors in Natal. It was also noted 
the need to formulate specific public policies, with resources allocated specifically 
to this creative segment, as well as changes in the current configuration of the 
edicts, which do not facilitate the arrival of resources to local theater groups 
 
Keywords: ulture; Creative economy; Performing Arts; Theater. Natal. 
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TÍTULO: Mapeamento das necessidades de formação continuada dos 

professores municipais da rede pública de Natal-RN 

Resumo 

 

  O plano de trabalho “Mapeamento das necessidades de formação continuada 
dos professores municipais de Natal/RN”, iniciado em setembro de 2017 integra 
o projeto de pesquisa Rede Dialógica Chão da Escola e tem a finalidade de 
identificar demandas de formação continuada dos professores da rede municipal 
de Natal foi criado um questionário online para recolher dados dos professores, 
como idade, nível de formação, as condições de trabalho, participação em cursos 
de formação continuada e temáticas a serem abordadas em cursos de formação 
continuada. Com os resultados do questionário a universidade, órgão 
responsável pela formação inicial e fornecer a formação continuada aos 
professores, pode se basear nesses dados para planejar os cursos. Por fim 
mapeamento das necessidades formativas contribui para a comunicação entre 
a universidade e o chão da escola. 

 
 
Palavras-chave: Chão da escola. Formação docente continuada. Redes 

Dialógicas. 

TITLE: Mapping of continuing education needs of municipal teachers in the public 

network of Natal/RN 

Abstract 

  The work plan "Mapping the needs of continuing education of municipal teachers 
of Natal / RN", started in September 2017, integrates the project Dialogic Network 
Chão da Escola and aims to identify demands for continuing training of teachers 
in the municipal network an online questionnaire was created to collect data from 
teachers, such as age, level of training, working conditions, participation in 
continuing education courses and thematic courses to be addressed in continuing 
education courses. With the results of the questionnaire, the university, the body 
responsible for initial training and providing continuing education to teachers, can 
rely on this data to plan the courses. Finally, mapping of training needs 
contributes to communication between the university and the school floor. 
 
Keywords: School floor. Continuing teacher training. Dialogical Networks 
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TÍTULO: Saramago e o jornalismo: aproximações técnicas e diálogos críticos 

Resumo 

A passagem do escritor José Saramago por jornais portugueses é analisada 
neste projeto de pesquisa sob a perspectiva do quanto esse período da vida 
profissional de Saramago reflete-se em aspectos da sua literatura e também da 
sua trajetória intelectual e política. Diversos materiais a respeito da vida e da 
obra de Saramago tem sido produzidos nas últimas décadas, sobremaneira após 
1998, ano do Nobel. Toda essa amálgama de olhares lançados sobre esta 
notável figura intelectual nos serve de pressuposto para compormos uma base 
bibliográfica para esta pesquisa e empreendê-la no sentido da análise da história 
de vida deste autor, tanto quanto sobre sua obra, além da decupagem de 
entrevistas, no sentido de constituir um panorama biográfico e bibliográfico de 
Saramago tendo como recorte principal o período em que colaborou em jornais 
e revistas, escrevendo artigos, editoriais, crônicas e outros gêneros. Neste plano 
de trabalho, realizamos leituras que nos permitiram elaborar um panorama 
referencial teórico e conceitual da obra de José Saramago, levando-nos a 
relacioná-la com aspectos presentes na narrativa e prática jornalística, bem 
como o interesse em tornar a mídia objeto de críticas constantes e contundentes 
em sua relação com a democracia, afirmada em textos opinativos analisados, 
além de outros títulos da produção romanesca de Saramago e entrevistas 
concedidas pelo autor português em que se denota sua visão dos meios de 
comunicação 
 
Palavras-chave: José Saramago;Jornalismo;Literatura;Leitura Crítica das Mídias 

TITLE: Saramago and journalism: technical approaches and critical dialogues 

Abstract 

The passage of the writer José Saramago by Portuguese newspapers is 
analyzed in this research project from the perspective of how much this period of 
Saramago's professional life is reflected in aspects of his literature as well as his 
intellectual and political trajectory. Several materials on the life and work of 
Saramago have been produced in the last decades, especially after 1998, year 
of the Nobel. All this amalgam of glances cast on this remarkable intellectual 
figure serves as a presupposition for us to compose a bibliographical basis for 
this research and to undertake it in the sense of analyzing the life history of this 
author, as well as about his work, besides the decupagem of interviews, in the 
sense of constituting a biographical and bibliographical panorama of Saramago 
having as main cut the period in which he collaborated in newspapers and 
magazines, writing articles, editorials, chronicles and other genres. In this work 
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plan, we carried out readings that allowed us to elaborate a theoretical and 
conceptual reference panorama of the work of José Saramago, leading us to 
relate it with aspects present in the narrative and journalistic practice, as well as 
the interest in making the media subject to criticism constant and forceful in its 
relationship with democracy, affirmed in opinative texts analyzed, in addition to 
other titles of the romanesque production of Saramago and interviews granted by 
the Portuguese author in which denotes his vision of the media 
 
Keywords: José Saramago, Journalism, Literature, Critical Reading of Media 
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TÍTULO: A prática da agricultura urbana na Área Metropolitana de Natal (RN) 

Resumo 

A agricultura urbana é um tema complexo e instigante na perspectiva geográfica, 
uma vez que pode proporcionar à sociedade, se praticada de forma racional, 
certo equilíbrio ao ecossistema urbano. O tema é instigante na geografia visto 
que a maioria das produções acadêmicas elencam a temática do 
desenvolvimento urbano-industrial moderno, em que a expansão urbana 
acabaria dissolvendo todo foco de práticas tradicionais do mundo rural. Tais 
práticas e manifestações de atividades típicas do mundo rural presentes no 
espaço urbano, leva-nos a refletir sobre o porquê da presença dessas atividades 
agrícolas. Assim, o presente artigo tem como objetivo analisar a configuração 
espacial das áreas utilizadas para a prática da agricultura urbana no contexto da 
Região Metropolitana de Natal (RMN). Para atingir o objetivo proposto, em 
termos metodológicos realizamos levantamentos bibliográficos a partir de 
autores como Santos (2000); Mougeot (2001); Locatel (2010) e Hespanhol 
(2015), que possibilitam embasar nossas reflexões acerca do rural e o urbano, 
da gestão do território, além do entendimento das práticas da agricultura urbana. 
Realizamos ainda um levantamento de dados secundários junto ao IBGE, 
tomando por base a situação dos setores censitários, no qual nos permitiu, a 
partir da sobreposição dos dados nas imagens de satélite, a elaboração de 
mapas temáticos das áreas urbanas e rurais da RMN e a vetorização das áreas 
utilizadas para o desenvolvimento da agricultura urbana. 
 
Palavras-chave: Agricultura Urbana Configuração Espacial Região 

Metropolitana de Natal 

TITLE: The practice of urban agriculture in the Metropolitan Area of Natal (RN) 

Abstract 

Urban agriculture is a complex and provocative subject in the geographical 
perspective, since it can provide society, if practiced in a rational way, a certain 
balance to the urban ecosystem. The theme is intriguing in geography since most 
of the academic productions list the theme of modern urban-industrial 
development, in which the urban expansion would dissolve all focus of traditional 
practices of the rural world. Such practices and manifestations of typical activities 
of the rural world present in the urban space, leads us to reflect on the reason for 
the presence of these agricultural activities. Thus, the present article aims to 
analyze the spatial configuration of the areas used for the practice of urban 
agriculture in the context of the Metropolitan Region of Natal (RMN). In order to 
reach the proposed objective, in methodological terms we perform bibliographical 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2594 

 

surveys from authors such as Santos (2000); Mougeot (2001); Locatel (2010) 
and Hespanhol (2015), which make it possible to base our reflections on the rural 
and the urban, on land management, as well as on the understanding of urban 
agriculture practices. We also carried out a survey of secondary data with the 
IBGE, based on the situation of the census tracts, which allowed us, based on 
the overlapping of the data in the satellite images, to produce thematic maps of 
the urban and rural areas of NMR and vectorization of the areas used for the 
development of urban agriculture. 
 
Keywords: Urban Agriculture Space Configuration Metropolitan Region of Natal 
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TÍTULO: Análise de um Livro de Geometria Plana Usando Classificação de 

Problemas 

Resumo 

O texto sistematiza alguns resultados de um estudo sobre livros de Geometria 
para a licenciatura em Matemática no Brasil. Identificamos as principais obras e, 
para uma delas, fizemos um estudo histórico (destacando o contexto de 
idealização e de circulação) além de uma descrição da estrutura, com destaque 
a uma classificação das tarefas ali propostas. Nossos esforços foram 
direcionados por questões como: como são organizados/estruturados livros de 
Geometria Euclidiana voltados à formação de professores de matemática? Que 
tipo de tarefas eram propostas aos seus leitores? Usamos a Hermenêutica de 
Profundidade como recurso metodológico por compreendermos que o livro 
didático é uma “forma simbólica” (produção intencional humana). Percebemos 
no livro analisado fortes laços com ideias características do Movimento da 
Matemática Moderna, inclusive a supervalorização do ensino de pautado na 
construção lógico-dedutiva, notadamente pela grande indicação de tarefas 
voltadas a demonstrações. 
 
Palavras-chave: Hermenêutica de Profundidade;Classificação de 

Problemas;Demonstrações. 

TITLE: Analysis of a Book of Flat Geometry Using Problem Classification 

Abstract 

The text systematizes some results of a study on books of Geometry for the 
degree in Mathematics in Brazil. We identified the main works and, for one of 
them, we did a historical study (highlighting the context of idealization and 
circulation) as well as a description of the structure, with emphasis on a 
classification of the tasks proposed there. Our efforts were driven by such 
questions as: how are Euclidean geometry books organized / structured for the 
training of mathematics teachers? What kind of tasks were proposed to your 
readers? We use Depth Hermeneutics as a methodological resource because we 
understand that the textbook is a "symbolic form" (human intentional production). 
We see in the book analyzed strong ties with ideas characteristic of the Modern 
Mathematics Movement, including the overvaluation of teaching based on the 
logical-deductive construction, notably by the great indication of tasks for 
demonstrations. 
 
Keywords: Hermeneutics of Depth; Classification of Problems; Demonstrations. 
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TÍTULO: Entrevista semi-estruturada com as empregadas domésticas residentes 

no RN 

Resumo 

Nesse trabalho, apresenta-se uma pesquisa sobre o processo de entrevistas 
semiestruturadas com as empregadas domésticas residentes no RN. O objetivo 
da pesquisa era traçar e mapear o perfil das empregadas domesticas que fazem 
parte do contexto regional potiguar querendo saber em qual perfil cada uma se 
encaixa e os motivos que as levaram a entrar na profissão e seus anseios para 
o futuro profissional. O método proposto foi utilizar a entrevista semiestruturadas, 
que se caracteriza por utilizar de um método mais informal para coletar 
informações que não seriam facilmente obtidas em um questionário fechado, 
para coletar as informações e criar um banco de dados, dessa maneira, sendo 
possível analisar os perfis com ênfase. A pesquisa ainda se encontra em 
andamento, pois há uma dificuldade embutida neste processo de captação de 
informações que será apresentada na extensão deste relatório. 
 
Palavras-chave: Domésticas. Entrevista semi-estruturadas . Mulheres . RN . 

TITLE: Semi-structured interview with domestic workers residing in RN 

Abstract 

In this report, we present a research on the process of semi-structured interviews 
with domestic workers residing in the RN. The objective of the research was to 
outline and map the profile of domestic servants who are part of the regional 
context, wanting to know in which profile each one fits and the reasons that led 
them to enter the profession and their yearnings for the future professional. The 
proposed method was to use the semi-structured interview, which is 
characterized by using a more informal method to collect information that would 
not be easily obtained in a closed questionnaire, to collect information and create 
a database, in this way, being possible to analyze the profiles with emphasis. The 
research is still ongoing, as there is a difficulty embedded in this process of 
information gathering that will be presented in the extension of this report. 
 
Keywords: Domestic. Semi-structured interview. Women . RN. 
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TÍTULO: Análise crítica dos regimes autoritários latino-americanos da década de 

1960-1980 no Jornal Opinião 

Resumo 

Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa mais ampla sobre o 
Jornal Opinião (1972-1977), analisando a conjuntura política latino-americana na 
época de publicação do Opinião, abordando os “regimes autoritários” da região, 
privilegiando nesse início as publicações de Alberto Carbone, correspondente do 
jornal em Buenos Aires (Argentina). O período em questão é marcado pela 
abertura política, que resultou na eleição de Hector Campora, do Partido 
Justicialista (peronista), representando o ex-presidente Juan Domingo Perón. 

 
Palavras-chave: Jornal Opinião, Argentina, regimes autoritários, Perón, Carbone 

TITLE: Critical analyzes of Latin American authoritarian regimes of the 1960-

1980s in the Jornal Opinião 

Abstract 

This paper presents partial results of a broader research on the Opinion Journal 
(1972-1977), analyzing the political situation in Latin America at the time of 
publication of the Opinion, addressing the authoritarian regimes of the region, 
focusing on the publications of Alberto Carbone , correspondent of the newspaper 
in Buenos Aires (Argentina). The period in question is marked by political 
openness, which resulted in the election of Hector Campora of the Peronist 
Justicialist Party, representing former President Juan Domingo Perón 

 
Keywords: Jornal Opinião, Argentina, authoritarian regimes, Perón, Carbone 
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TÍTULO: O USO DO APELO DISCULPE EM DIFERENTES SITUAÇÕES 

COMUNICATIVAS E SUA RELAÇÃO COM O CONCEITO DE IMAGEM 

Resumo 

 

Esta pesquisa se fundamenta em estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa 
Pragmática (inter)linguística, cross-cultural e intercultural, cujas temáticas se 
encontram na área discursivo-pragmática, tem como principal objeto de 
investigação a língua em seu uso concreto, ou seja, a prática linguística e as 
condições externas que norteiam esta prática. Alicerçado em Haverkate (1994) 
que trata sobre a cortesia verbal e em Bravo (1999) que desenvolve o conceito 
de imagem, nosso principal objetivo: compreender como se dá o uso de disculpe 
enquanto apelo em petições realizadas por falantes do espanhol rio-platense e 
verificar possíveis distinções em diferentes situações comunicativas. O material 
em análise provém de respostas obtidas a partir de um questionário 
desenvolvido pelo grupo de pesquisa citado. Os resultados preliminares 
apontam que o uso do apelo disculpe se dá com mais frequências em contextos 
formais onde o interlocutor sente a necessidade de preservar sua imagem 
positiva perante o ouvinte devido a distância social. 

 
 
Palavras-chave: Apelo Disculpe. Petições. Cortesia Linguística. Imagem social. 

TITLE: THE USE OF THE APPEAL DISCULPE IN DIFFERENT 

COMMUNICATIVE SITUATIONS AND ITS RELATIONSHIP WITH THE FACE 

CONCEPT 

Abstract 

 

This research is based on studies made by the research group Pragmática 
(inter)linguística, cross-cultural e intercultura, whose subjects are found in the 
discursive-pragmatic area. Its main object of analysis is the language in its 
concrete use, in other words, the linguistic activity and the external conditions 
that guide this activity. Based in Haverkate (1994) who deals with politeness and 
in Bravo (1999) who creates the concept of face, that has as main objective: how 
is the use of disculpe as appeal in petitions in spanish spoken in the region of the 
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Rio-Platense and verify possible distinctions in different communicative 
circumstances. The material in analysis comes from answers collected from a 
questionnaire made by the research group quoted. The preliminary results 
indicate that the use of the disculpe occurs more often in formal contexts where 
the interlocutor feels the need to preserve its positive image towards a listener 
due to social distance. 

 
 
Keywords: Appeal disculpe. Petitions. Politeness. Face. 
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TÍTULO: A polêmica sobre redistribuição de renda no Jornal Opinião 

Resumo 

O trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa sobre a problemática da 
redistribuição de renda no Jornal Opinião (1972-1977), publicação alternativa 
que fazia oposição ao Regime Militar brasileiro. O enfoque será dado nas 
contribuições de Paul Singer, economista e cientista social que fez parte do 
conselho editorial. Além de matérias de Gerson Toller Gomes, Aloysio Biondi e 
da redação. 

 
Palavras-chave: Jornal Opinião, Renda, Ditadura, Brasil, Paul Singer 

TITLE: The controversy over redistribution of income in the newspaper Opinion 

Abstract 

The paper presents partial results of research on the issue of redistribution of 
income in Jornal Opinião (1972-1977), an alternative publication that opposed 
the Brazilian Military Regime. The focus will be on contributions from Paul Singer, 
an economist and social scientist on the editorial board. In addition to articles by 
Gerson Toller Gomes, Aloysio Biondi and the essay. 

 
Keywords: Jornal Opinião, Income, Dictatorship, Brasil, Paul Singer 
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TÍTULO: Desigualdades no Território da Cidadania 

Resumo 

O presente artigo tem como temática central os Territórios da Cidadania do Mato 
Grande e Mossoró-Açu, ambos participantes do Programa Territórios da 
Cidadania instaurado em 2008 pelo governo Federal como proposta de redução 
das desigualdades sociais. Desse modo procurou-se discutir o conceitos de 
território, desenvolvimento e política pública.Também como a propostas de 
Desenvolvimento Territorial para o país, com foco para a criação dos Territórios 
Rurais e o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável Rural ( 
PRONAT) e posteriormente o PTC .Identificar a ações visadas pelo programa e 
seus resultados nos Territórios do Mato Grande Açu-Mossoró. Como escala 
temporal utilizaremos três séries históricas, 1991, 2000 e 2002 com dados dos 
respectivos censos. A metodologia utilizada consiste na revisão bibliográfica, na 
coleta de dados, análise cartográfica dos principais aspectos referentes à 
mensuração dos impactos do programa nos municípios participes e o 
cumprimento da proposta inicial de melhorias e redução das desigualdades. 
Conclui-se que o Programa Territórios da Cidadania pode ser considerado como 
um grande passo rumo à busca de soluções para as disparidades entre as 
regiões e até mesmo e dentro delas. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Territorial. Territórios. Desigualdades. 

TITLE: Territórios da Cidadania as the Fight against Social Inequalities in the 

Territory: Território do Mato Grande and Território Açú-Mossoró 

Abstract 

This article is centered on the Territórios da Cidadania Mato Grande and Açu-
Mossoró, both participants in the Programa Territórios da Cidadania established 
in 2008 by the Federal Government as a proposal to reduce social inequalities. 
In this way, it was tried to discuss the concepts of territory, development and 
public policy. Also as Territorial Development proposals for the country, focusing 
on the creation of Territorios Rurais and the Programa Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (PRONAT) and later the PTC . Identify 
actions targeted by the program and its results in the territories of Mato Grande 
Açu-Mossoró. As a time scale we will use three historical series, 1991, 2000 and 
2002 with data from the respective censuses. The methodology used consists of 
bibliographical review, data collection, cartographic analysis of the main aspects 
related to the measurement of the impacts of the program in the participating 
municipalities and compliance with the initial proposal for improvements and 
reduction of inequalities. It is concluded that the Programa Territórios da 
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Cidadania can be considered as a step towards the search for solutions to the 
disparities between the regions and even and within them. 
 
Keywords: Territory . development. Social differences 
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TÍTULO: PAR e a dimensão Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos: um 

estudo sobre a assistência técnica e financeira pela União e os recursos 

financeiros da rede municipal de Mossoró/RN 

Resumo 

Este trabalho objetiva analisar a melhoria dos indicadores educacionais por meio 
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica com o financiamento da 
educação básica, no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR, do período 
de 2007-2018, com ênfase no regime de colaboração, assistência técnica e 
financeira da União, bem como, outros recursos próprios e conveniados 
(FNDE/MEC) sua aplicabilidade e acompanhamento no município de 
Mossoró/RN, sendo ele um recorte de um estudo maior contemplando o 
diagnóstico da realidade das características de infraestrutura no município de 
Mossoró (2007-2010). Considerando que o PAR faz parte do contexto das 
políticas educacionais, estabelecido pelo “Plano de Metas Compromisso Todos 
pela Educação – Decreto n. 6.094/2007”, tendo como causa as propostas do 
“Plano de Desenvolvimento da Educação (2007)” a pesquisa parte do 
pressuposto que o desenvolvimento dessas políticas é conduzido por um 
processo que se consubstancia em um determinado momento histórico, e 
contempla vários elementos, que por vezes são contraditórios, mas que, de 
modo geral, respondem ao ritmo e à direção impressos pelo reordenamento do 
sistema capitalista. O projeto contempla elementos qualitativos e quantitativos e 
utilizará de dados do MEC, subsidiando a secretaria municipal com os resultados 
coletados, em face de medidas favoráveis à melhoria dos índices educacionais 
do município, e contribuindo à formação da autora, bolsista de iniciação 
científica, e do grupo de pesquisa. 
 
Palavras-chave: PAR. Diagnóstico. Infraestrutura. Mossoró. 

TITLE: PAR and dimension of Physical Infrastructure and Pedagogical 

Resources: a study on the technical and financial assistance by the Union and 

the financial resources of the municipal network of Mossoró 

Abstract 

This work aims to analyze the improvement of educational indicators through the 
Basic Education Development Index with the financing of basic education, within 
the scope of the Articulated Actions Plan - PAR, from 2007-2018, with emphasis 
on the collaboration, (FNDE / MEC) its applicability and monitoring of the 
municipality of Mossoró / RN, being a cut of a larger study contemplating the 
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diagnosis of the reality of the infrastructure characteristics in the municipality of 
Mossoró (2007-2010). Considering that PAR is part of the context of educational 
policies, established by the "Plan of Goals Commitment All for Education - Decree 
n. "The research is based on the assumption that the development of these 
policies is driven by a process that takes shape at a certain historical moment 
and contemplates several elements, which are sometimes contradictory but 
which, in general, respond to the rhythm and direction printed by the reordering 
of the capitalist system. The project includes qualitative and quantitative elements 
and will use data from the MEC, subsidizing the municipal secretariat with the 
results collected, in the face of measures favorable to the improvement of the 
educational indexes of the municipality, and contributing to the formation of the 
author, fellowship of scientific initiation, and the group of search. 
 
Keywords: PAR. Diagnosis. Infrastructure. Mossoró. 
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TÍTULO: A delimitação metafísica e moral do nascituro 

Resumo 

No cerne dessas questões, hodiernamente, exsurgem variadas demandas 
jurídicas despertas por implicações e embates éticos-morais que circundam 
pesquisas e técnicas científicas cujo objeto e produto do conhecimento são 
intrínsecos ao manuseio da vida. Essas questões se apresentam deveras 
conflitantes e difíceis de síntese epistêmica na medida em que envolvem 
inquirições relacionadas ao Direito à vida, à bioética e biodireito. Da necessidade 
mais premente ao fator mais supérfluo, é inescusável à academia pensar essas 
implicações. Desse modo, do estudo das problemáticas morais manifestas, 
mormente, no campo do Direito, do Direito à vida, da condição de pessoalidade 
do nascituro, da bioética e biodireito, o presente trabalho tem como escopo 
principal desenvolver congruente colmatagem, ou síntese plausível, ao corpo do 
projeto investigado, perquirindo-se acerca das principais ideias que orbitam a 
tentativa de explicação do que seria a pessoa humana digna sob a luz da 
Filosofia e da Moral, analisando a dual natureza humana: biológica e metafísica-
moral, demonstrado que tais explicações, sozinhas, apartadas... não oferecem 
uma resposta aceitável a respeito da “agência moral do ser humano tornado 
pessoa”, ao mesmo ritmo em que reflete-se o processo de pessoalização do 
nascituro. 
 
Palavras-chave: Direito à vida. Pessoa. Concepções de pessoa. Status moral. 

TITLE: The metaphysical and moral delimitation of the unborn child 

Abstract 

Varied legal demands awakened by implications and ethical-moral clashes that 
surround research and scientific techniques whose object and product of 
knowledge are intrinsic to the handling of life. These questions are indeed 
conflicting and difficult to epistemic synthesis insofar as they involve inquiries 
related to the Right to life, bioethics and biology. From the most pressing need 
for the most superfluous factor, it is inexcusable for academia to think of these 
implications. In this way, the main objective of the present work is to develop 
congruent clogging, or plausible synthesis, in the field of Law, the Right to life, 
the condition of personality of the unborn, bioethics and bio-law. investigating the 
main ideas that orbit the attempt to explain what the dignified human person 
would be in the light of Philosophy and Morality, analyzing the dual human nature: 
biological and metaphysical-moral, demonstrated that such explanations , alone, 
isolated ... do not offer an acceptable answer regarding the "moral agency of the 
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human being made person", at the same rate in which the process of 
personalization of the unborn child is reflected. 
 
Keywords: Right to life. Person. Conceptions of person. Moral status. 
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TÍTULO: DIREITOS HUMANOS, SAÚDE MENTAL E DROGAS EM 

CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL: CONHECENDO OS 

ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

Resumo 

Essa pesquisa tem por objetivo compreender que dispositivos são acessados 
pelo usuário com problemas associados ao consumo de álcool e outras drogas 
em contextos de vulnerabilidade social, notadamente pessoas em situação de 
rua e moradoras de comunidades pobres. Com a intenção de mapear os 
itinerários institucionais e os não formais percorridos e criados pelos usuários 
para seu próprio cuidado em saúde e conhecer que estratégias de cuidado e de 
enfrentamento dos problemas associados ao uso de álcool e outras drogas são 
desenvolvidas na rede e fora dela pelos usuários. Um importante fator a ser 
considerado durante a pesquisa foi compreender em que medida a estratégia de 
redução de danos preconizada pela Política Nacional sobre Drogas tem se 
operacionalizado nesses contextos e quais as dificuldades e problemas vividos 
pelos usuários em situação de vulnerabilidade para promover o cuidado de si 
nesses contextos. 
 
Palavras-chave: População em Situação de Rua; Drogas, Saúde 

TITLE: Human Rights, mental health and drugs in socially vulnerable contexts: 

Understanding terapeuthic itineraries of street population 

Abstract 

This research has the objective to comprehend which dispositives are acessed 
by the user with problems related to alcohol and other drugs consume in socially 
vulnerable contexts, particularly street population and residents of poor 
communities. With the intention of maping the institutional itineraries and informal 
itineraries traveled by and created by these users to their health self care, 
knowing which care strategies and coping mechanisms to problems associated 
with the use of alcohol and other drugs are developed into the health network and 
outside it by their users. An important factor to be considered during the research 
was to comprehend in which measure the strategy of harm reduction preconized 
by the National Policy about drugs that have been operacionalized in those 
contexts and which difficulties and problems are lived by the users in vulnerable 
situations to promote self care in those contexts. 
 
Keywords: Street population; Drugs; Health 
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TÍTULO: Convivência com o semiárido: controvérsia pública na transposição do 

Rio São Francisco 

Resumo 

No enfrentamento e combate à seca, diversos gestores públicos têm optado por 
captar grandes massas de água de regiões com maior disponibilidade para 
regiões deficitárias. O sequenciar do processo tem provocado divergência entre 
administração pública, utilizadores, especialistas e movimentos cívicos. Está em 
questão a degradação dos ecossistemas, a redução de caudais, a utilização 
intensiva de água e o aumento de desigualdades no acesso. O discurso sobre o 
tema ganha destaque com as alterações climáticas, o crescimento populacional 
e o atraso dos órgãos público no andamento de soluções para o saneamento 
básico. Assim, o estudo segue do processo de transposição das águas do rio 
São Francisco para as bacias hidrográficas do Nordeste brasileiro. A pesquisa 
partiu de vários exemplos internacionais, como a transposição da água do Rio 
Tejo para a Segura na Península Ibérica e dos problemas desencadeados, para 
analisar a resposta à seca no Nordeste, o estudo segue dando ênfase as 
medidas que diminuam a vulnerabilidade de comunidades não incluídas no 
projeto e à controvérsia pública entre os atores sociais, privilegiando a origem, 
posicionamento e momentos de intervenção. O panorama dos estudos aponta 
que um longo levantamento precisa ser explorado para garantir maior resultado 
a população. O trabalho tem sua relevância, desse modo à continuidade da 
investigação poderá trazer contribuições significantes à reposta a comunidade. 

 
Palavras-chave: Transposição. Convivência com o semiárido, Nordeste 

brasileiro. 

TITLE: Coexistence with the semi-arid: public controversy in the transposition of 

the São Francisco River 

Abstract 

In confronting and combating drough, several public managers have chosen to 
pick up large bodies of water to regions with greater availability to deficit regions. 
The sequence of the process has caused disagreement between public 
administration, users, experts and civic movements. Is the degradation of 
ecosystems, the reduction of flow rates, the intensive use of water and the 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2609 

 

increase of inequalities in access. The discourse on the topic gains notability with 
climate change, population growth and the delay of public bodies on the progress 
of solutions for basic sanitation. Thus, the study follows the process of 
transposition of the São Francisco River waters for the water catchment areas of 
the Brazilian Northeast. The search came from several international examples, 
as the transposition of the water of the river Tagus to the Hold on the Iberian 
Peninsula and the problems started, to analyze the response to the drought in 
the Northeast, the study follows giving emphasis to measures that will reduce the 
vulnerability of communities not included in the project and the controversy 
between the social actors, privileging the origin, positioning and moments of 
intervention. The panorama of studies points to a long survey needs to be 
explored to ensure greater result. The work has your relevance, thus the 
continuity of research can bring significant contributions to the community. 

 
Keywords: Transposition. Waters of the São Francisco River. Public Controversy. 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2610 

 

CÓDIGO: HS1464 

AUTOR: RENATA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: ANGELA LUZIA MIRANDA 

 

 

TÍTULO: Análise das implicações da logística reversa com tecnologia alternativa. 

Resumo 

 
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos apresenta alguns instrumentos que 
possibilita o gerenciamento dos resíduos sólidos e a sua destinação 
ambientalmente adequada. Ela trás uma abordagem de caráter sócio 
econômico, reconhecendo a importância das cooperativas e dos catadores, 
como indispensáveis para o processo da reciclagem. A Logística reversa 
abordada na PNRS é a linha norteadora para este estudo, tendo o geográfico a 
cidade do Natal. Objetivo geral é analisar a logística reversa como tecnologia 
alternativa de contribuição e garantia para a sustentabilidade da cadeia produtiva 
de recicláveis, considerando neste ciclo as implicações socioambientais da 
atividade dos catadores de materiais recicláveis e seus processos de 
emancipação social na cidade do Natal/RN. A metodologia é exploratória, 
descritiva e teórica, utilizando as fontes dos autores Dickson, David (1980); Leite, 
Roberto (2009); Veiga, Eli (2006) e as legislações Lei n° 11.445/2007 entre 
outras. Os resultados e discussão apresentados são preliminares frutos das 
coletas de dados que auxiliaram na identificação do marco teórico e conceitual. 
Tendo como conclusão que o instrumento da logística reversa pode ser 
compreendido como uma forma estratégica da tecnologia alternativa, que forma 
direta está associada à comunidade de trabalhadores de materiais recicláveis, 
promovendo autonomia das cooperativas, estimulando a sua autossuficiência, 
além de atender um dos propósitos sociais da PNRS. 
 
Palavras-chave: 1. Catadores. 2. Logística reversa. 3. Tecnologia alternativa. 

TITLE: Analysis of the implications of reverse logistics with alternative 

technology. 

Abstract 

The National Solid Waste Policy presents some instruments that allow the 
maintenance of its care and its environmentally adequate condition. It is a socio-
economic approach, conquering the importance of cooperatives and waste 
pickers, being indispensable for the recycling process. The reverse Logistics 
discussed in the PNRS is a guideline for this study, the geographic being the city 
of Natal. Logistics is a reversible analysis of alternatives of competitiveness and 
sustainability for the recyclable production chain, having as a cycle the 
socioenvironmental activities of recyclable material collectors and their processes 
of social emancipation in the city of Natal / RN. The methodology is exploratory, 
descriptive and theoretical, using the sources of the authors Dickson, David 
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(1980); Leite, Roberto (2009); Veiga, Eli (2006) and the legislations Law n ° 
11,445 / 2007 among others. The results and discussion presented are 
preliminary results of data collection that helped to identify the theoretical and 
conceptual framework. With the conclusion that the reverse logistics instrument 
can be understood as a strategic form of alternative technology, which is directly 
associated with the community of workers of recyclable materials, promoting 
autonomy of the cooperatives, stimulating their self-sufficiency, besides fulfilling 
one of the social purposes of the PNRS. 
 
Keywords: 1.Collectors. 2. Reverse logistics. 3. Alternative technology. 
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TÍTULO: Linguagem Oral na Educação Infantil: investigando práticas 

pedagógicas no atendimento educacional hospitalar a crianças de zero a cinco 

anos 

Resumo 

A classe hospitalar tem como objetivo proporcionar a continuação do processo 
educacional formal de crianças e adolescentes da educação infantil ao ensino 
médio, levando em consideração que a educação é um direito de todos busca 
assegurar o direito de todos à educação. Sequenciando a pesquisa anterior, que 
investigou o processo de implementação da classe hospitalar no HUOL/UFRN, 
analisamos no decorrer desta pesquisa, que iniciou-se no semestre 2017.2, o 
desenvolvimento da linguagem oral e escrita das crianças de 0 a 5 anos que 
frequentaram a classe hospitalar do Hospital Universitário Professor Onofre 
Lopes, de modo que pudessem ser observadas as práticas pedagógicas 
utilizadas pelas duas professoras cedidas pela Secretária Municipal de 
Educação de Natal para atuar no ambiente hospitalar. A investigação está 
inserida na Abordagem Qualitativa de Pesquisa Educacional e teve como 
principal procedimento contributivo a observação participante, para além, fez-se 
também uso de análise documental. 
 
Palavras-chave: Educação Hospitalar. Linguagem Oral. Educação Infantil. 

TITLE: Oral Language in Early Childhood Education: investigating pedagogical 

practices in hospital educational care for children from zero to five years. 

Abstract 

The hospital class aims to provide the continuation of the formal educational 
process of children and adolescents from kindergarten to high school, taking into 
consideration that education is a right of everyone seeks to ensure the right of 
everyone to education. Sequencing the previous research, which investigated the 
process of implementation of the hospital class at HUOL / UFRN, we analyzed in 
the course of this research, which began in the semester 2017.2, the 
development of oral and written language of children from 0 to 5 years who 
attended the class hospital of the University Hospital Professor Onofre Lopes, so 
that the pedagogical practices used by the two teachers assigned by the 
Municipal Secretary of Education of Natal to act in the hospital environment could 
be observed. The research is part of the Qualitative Approach to Educational 
Research and had as its main contributory procedure participant observation, in 
addition, documentary analysis was also used. 
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CÓDIGO: HS1469 

AUTOR: CHRISTIAN CAVALCANTI 

ORIENTADOR: ALESSANDRA CASTILHO FERREIRA DA COSTA 

 

 

TÍTULO: TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS E 

IDENTIFICAÇÂO DOS ESQUEMAS DE JUNÇÃO 

Resumo 

A pesquisa intitulada "TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS E 
IDENTIFICAÇÂO DOS ESQUEMAS DE JUNÇÃO" traz uma análise de junção e 
padrões linguísticos de depoimentos de testemunhas em diversos processos 
jurídicos que ocorreram no Rio Grande do Norte do século XIX ao XX. Foi feita 
uma análise semântica e sintática que revelou marcas da oralidade e da escrita 
formal no corpus utilizado como base. 
 
Palavras-chave: Documentos Históricos; Junção; Transcrição; Tradição 

Discursiva 

TITLE: Transcription of historical documents and identification of junction 

patterns 

Abstract 

The research entitled "Transcription of historical documents and identification of 
junction patterns" analyzes linguistic juntion patterns in witness testimonies in 
legal processes that ocurred in Rio Grande do Norte, during the XIX and XX 
centuries. We have done a semantic and syntatic analysis that revealed traces 
of orality and formal writing in the utilized corpus. 
 
Keywords: Historical Documents; Junction; Transcription; Discourse Traditions 
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CÓDIGO: OU0274 

AUTOR: EDUARDO KLEYTON DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: EVANDRO DOS SANTOS 

 

 

TÍTULO: Sentido e presença na conformação dos sertões do Seridó no século 

XX: um estudo historiográfico da memória 

Resumo 

 

Aborda dimensões do passado, presente e futuro, inscritas nos ensaios 
realizados por Oswaldo Lamartine de Faria (1919 – 2007) sobre o Seridó, recorte 
espacial específico dos sertões do Rio Grande do Norte, na concepção 
oswaldiana, com o intuito de verificar como é experimentado o tempo em sua 
narrativa. A pesquisa justifica-se pela importância atribuída ao sertanista 
consagrado por instituições e indivíduos dos ambientes literários e acadêmicos, 
e pela ainda relativamente pequena produção de estudos históricos sobre suas 
contribuições para a área do saber histórico. A pesquisa bibliográfica centra-se 
na coletânea Sertões do Seridó (obra publicada no ano de 1980, reúne cinco 
ensaios escritos entre 1961 e 1978), mas não exclui o diálogo com outros textos 
do autor acerca do mesmo recorte espacial. Ampara-se em leituras teóricas 
realizadas sobre os estudos historiográficos da memória e relativos à escrita da 
história para verificar as características que prestam singularidade à 
historicidade construída por Oswaldo Lamartine de Faria. 

 
 
Palavras-chave: Oswaldo Lamartine de Faria; Temporalidade; Historiografia 

potiguar. 

TITLE: Sense and presence in the conformation of sertões do Seridó in the 

twentieth century: a historiographic study of memory 

Abstract 

It addresses the dimensions of the past, present and future, inscribed in the 
essays realized by Oswaldo Lamartine de Faria (1919 - 2007) on Seridó, a 
specific spatial clipping of the backlands of Rio Grande do Norte, in the oswaldian 
conception, in order to verify how it is experienced the time in your narrative. The 
research is justified by the importance attributed to the sertanista consecrated by 
institutions and individuals of the literary and academic environments, and by the 
still relatively small production of historical studies on their contributions to the 
area of historical knowledge. The bibliographical research focuses on the Sertões 
do Seridó collection (a work published in the year 1980, collects five essays 
written between 1961 and 1978), but does not exclude the dialogue with other 
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texts of the author about the same spatial clipping. It is based on theoretical 
readings on the historiographic studies of memory and on the writing of history to 
verify the characteristics that lend singularity to the historicity constructed by 
Oswaldo Lamartine de Faria. 
 
Keywords: Oswaldo Lamartine de Faria; Temporality; Potiguar historiography. 
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CÓDIGO: OU0399 

AUTOR: MARIA ALDA JANA DANTAS DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO 

 

 

TÍTULO: DONAS (D)E TERRAS: MULHERES SESMEIRAS NA RIBEIRA DO 

SERIDÓ (SÉCULO XVIII) 

Resumo 

Examina a atuação de mulheres que solicitaram e receberam sesmarias na 
Ribeira do Seridó, ao longo do século XVIII, analisando com maior densidade a 
trajetória de Dona Adriana de Holanda e Vasconcelos, moradora do Totoró de 
Cima – espaço atualmente representado pelo município de Currais Novos-RN. 
Utiliza, como fontes, cartas sesmariais de terras concedidas pelas Capitanias do 
Rio Grande e da Paraíba, relativas à Ribeira do Seridó – registros do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e o da Paraíba, respectivamente 
– e o inventário post-mortem de Adriana de Holanda e Vasconcelos, processo 
custodiado pelo Arquivo da Vara Cível, da Comarca de Currais Novos. Alinhado 
ao instrumental teórico-metodológico da História Local, o trabalho partiu da 
revisão historiográfica e da seleção, leitura e análise da documentação acima 
declarada. Em meio ao movimento de colonização dos sertões do Seridó, se 
constatou a presença de mulheres participando do processo de povoamento, 
conquistando terras através do instituto da sesmaria, no intento de firmarem 
posses, expandirem patrimônios ou se inserirem nas dinâmicas econômicas da 
pecuária. Esse quadro elucidou a atuação feminina na construção dos sertões 
seridoenses, no qual destacamos ainda a figura de Adriana de Holanda e 
Vasconcelos e sua posição na sociedade colonial da Ribeira do Seridó. 

 
Palavras-chave: Mulheres. Sesmarias. Ribeira do Seridó. Adriana de Holanda 

Vasconcelos 

TITLE: WOMEN WITH SESMARIAS IN THE RIBEIRA DO SERIDÓ (18TH 

CENTURY) 

Abstract 

This study examines the women who requested and received sesmarias in the 
Ribeira do Seridó, during the 18th century, analyzing with greater density the 
trajectory of Dona Adriana de Holanda e Vasconcelos, a resident of Totoró de 
Cima – currently represented as the county of Currais Novos- RN. It uses, as 
sources, land concessions letters granted by Capitania do Rio Grande and 
Capitania da Paraíba, related to Ribeira do Seridó – documents of the Instituto 
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Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte and the Instituto Histórico e 
Geográfico da Paraíba, respectively – and the post-mortem inventory of Adriana 
de Holanda e Vasconcelos, kept by the Arquivo da Vara Cível, Comarca de 
Currais Novos. Aligned with the theoretical-methodological propositions of Local 
History, the research started from the historiographic review and the selection, 
reading and analysis of the above-mentioned documentation. In the midst of the 
colonization movement in the hinterland of Seridó, the presence of women 
participating in the settlement process was verified, conquering lands through the 
sesmaria institute, in an attempt to establish possessions, expand wealth or insert 
themselves in the economic dynamics of livestock. This scenario elucidated the 
female performance in the construction of hinterland of Seridó, in which we also 
highlight the figure of Adriana de Holanda e Vasconcelos and their position in the 
colonial society of Ribeira do Seridó. 

 
Keywords: Women. Sesmarias. Ribeira do Seridó. Adriana de Holanda e 

Vasconcelos. 
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CÓDIGO: OU0603 

AUTOR: IZADORA KARINNY DE SOUZA 

ORIENTADOR: KARLA PATRICIA CARDOSO AMORIM 

 

 

TÍTULO: A recusa de transfusão de sangue por Testemunhas de Jeová: Uma 

análise da jurisprudência brasileira dos Tribunais de Justiça das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste 

Resumo 

Os princípios da dignidade humana, liberdade religiosa e do direito à vida estão 
presentes na sociedade brasileira desde a implantação da Constituição Federal 
em 1988, sem que nesta se aplique maior valor de um direito sobre o outro. No 
entanto, observa-se que quando há colisão entre direitos com ameaça à vida 
biológica, a literatura brasileira tende a posicionar o direito à vida em um patamar 
superior aos demais direitos, ceifando a autonomia individual do exercício da 
liberdade de crença, sem que seja considerado o impacto gerado sobre a 
dignidade humana. Destarte, este artigo propõe analisar, com base na 
jurisprudência brasileira, como a justiça trata o respeito à autonomia, nos casos 
de pacientes Testemunha de Jeová frente a recusa de transfusão sanguínea. 
Para tal, realizou-se uma pesquisa documental descritiva, utilizando acórdãos de 
processos disponíveis nos sites dos 27 tribunais de justiça brasileiros, com a 
temática sobre a recusa de transfusão de sangue em pacientes Testemunhas de 
Jeová. Verificou-se que a maioria dos tribunais brasileiros tem decidido contra a 
autonomia do paciente em prol da manutenção da vida biológica, o que se 
apresenta como um paradoxo, uma vez que não levam em conta o conceito de 
vida individual dentro do contexto da preservação da dignidade humana. 
 
Palavras-chave: Testemunha de Jeová. Liberdade religiosa. Transfusão 

sanguínea. Autono 

TITLE: AUTONOMY OF THE WILL: COLLECTION OF ESSENTIAL RIGHTS 

UNDER THE PERSPECTIVE OF REFUSAL OF JEHOVAH'S WITNESSES 

Abstract 

The principles of the human dignity, such as religious freedom and right to life 
belong to Brazilian law since 1988, not mentioning which right is above the other. 
However, whenever there is a conflict between both rights, the Brazilian literature 
tends to put the right to life above the other rights, undermining the individual 
autonomy in exercising the freedom of religious beliefs, without considering the 
impact on human dignity. Therefore, this article proposes an analysis, based on 
Brazilian jurisprudence, on how the law deals with the respect to autonomy in the 
cases of Jehovah's Witnesses patients refusing blood transfusion. In order to do 
so, a descriptive research was performed using judicial procedure documents 
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available on 27 Brazilian courts websites, themed about the refusal on blood 
transfusion by Jehovah's Witnesses patients. Most of the Brazilian courts have 
decided against the patients' autonomy in order to maintain biological life, which 
displays a paradox since they do not take into consideration the individual life 
concept when it comes to preserving human dignity. 
 
Keywords: Jehovah's Witness, religious freedom, blood transfusion, patient's aut 
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CÓDIGO: OU0664 

AUTOR: RAPHAEL LUIZ DE OLIVEIRA SILVA 

ORIENTADOR: LAURITA RICARDO DE SALLES 

 

 

TÍTULO: Apoio 2 na área de Artes Visuais/Arte e Tecnologia para análise e 

implementação de inovações no arranjo sócio técnico Paredão em Natal/RN e 

Produção evento artístico 

Resumo 

 

A pesquisa “apoio 2 na área de Artes Visuais/Arte e Tecnologia para análise e 
implementação de inovações no arranjo sócio técnico Paredão em Natal/RN”, dá 
continuidade ao projeto iniciado em 2017, com foco nas possibilidades artísticas 
e tecnológicas aplicadas a cultura do Paredão Eletrônico no nordeste brasileiro. 
O projeto de pesquisa visa aplicar conhecimento científico nos equipamentos de 
som, luz e no painel digital do paredão eletrônico. A continuidade desse estudo 
contribui para a valorização dessa cultura e fortalece essa manifestação cultural 
no nordeste. Novas formas e utilização desse equipamento eletrônico também 
constituem o campo de estudo desta pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: Arte; tecnologia; paredão eletrônico; iluminação; som. 

TITLE: Support in the area of Visual Arts / Art and Technology for the analysis 

and implementation of innovations in the Paredão project in Natal / RN 

Abstract 

 

The research "Support 2 in the area of Visual Arts / Art and Technology for the 
analysis and implementation of innovations in the socio-technical arrangement 
Paredão in Natal / RN", continues the project started in 2017, focusing on the 
artistic and technological possibilities applied to the culture of the Electronic 
Walling in northeastern Brazil. The research project aims to apply scientific 
knowledge in sound equipment, light and in the electronic panel of the electronic 
wall. The continuity of this study contributes to the valorization of this culture and 
strengthens this cultural manifestation in the northeast. New forms and use of this 
electronic equipment are also the field of study of this research. 

 
 



XXIX CONGRESSO DE INICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
eCICT 2018 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2622 

 

Keywords: Art; technology; electronic wall; lighting; sound. 
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CÓDIGO: OU0727 

AUTOR: JACKIE ROCHA DE ARAÚJO 

ORIENTADOR: LAURITA RICARDO DE SALLES 

 

 

TÍTULO: Projeto Mini Paredão 

Resumo 

Medir, calcular, inspecionar, redimensionar Paredão Savox. Desenvolver peças 
em escala menor para mini paredão (portátil). 
 
Palavras-chave: Cultura; tecnologia; design; desenho industrial. 

TITLE: Mini Paredão Project 

Abstract 

 

Measure, calculate, take notes and resize the original Paredão from Savox. 
Develop smaller pieces for the portable Paredão (Mini Paredão). 

 
 
Keywords: measure; paredão; savox; analisys. 
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CÓDIGO: OU0907 

AUTOR: ISADORA VERAS LOBO DE PAIVA 

ORIENTADOR: THIAGO CHELLAPPA 

 

 

TÍTULO: MANIFESTAÇÕES DA PÓS-MODERNIDADE NA CENA 

AUDIOVISUAL POTIGUAR 

Resumo 

O presente estudo estabelece, sucintamente, a situação da cena audiovisual 
potiguar atual. Também são discutidas as manifestações da pós-modernidade 
nas obras fílmicas Norte-rio-grandenses partindo, principalmente, dos estudos 
do literário Steven Connor, que aborda o fenômeno pós-modernista na 
arquitetura e na sociedade à luz de diversos autores e estudiosos. Destacam-se, 
então, o curta “Janaína Colorida Feito o Céu”, devido à sua paisagem urbana 
capaz de agregar antigas estruturas com novas expressões humanas, bem 
como o curta-metragem “No Fim de Tudo”, que traz à tona secções da sociedade 
pouco representadas pela mídia e, ao fazer isso, torna possível a discussão entre 
indivíduos participantes e construtores da presente realidade, de forma a achatar 
os diversos níveis de uma sociedade que hoje é multifacetada e pós-moderna. 
 
Palavras-chave: Cinema; Potiguar; Curtas; Pós-modernidade 

TITLE: MANIFESTATIONS OF THE POST-MODERN ON THE POTIGUAR 

AUDIOVISUAL SCENE 

Abstract 

 

The present study settles, shortly, the current situation of the audiovisual potiguar 
field. Also, debates postmodernity manifestations in the Norte-rio-grandense 
cinematic work in regard, mainly, in Steven Connor’s studies, who approaches 
the postmodernist phenomenon in architecture and society rested in several 
authors and academics. Therefore; points out the short film Janaína Colorida 
Feito o Céu due to its urban landscape capable of blending old structures with 
new human expressions. Also, stands out short films like No Fim de Tudo that 
brings to the surface sections of the society poorly represented by the media, and 
in doing so, it makes possible the discussion between engaged individuals who 
reinvents the present reality, thus flattening the different levels of a society that 
today is multifaceted and postmodern. 

 
 
Keywords: Cinema; Potiguar; Short films; Postmodernity. 
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CÓDIGO: OU0954 

AUTOR: KATHELLY RAYSSA VITAL 

ORIENTADOR: FABIO MAFRA BORGES 

 

 

TÍTULO: Levantamento arqueológico na área de impacto direto no Rio do Peixe, 

Barragem das Oiticicas, Jucurutu-RN 

Resumo 

 

Refere-se aqui ao levantamento arqueológico de sítios com registros rupestres 
gravados, no município de Jucurutu – RN, na área que sofrerá impacto direto 
pela construção da Barragem das Oiticicas. A elaboração deste reservatório de 
água trará benefícios para população quanto ao seu abastecimento, combatendo 
a seca que castiga o Seridó. No entanto, o dever de garantir o direito básico a 
subsistência, foi sobreposto à importância de se preservar os sítios 
arqueológicos, que serão submersos com a criação da barragem. Dessa forma, 
tomaram-se medidas para o salvamento arqueológico deste acervo gráfico. 
Através da identificação, catalogação e registro oficial, dos sítios rupestre 
gravados do riacho do Córrego do Peixe, Jucurutu- RN. 

 
 
Palavras-chave: Levantamento arqueológico. Registro rupestre gravado. 

TITLE: Archaeological survey in the area of direct impact in Rio do Peixe, 

Oiticicas Dam, Jucurutu-RN 

Abstract 

It refers here to the archaeological survey of sites with recorded rupestrian 
records, in the municipality of Jucurutu - RN, in the area that will be directly 
impacted by the construction of the Oiticicas Dam. The elaboration of this 
reservoir of water will bring benefits to the population as to their supply, 
combating the drought that punishes the Seridó. However, the duty to guarantee 
the basic right to subsistence, was superimposed on the importance of preserving 
the archaeological sites, which will be submerged with the creation of barrage. In 
this way they were measured for the archaeological rescue of this graphic 
collection. Through the identification, cataloging and official registration of the 
recorded rock sites of the Córrego do Peixe stream, Jucurutu- RN. 

 
Keywords: Archaeological survey. 
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CÓDIGO: OU1150 
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ORIENTADOR: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE 

 

 

TÍTULO: O cinema e outras linguagens: tradução, reescrita e apropriação 

Resumo 

O presente relatório corresponde ao período de realização de leituras críticas, 
debates e reflexões em torno da cegueira enquanto questão presente em filmes 
contemporâneos. Priorizou-se, através das relações artísticas (artes visuais, 
artes cênicas, performance, música), refletir o conceito de “não lugares”, 
proposto por Marc Augé. Além do dispositivo teórico e conceitual, selecionou-se-
se três filmes, cuja temática envolve o hibridismo entre as linguagens, bem como 
a cegueira como tema e modo de fruição estética, a saber: O milagre de Anne 
Sulivan (1962) de Arthur Penn; Tirésia (2003) de Bertrand Bonello e Ensaio 
Sobre a Cegueira (2008) de Fernando Meirelles. Para além do estudo e reflexão 
sobre o modo como a cegueira se articula e é apropriada enquanto campo de 
investigação, entre diferentes linguagens, foi necessário pensar uma 
metodologia de descrição audiovisual em decorrência do déficit de visão do 
bolsista-pesquisador. 
 
Palavras-chave: Cinema, hibridismo, cegueira. 

TITLE: The cinema and other languages: translation, rewriting and appropriation 

Abstract 

This report is a critical reading on debates and thoughts about blindness as a 
subject of interest within contemporary films. Here, the artistic subjects (visual 
arts, scenic arts, performance, music) were prioritized as a way to reflect upon 
Marc Augé’s concept of “non-places”. Beyond their theoretic and conceptual 
foundations three films have been prioritized for this study because of their focus 
on the hybridism between different languages and also because of their use of 
blindness as a theme and mode of aesthetic fruition: The Miracle Worker (1962) 
by Arthur Penn, Tiresia (2003) by Bertrand Bonello and Ensaio sobre a cegueira 
(2008) by Fernando Meirelles. Further away from the study and thinking about 
the way in which blindness articulates and established itself as a research field 
among different languages, it was necessary to think about a methodology of 
audiovisual description as consequence of the scholarship holder’s vision 
disability. 
 
Keywords: Cinema, hybridism, blindness. 

 


